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SAMMANFATTNING/ ABSTRACT 

___________________________________________________________________________ 

Sanna Arvidsson 

”Det är fascinerande att se hur en text kan påverka eleverna till att bli nyfikna, arga eller glada” - En kvalitativ studie om hur lärare i 

de lägre årskurserna arbetar med critical literacy i förhållande till elevers läsförståelse 

”It is fascinating to see how a text can affect pupils to become both curios, angry or happy”- A qualitative study of how teacher in the 

early year works with critical literacy in relation to pupils reading comprehension.  

     Antal sidor: 37 

___________________________________________________________________________ 

Detta är en kvalitativ studie som undersöker hur lärare arbetar 

med critical literacy i förhållande till elevers läsförståelse i de 

tidiga åren. Syftet med studien är att undersöka lärarnas syn på 

utvecklingen av elevers läsförståelse genom att arbeta med ett 

critical literacy perspektiv i undervisningen. Studien är 

baserad på data som är insamlad genom intervjuer av fem 

lärare. Studiens resultat visade på att begreppet critical literacy 

var obekant för samtliga intervjuade lärare. Deras tolkningar 

av begreppet innefattade förklarningar som en djupare form av 

läsförståelse, källkritik och kritisk granskning av texter. 

Begreppet läsförståelse visade dock samtliga en djupare 

förståelse för och de beskrev det som att läsa och förstå den 

lästa texten, samt förstå olika budskap och perspektiv av 

texten. Lärarna kunde se ett samband mellan läsförståelse och 

critical literacy, dock ansåg de flesta att elevernas 

avkodningsförmåga kunde försvåra ett sådant arbete i de lägre 

åldrarna. De beskrev den gemensamma högläsningen som en 

undervisningsaktivitet de använder för att träna elevers 

läsförståelse, samt diskutera djupare frågor som de kopplade 

till critical literacy.  

                                                                                                                                           

This is a qualitative study of how teachers in the early years 

work with critical literacy in relations to pupil`s reading 

comprehension. The aim of the study was to investigate how 

teachers look at the development of pupil´s reading 

comprehension in relation to working with critical literacy. 

The study is based upon data that is collected through five 

interviews with working teachers. In this study it is reading 

comprehension and critical literacy that has been in focus in 

the analysis of the data. The result of the study showed that 

critical literacy was an unknown term for all the interviewed 

teachers. Their understanding of critical literacy included 

explanations such as a deeper form of reading comprehension, 

source criticism, and a critical view of texts. The concept of 

reading comprehension was a more well-known area for all of 

the teachers. They described it as reading and understanding 

the text and understand different messages and perspectives of 

the text. The teachers could see a connection between reading 

comprehension and critical literacy, despite this the teachers 

did express that the young pupil´s decoding ability could be a 

problem for using critical literacy in the teaching for younger 

children. The teachers describe reading together out loud with 

the pupils as a teaching activity they would use to develop 

reading comprehension in a critical literacy-perspective. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle omges vi alla av olika texter. För att ge våra elever en möjlighet till att 

tolka alla dessa texter måste vi ge dem rätt verktyg. Eleverna ska idag kunna orientera sig 

i en komplex verklighet som snabbt förändras samt hantera ett stort informationsflöde. 

Därför är det nödvändigt att elever utvecklar förmågan att kritiskt granska fakta och olika 

förhållanden (Skolverket, 2017b, s. 9). I en tidigare genomförd litteraturstudie undersöktes 

vilka förmågor eleverna i årskurs F-3 utvecklar genom att arbeta med läsförståelse med 

utgångspunkt i critical literacy-praktiker samt lärarens betydelse för denna utveckling 

Arvidsson & Bogren (2017). Studien visade att genom arbetet med att kritiskt granska 

texter i interaktion med andra utvecklade elever förmågor som att resonera, argumentera, 

relatera och återberätta. Något som också framkom i studien var att arbetet med critical 

literacy börjar med läraren. Undervisning i att läsa kritiskt kan bli en naturlig del av 

elevernas vardag först när läraren är kritiskt medveten(ibid).  

Tidigare litteratur visar att kritisk granskning av texter är något som sällan förekommer i 

undervisningen, allra minst i de lägre årskurserna. Detta beskriver också Jönsson (2009, 

s.89) då hon skriver att det är viktigt att elever idag får ta del av kritisk granskning i arbetet 

med texter. Det är också den resurs som skola och förskola ägnat minst uppmärksamhet åt 

gällande de yngsta eleverna. I arbetet med critical literacy hjälper läraren eleverna att 

fundera över vilka perspektiv som lyfts fram, rösten bakom texten samt vilka röster som 

förblir tysta. Det blir genom textarbetet möjligt att utveckla och skapa en kritisk 

medvetenhet (Jönsson, 2009,s. 100-101). Därför vill jag genom en kvalitativ undersökning 

skapa en uppfattning kring vilket förhållningssätt lärare idag har till kritisk granskning av 

texter, och hur stor del detta arbete får i undervisningen. Varför eller varför inte prioriteras 

detta i undervisningen och hur förhåller de sig lärarna till ett critical literacy perspektiv på 

texter i förhållande till synen på utvecklandet av elevers läsförståelse.  
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2. Syfte och frågeställningar 

I skolans läroplan står det att skolans uppdrag är att förbereda eleverna för att leva och 

verka i samhället. De ska även kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde. Detta bidrar till att eleverna måste utveckla kunskaper så som att kritiskt 

granska fakta och förhållanden, samt att inse att olika alternativ ger olika konsekvenser 

(Skolverket, 2017b, s.9). Critical literacy är ett förhållningssätt som innebär att kritiskt 

granska olika perspektiv och förhållanden i texter. Genom att ha ett critical literacy-

perspektiv på textarbetet skapar det möjligheter för eleverna att utveckla en kritisk 

medvetenhet. 

Syftet med denna studie är därför att undersöka lärares syn på utvecklingen av elevers 

läsförståelse i förhållande till att arbeta med critical literacy i årskurserna F-3.  

• Vilka förmågor upplever lärarna är viktiga i utvecklingen av elevers läsförståelse? 

• Hur arbetar lärare med critical literacy i sin undervisning kopplat till elevers 

läsförståelse? 

• Vilka svårigheter upplever lärare kan uppstå i arbetet med critical literacy i de lägre 

årskurserna? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer relevant begrepp för studien presenteras och förklaras. Vidare 

kommer även den sociokulturella teorin kopplas till ämnesområdet samt skolans 

styrdokument presenteras. 

3.1 Läsförståelse 

Läsförståelse kan sammanfattas som en målorienterad och dynamisk process som 

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

läser påverkas av syftet och att läsningen ses som meningsskapande. När läsaren känner 

sig bunden till innehållet, samtidigt som hon eller han tillför texten något nytt genom att 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

som denne tillför texten något nytt, som egna upplevelser, tankar och erfarenheter, är det 

rimligt att tala om genuin läsförståelse(ibid). 

I skolans läroplan kopplas läsförståelse till olika förmågor. Elever i slutet av årskurs 3 ska 

ha utvecklat förmågor som att kommentera och återge några viktiga delar av innehållet i 

en text, föra enkla resonemang om budskapet och relatera dessa till egna erfarenheter, 

samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor om textens, kommentera 

textens innehåll och framföra egna åsikter (Skolverket, 2017b, s. 227). 

 

3.2 Literacy och den sociokulturella teorin 
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Literacy-begreppet omfattar den sociala verklighet där individen praktiserar sitt läsande 

och skrivande. Dessa praktiker påverkas av sociala, ekonomiska, religiösa och kulturella 

sammanhang (Fast, 2008 s. 41). Literacy är mer än ett begrepp. Det kan ses som ett 

teoretiskt perspektiv på läsande och skrivande. Genom att utgå från ett literacyperspektiv 

kan man reflektera över den sociala praktik som eleverna möter i undervisningen samt vad 

denna praktik erbjuder dem (Schmidt, 2016, s. 41). Begreppet literacy går att koppla till 

den sociokulturella teorins syn på lärande som handlar om hur människor utvecklar 

förmågor som att läsa, skriva, räkna och lösa problem i kulturella sammanhang. Inom 

denna teori talar man om olika redskap för att utveckla dessa förmågor. Enligt Säljös 

tolkning av Vygotskij är språket människans främsta redskap (Säljö, 2014, s. 297-298). Han 

menar att det är genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka oss, och 

på det sättet skapa en gemensam förståelse för världen. Språket utvecklas genom 

interaktion med andra och inom den kulturella gemenskapen. Det är genom det språkliga 

redskapet som vi blir delaktiga i en kulturs, samhälle eller världens sätt att se på - och förstå 

saker (ibid). 

Inom den sociokulturella teorin är interaktion och kommunikation två nyckelord. Teorin 

menar att kunskap utvecklas i samspel med andra, det är inte något som enbart överförs 

från individ till individ utan kunskap är något vi deltar i igenom interaktion (Säljö, 2014, 

s. 297-298). Barton (2007, s. 34.35) skriver att literacy innebär olika sociala aktiviteter där 

människor deltar i olika läs- och skrivpraktiker. Dessa praktiker är beroende av och utgår 

ifrån människors olika sociala relationer de skiljer sig också åt beroende på i vilka sociala, 

kulturella och ekonomiska sammanhang de förekommer i. Lärare i skolan behöver därför 

ha kunskap om vilka literacypraktiker som ingår i skolans olika ämnen för att ge elever 

stöd i mötet med olika texter. Genom att utgå från olika literacypraktiker skapas det olika 

fokusområden vid arbetet med olika texter. Läsandet, skrivandet och samtalandet kring en 

text kan ses på olika sätt beroende på vilket syfte och sammanhang det är i (Liberg & Säljö, 

2014, s. 366). 

Luke och Freebody presenterade år 1990 modellen ”Four resources model”. Modellen 

beskriver nödvändiga resurser som eleverna behöver få tillgång till för att utveckla literacy. 

Resurserna är inte tillräckliga var för sig utan kräver en samverkan (Jönsson, 2009, s. 93-

94). Jönsson (2009) har tolkat Luke & Freebodys modell, hon beskriver den enligt 

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

utveckla och förstå sambandet mellan ljud och bokstäver samt att de får skapa och använda 
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egna texter för att fundera över stavning, språkliga mönster, skriftkonventioner. Det är 

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

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

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

sedan föra en vidare diskussion kring det. Att få skapa och tolka meningsfulla texter: Detta 

innefattar att eleverna får skapa och tolka viktiga texter i skrift. Det är skolans uppgift att 

ge eleverna möjligheten att förstå vad en text kan åstadkomma och dess potential. Detta 

innebär också att skolan tar hänsyn till sociala och kulturella sammanhang. I denna resurs 

ges eleven möjlighet att förstå vad det innebär att vara textskapare. Att få använda texter: 

Eleverna bör få utveckla sin förståelse för texters olika utseende beroende på kulturellt och 

socialt sammanhang för att vidare förstå texters olika funktioner utanför och i skolan. Det 

aktuella innehållet och hur texten kan struktureras ligger till grund för elevers förståelse 

kring vad texten ska användas till. Att få vara textanalytiker: I den fjärde resursen ges 

eleverna möjlighet att vara textkritiker då de får arbeta med att förändra en text, gå bakom 

den samt analysera den. Det är viktigt att eleverna skapar en förståelse för att en text aldrig 

är neutral utan alltid är ideologiskt färgad och skrivs utifrån en viss position (Jönsson, 

2009, s. 94-95). Den sista resursen i modellen kan liknas med critical literacy som är ett 

förhållningssätt till hur texter kan bearbetas. 

3.3 Critical literacy 

Critical literacy är ett förhållningssätt lärare kan ha till sin undervisning för att ge eleverna 

möjligheter till att kritiskt granska de texter det möter. Kerstin Bergöö och Karin Jönsson 

definierar critical literacy enligt följande: 

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

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

texter för att kritiskt granska och rekonstruera den verklighet de lever och arbetar i (Bergöö 

& Jönsson, 2012, s. 43). 

Wolk (2003, s.102-103) beskriver att syftet med critical literacy är att uppmuntra elever till 

att se nya perspektiv, ifrågasätta tidigare kända antaganden och fundera över hur texter 

tolkas i förhållande till vårt samhälle. Vidare skriver han att i ett critical literacy-perspektiv 

är det viktigt att vara medveten om det innehåll och den kunskap man förmedlar till 

eleverna. Läraren måste vara medveten om att innehållet påverkar eleverna, och det är 

viktigt att tillsammans med eleverna diskutera vems kunskap det är, vart den kommer ifrån, 
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vems perspektiv det är och vilket perspektiv som kan saknas (ibid). Wolk gör dock inga 

förtydliganden gällande vilka perspektiv som ska tas i beaktning, då det i olika 

sammanhang kan finnas många olika perspektiv som kan problematiseras. Innehållet är 

också något Bergöö & Jönsson (2012, s. 45) skriver om i förhållande till critical literacy. 

De skriver att den didaktiska frågan vad bör hamna i fokus då det är viktigt att tänka på 

vad eleverna läser om, vad de gör med det lästa och vad läsningen gör med eleverna och 

deras omvärld. Genom att ha ett critical literacy- perspektiv på textarbetet skapas det 

möjligheter för eleverna att utveckla en kritisk medvetenhet. De får ifrågasätta rösten 

bakom texten, vilka perspektiv som lyfts fram och vilka röster som förblir tysta (ibid). I 

undervisningen handlar det om att läraren tillsammans med eleverna undersöker och 

diskuterar vad de texter vi möter säger om hur saker är, varför det är så och hur det skulle 

kunna vara. Det handlar om språkliga praktiker, maktrelationer och identiteter i olika 

kontexter (Bergöö, 2009, s. 58). 

3.4 Undervisning och Critical literacy 

Lärare har som uppdrag att se till att varje elev upplever att kunskap är meningsfull samt 

att varje elev får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2017b, s. 

14). Det är läraren som förväntas lära ut den kunskap elever behöver för att kunna delta i 

samhället. För läraren är det viktigt att inse att kunskap aldrig är neutral, samt att de måste 

vara medvetna om och ifrågasätta den kunskap som lärs ut till eleverna (Wolk, 2003, 

s.103). Mclaughlin och DeVoogd (2004, s.53) skriver att arbetet med critical literacy börjar 

med läraren roll. För att critical literacy ska få en naturlig plats i undervisningen krävs det 

att läraren själv är medveten om innebörden och användningen av det. Undervisningen av 

att läsa kritiskt blir en naturlig del av elevens vardag först när läraren själv är kritiskt 

medveten. När ett innehåll ska presenteras för eleverna är det viktigt att läraren sedan 

tidigare är insatt i vad detta innehåll förmedlar för kunskaper. Wolk (2003, s.102) 

presenterar i sin artikel några frågor han tycker varje lärare ska ställa sig själv kring det 

innehåll som senare ska presenteras för eleverna. Dessa frågor är: Vems kunskap är det 

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

perspektiv finns inte representerade, finns det några tysta röster? Läraren måste själva söka 

svar på dessa frågor innan det gemensamt diskuteras med eleverna. Läraren kan även 

behöva demonstrera för eleverna vad det innebär att vara kritisk medveten. Detta kan göras 

genom att tänka högt vid läsning av en text, de föregående presenterade frågorna kan då 
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fungera som utgångspunkt. Eleverna bör bjudas in i samtalet där de får tänka och diskutera 

innehållet tillsammans med läraren. Hall & Piazza (2008, s, 32) har gjort en studie där de 

ville se hur lärares förhållningssätt påverkade elevernas critical literacy- förmågor. Deras 

resultat visade liksom Wolk (2003) och Mclaughlin och DeVoogd (2004) att lärarnas 

medvetenhet om critical literacy var en avgörande faktor. De beskriver att om lärarna inte 

själva har förståelse för sina tankar och föreställningar till olika texter och ämnen blir det 

svårt att belysa detta för eleverna. Vidare beskrev Hall & Piazza (2008) också att lärarnas 

egna synpunkter, förhållningssätt och rädsla för vissa ämnen kan bidra till att texter och 

diskussioner väljs bort i undervisningen, och enbart innehåll som känns bekväma bearbetas 

med eleverna. Används bara texter med visst innehåll som representerar den kultur man 

lever i förlorar eleverna förmågan att ifrågasätta sina egna föreställningar och tankar om 

världen (Ibid). 

Genom att ha ett critical literacy-perspektiv i sin undervisning menar Wolk (2003, s.103) 

att eleverna får en möjlighet att engagera sig i samhället, världen och i sig själva. Vidare 

skriver Wolk att elever många gånger blir undervisade i hur de ska tänka, de får tankar och 

idéer undervisade för sig. I stället bör de få rätt redskap för att själva skapa en kritisk 

medvetenhet (ibid). Mclaughlin och DeVoogd (2004, s. 55) skriver att det inte räcker att 

eleverna endast läser och förstår de ord de möter i olika texter, de behöver förstå textens 

syfte och genom att ha ett kritiskt förhållningssätt till texten ska eleverna lära sig att ”läsa 

världen”.  

För att eleverna ska nå denna kritiska medvetenhet krävs det att samtal förs kring de texter 

de möter. Genom dessa samtal får eleverna möjligheter att möta andras föreställningar och 

tankar samt att nya perspektiv kan synliggöras (Jönsson, 2007, s. 153). Eleverna kan då 

låta dessa nya perspektiv och tankar belysa tidigare erfarenheter och förstå dessa i 

förhållande till sin egen värld. Eleverna intar då en mer kritisk och distanserad hållning till 

texter samt att deras komplexa sätt att tänka kan synliggöras. De texter eleverna möter är 

dock inte alltid kritiska av sig själva. Det krävs att det ställs rätt frågor till texten. Dessa 

frågor ska gå djupare än de svar man kan hitta i det skrivna ordet. Genom att läraren 

tillsammans med eleverna ställer kritiska frågor till den text man arbetar med utvecklar 

eleverna läs- och tankeförmågor som kan leda till förståelse för hur texter byggs upp och 

vilken position man själv har som läsare (Meller, Richardsson & Hatch, 2009, s. 77-78).   

3.5 Skolans styrdokument 
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Med skolans styrdokument menar jag den aktuella läroplanen för grundskola, 

förskoleklass och fritidshem (2017b). I läroplanens första del som berör skolan 

värdegrund och uppdrag står det skrivet att skolan ska överföra grundläggande värden 

för att förbereda eleven för att leva och verka i samhället. Vidare skrivs det att eleverna 

ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och en 

snabb förändringstakt. Därför krävs det att eleverna tillägnar sig olika metoder och 

kunskaper för att utveckla sin förmåga att kritiskt granska fakta och olika förhållanden 

(Skolverket, 2017b). I läroplanens andra del, övergripande mål och riktlinjer står det 

beskrivet att eleverna ska tillägna sig kunskaper som att använda ett kritiskt tänkande 

och självständigt kunna formulera ståndpunkter grundade på kunskaper. I samma del 

står det också att det är lärarens ansvar att eleverna får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling. I kursplanen för ämnet svenska framgår det tydligt att 

utvecklandet av elevens språk är i fokus. Där beskrivs språket som ett betydelsefullt 

verktyg för att kunna förstå och verka i samhället där olika kulturer, livsåskådningar 

och generationer möts. Vidare skrivs det att undervisningen i ämnet svenska ska ge 

eleverna möjlighet till att använda sitt språk för att tänka, kommunicera och lära (ibid). 

I Kommentarmaterialet för ämnet svenska beskrivs det att ämnets viktigaste uppdrag 

är att ge eleverna en möjlighet att utveckla en relation till sin omvärld. Då språket, 

arenor för språket samt den sociala interaktionen snabbt förändras blir skolans uppdrag 

att förbereda eleverna för att leva i ett samhälle där olika värderingar och kulturer möts. 

De måste få redskap för att aktivt kunna delta och agera i olika samhällsfrågor 

(Skolverket, 2017a).  

I kursplanen för ämnet svenska finns det fem långsiktiga mål som följer eleverna 

genom alla årskurser i grundskolan. Två av dessa mål är att läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften och söka information från olika källor 

och värdera dessa (Skolverket, 2017b). Kommentarmaterialet beskriver att litteratur 

kan vara en källa för eleverna att finna svar och frågor om sitt liv och sin omvärld. 

Genom att föra diskussioner utifrån litteratur kan det bidra till att uppnå målet där 

eleven ska utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden I 

kunskapskraven för elever i årskurserna 1-3 står det att eleverna ska göra enkla 

kopplingar mellan elevnära texters budskap och sina egna erfarenheter (Skolverket, 

2017a).   En ytterligare förmåga elever ska utveckla genom svenskundervisningen är 

att söka och kritiskt värdera information. I årskurs 1-3 ska eleven studera hur texters 
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avsändare påverkar innehållet, de ska förstå att bakom varje text finns det en avsändare 

som påverkar texters budskap (Skolverket, 2017b). Eleverna behöver utveckla 

kunskaper om att texter har olika syften, att de är uppbyggda på olika sätt samt hur 

man kan tolka texters budskap genom att ställa kritiska frågor till den (Skolverket, 

2017a).  

 

4. Teori och metod 

4.1 Genomförande av studie 

Studien kommer utgå från en kvalitativ forskningsansats som brukar beskrivas som en 

tolkningsinriktad ståndpunkt där tyngden ligger på en förståelse av den sociala 

verklighet så som deltagarna i en viss miljö tolkar den (Bryman, 2011). Denna ansats 

valdes då jag i min studie ville fokusera på lärares tankar och förklaringar kring sin 

undervisning i förhållande till mina forskningsfrågor. Då jag i en tidigare genomförd 

litteraturstudie (Arvidsson & Bogren, 2017) valde att undersöka hur ett critical 

literacy-perspektiv i undervisningen kan utveckla elevers läsförståelse ville jag nu 

undersöka hur lärarna uppfattar dessa begrepp. Mina forskningsfrågor fokuserades 

därför på lärarnas uppfattningar kring begreppen läsförståelse och critical literacy samt 

hur dessa förhåller sig till deras undervisning. Därför valdes enbart att intervjua lärare 

som aktivt undervisar i dessa årskurser. 

Den första kontakten med intervjupersonerna togs via mejl. För att ha ett brett urval 

valde jag att mejla tio lärare som alla arbetar i samma kommun. Detta för att ha en 

möjlighet att träffa samtliga av dem i verkligheten. Jag fick kontakt med fem av dem, 

som alla var intresserade av att ställa upp.  Lärarna fick vidare information om 

forskningsuppgiftens syfte, som informationskravet berör (Vetenskapsrådet, 2002) 

samt att tider för intervjuer bokades. Innan samtliga intervjuer påbörjades informerade 

jag lärarna om samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har rätt att 

bestämma över sin medverkan i undersökningen. Det andra kravet gäller att 

uppgifterna om deltagarna ska ges konfidentialitet och personuppgifterna ska skyddas. 

Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att uppgifterna om deltagaren inom 

forskningen endast får användas för forskningsändamål (ibid.). 
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Då jag valt att genomföra en kvalitativ studie där lärarnas uppfattningar och tankar 

kring begreppen läsförståelse och critical literacy ska undersökas valdes 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. En semistrukturerad intervju 

utgår ofta från en intervjuguide som är uppbyggd från specifika teman. Intervjuguiden 

i denna studie kommer utgå ifrån de frågeställningar jag valt för att besvara studiens 

syfte. Denna datainsamlingsmetod medför att öppna frågor ställs och lärarna får 

möjligheten att berätta fritt om sina upplevelser av ett visst fenomen. Valet av denna 

metod grundar sig i att komma åt lärarnas egna föreställningar och uppfattningar inom 

ett visst område. Jag vill i min studie undersöka hur lärare uppfattar och tolkar 

begreppen läsförståelse och critical literacy, samt hur de arbetar med dessa begrepp i 

sin undervisning. Därför har jag valt en fenomenografisk ansats för min undersökning.  

I en fenomenografisk teori ligger fokus på människors olika uppfattningar och 

förståelser av fenomen, hur olika saker framstår för olika människor, och hur dessa 

människor beskriver dessa uppfattningar (Larsson, 2011). Denna studie grundar sig på 

lärares beskrivningar och uppfattningar av begreppen läsförståelse och critical literacy. 

Genom att ha en fenomenografisk ansats till min undersökning innebär det att jag inte 

är ute efter några på förhand rätta svar. Intresset ligger istället i lärarnas skilda 

uppfattningar av dessa begrepp, vilken förståelse de har byggt upp genom sin 

yrkesutövning samt deras individuella erfarenheter av begreppen i olika 

undervisningssammanhang. 

Intervjuerna spelades med samtycke av de intervjuade lärarna in via en 

ljudupptagningsfil på telefonen. Inspelningen transkriberades sedan för att lättare 

kunna hanteras vid tolkningen av data. Intervjuerna transkriberades i helhet med 

undantag för vissa hummanden, upprepningen och förtydliganden. Fem intervjuer 

genomfördes utifrån en förutbestämd intervjuguide (bilaga 1), och spelades in genom 

en ljudfil på mobilen för att sedan transkriberas till pappersform.  

4.2 Analys av data 

Tolkning av data genomfördes då transkriberingen av intervjuerna var klar. Jag valde att 

ha frågeställningarna och syftet som utgångspunkt vid tolkningen. Då jag i min studie 

utgick från den fenomenografiska teorin sökte jag i mitt analysarbete olika tolkningar av 

begrepp, företeelser lärare beskrev på skilda vis och hur de förklarade olika förhållanden 

mellan exempelvis läsförståelse, critical literacy och sin undervisning. Svaren i 
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intervjuerna färgmarkerades i förhållande till vilken frågeställning de besvarade. Då jag 

hade tre olika frågeställningar som alla besvarades i intervjun utgick jag från dessa tre och 

valde att använda dem som rubriker. Rubrikerna blev: Vilka förmågor upplever lärare är 

viktiga i utvecklingen av elevers läsförståelse, Hur arbetar lärare med critical literacy i sin 

undervisning kopplat till elevers läsförståelse, Vilka svårigheter upplever lärare kan uppstå 

i arbetet med critical literacy i de lägre årskurserna. Dessa tre rubriker analyserades sedan 

och olika svar ställdes mot varandra. Det kunde urskiljas likheter och skillnader inom de 

olika rubrikerna. Svar som förekom i samtliga eller många av intervjuerna färgkodades 

även de för att hitta olika underrubriker i arbetet. Underrubriker som analyserades fram var 

elevers avkodningsförmåga, texters budskap och olika perspektiv, lärares förståelse för 

begreppet critical literacy och gemensam högläsning som aktivitet.  

Vid analysen av data valdes vissa delar att exkluderas från arbetet. Detta för att det enbart 

var en lärare som diskuterade ämnen, samt att det inte kunde kopplas till mitt syfte med 

studien.  

4.3 Studiens tillförlitlighet 

När man talar om studiers tillförlitlighet är det främst två begrepp som brukar användas. 

Dessa begrepp är validitet och reliabilitet och de anger kvaliteteten på data studier bygger 

på. Validitet berör relevansen av data som används i studien, samt att denna data besvarar 

det syfte studien har. Saknar studien relevant data som skulle göra resultatet än mer 

trovärdigt anses studien ha låg validitet. För att kunna hävda att en studie har hög validitet 

bör en lämplig metod för datainsamling ha valts, samt att den insamlade data studien 

bygger på att generera ett resultat som svarar på studiens syfte (Bryman, 2011, s. 161-164). 

Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer utförda med fem lärare. Intervjuerna utfördes 

med hjälp av en intervjuguide som utformades från de frågeställningar och det syfte studien 

hade. Detta bidrar till att den insamlade data som studien bygger på är direkt kopplad till 

studiens syfte. Då studiens syfte var att undersöka lärares skilda uppfattningar om critical 

literacy i förhållande till utvecklingen av elevers läsförståelse bidrog 

datainsamlingsmetoden till att lärarna fritt fick berätta om sina uppfattningar, vilket också 

var syftet med studien, att undersöka lärares olika syn på detta fenomen. Detta visar på att 

studien besitter validitet då den insamlade data samt metoden är relevant för att besvara 

studiens syfte. Valet av informanter till studien grundade sig inte på att de hade någon 

förkunskap inom ämnet. Validiteten hade därför kunnat vara högre om de intervjuade 
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lärarna varit mer insatta i området, då detta hade kunnat bidra till ett mer relevant och 

fördjupat resultat. 

Reliabilitet berör studiens tillförlitlighet. Det handlar om huruvida de mätningar som gjorts 

i studien är pålitliga, kan upprepas och generera samma data. Reliabiliteten anses svår att 

uppnå i en kvalitativ forskning då undersökningen sker i sociala miljöer som kan vara svåra 

att upprepa (Bryman, 2011, s.352). Denna studie bygger på semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor som kan tolkas olika beroende på informanten. Därför kan det vara svårt 

att vid en upprepad mätning generera samma resultat som denna studie bygger på. Dock 

var studiens syfte att undersöka lärares syn på elevers utveckling av läsförståelse i 

förhållande till critical literacy, därför är olika svar och tolkningar intressanta för att 

generera ett givande resultat. Då studien bygger på frågor som är utformade från en 

intervjuguide, kan samma frågor ställas till andra lärare på ett likande sätt. Det måste dock 

tas i beaktning att följdfrågor, reflektioner, informanter och tolkningar kan bidra till ett 

annat resultat.  

4.4 Urval 

Kriterierna för att medverka i studien var att lärarna skulle arbeta i årskurserna 1-3 och 

ha en legitimerad lärarutbildning samt att de ska undervisa i ämnet svenska. De fick 

med fördel ha en varierande yrkesutövning gällande tiden de arbetat som lärare, då jag 

tror att detta kan ge en intressant reflektion i resultatet. Här följer nu en presentation 

av de lärare som deltog i studien. Vid presentationen av lärarna och i redovisningen av 

resultatet kommer jag inte använda deras riktiga namn för att uppfylla anonymitet.  

Anna: Hon arbetar på en landsbygdsskola för årskurser f-6. Hon själv arbetar i en 

årskurs 1:a. På skolan har de som system att man följer sin klass under tre års tid, Anna 

har därför fått en ny klass till detta läsår. Anna är utbildad grundskolelärare 1-6 men 

har för de mesta arbetat i lågstadiet sedan hon tog sin lärarexamen för ca 20 år sedan. 

Idag undervisar hon i svenska, matematik, engelska och samhällsorienterade ämnen.  

Bella: Hon arbetar på en landsbygdsskola för årskurserna f-6. Bella har arbetat som 

legitimerad grundskolelärare för årskurserna 1-6 i snart 10 år. Hon arbetar just nu i en 

årskurs 2:a, men har även undervisat en del på mellanstadiet. Bella undervisar främst 

i svenska, matematik och engelska. Hon berättar att de är två lärare i hennes klass och 

de har därför delat upp vissa ämnen. Hon undervisar även årskurs 4 i engelska.  
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Carin: Hon arbetar på en stadsskola för årskurserna f-6, skolan delar dock område 

med en 7-9 skola men de har ingen gemensam verksamhet. Carin är utbildad 

grundskolelärare sedan 15 år och undervisar nu i en årskurs 1:a. Hon har enbart 

undervisat elever på lågstadiet, samt arbetat några år i förskoleklass. Carin undervisar 

i alla de ämnen som klassen arbetar med, dock har de en annan lärare i idrott och bild. 

Diana: Hon arbetar på en stadsskola för årskurserna f-6. Diana har arbetat som 

legitimerad grundskolelärare i 5 år och har under dessa år enbart arbetat i lågstadiet. 

Nu undervisar hon i en årskurs 3:a som hon har följt sedan de började i årskurs 1. Diana 

undervisar i ämnena svenska, matematik, NO, SO och engelska.  

Eva: Hon arbetar på en landsbygdsskola för årskurserna f-6. Eva undervisar i en årskurs 

3:a som hon har följt sedan de började i årskurs 1. De ämnen Eva undervisar i är svenska, 

matematik och NO. Hon berättar att de har två klasser i årskurs 3 och därför valde de att 

mellan de två lärarna dela på SO och NO undervisningen. Eva har arbetat som 

legitimerad lärare i 20 års tid och arbetat på både låg- och mellanstadiet. 

 

5. Resultat 

Resultatet presenteras med hjälp av tre huvudrubriker som även är mina frågeställningar: 

Vilka förmågor upplever lärare är viktiga i utvecklingen av elevers läsförståelse? Hur 

arbetar lärare med critical literacy i sin undervisning kopplat till elevers läsförståelse? 

Vilka svårigheter upplever lärare kan uppstå i arbetet med critical literacy i de lägre 

årskurserna? 

5.1 Vilka förmågor upplever lärare är viktiga i utvecklingen av 

elevers läsförståelse? 

5.1.1 Läsförmåga 

 

I de intervjuer som genomfördes framgick det att en förmåga var viktig för samtliga fem 

lärare. Denna förmåga var elevernas läsförmåga, att tekniskt kunna läsa en text vilket ofta 

benämns som avkodning. Detta var något som alla lärare nämnde allra först när de frågades 

om vad de anser eleverna behöver utveckla för att nå en god läsförståelse. Det var också 

denna förmåga många använde som förklaring till varför läsförståelse ibland blev 
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bortprioriterad i undervisningen. Två av fem lärare beskrev det som en svårighet för 

eleverna att individuellt arbeta med läsförståelseuppgifter då deras lästeknik inte var 

tillräckligt utvecklad för att förstå och ta till sig ett innehåll. De menar att de texter eleverna 

läser på egen hand innehåller så pass lite text att det blir svårt att föra samtal om textens 

innebörd. De upplever att det är svårt att kombinera individuella uppgifter där både 

individuell läsning och läsförståelse ska tränas för de elever som har en bristande lästeknik. 

Carin som är lärare i en årskurs 1:a uttrycker det så här: 

 De måste ha utvecklat en bra och tillräcklig lästeknik, annars kan de inte 

fokusera på innehållet, i alla fall inte när de ska läsa och förstå texter på egen 

hand (Carin). 

Bella som är lärare i årskurs två uttryckte något liknande i sin intervju. Hon beskrev 

läsförmågans betydelse så här 

 Jag tror att eleverna tjänar mycket på att ha utvecklat en läsning som inte 

kräver för mycket energi. Då upplever jag det som att mer fokus kan läggas 

på innehållet i den text man läser (Bella). 

 Även Anna som är lärare i årskurs 1 berättade att läsförmågan är viktig. Hon beskrev sin 

uppfattning så här: 

 Min uppfattning är att läsförmågan, alltså att lära sig att läsa är viktig att ha 

knäckt för att kunna börja arbeta med sin läsförståelse. Därför prioriterar jag 

elevernas läsförmåga i min undervisning, kanske många gånger framför 

läsförståelsen (Anna).  

Lärarna som arbetade i dessa årskurser uttryckte också att det var svårt att arbeta med 

läsförståelse genom individuella uppgifter. De beskrev att de uppgifter som var kopplade 

till elevers läsförståelse ofta utgick från en helklassundervisning, där läraren stod för 

läsningen. Dock arbetade både Bella, Carin och Anna med individuella 

läsförståelseböcker. De berättade dock att texterna i dessa böcker många gånger gicks 

igenom gemensamt på grund av att alla elever inte klarade av att läsa dem på egen hand. 

Frågorna som fanns till dessa texter i läsförståelseböckerna var många gånger svar man 

kunde hitta på ytan, och utmanade därför inte elevernas reflekterande sida. Carin ansåg att 

dessa läromedelsböcker var ett bra komplement till läsförståelse-undervisningen, men att 

det var långt ifrån de kunskaper eleverna behöver. Hon tyckte därför att det låg ett stort 
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ansvar på henne själv som lärare att förse eleverna med texter som utmanade deras tankar 

om innehållet. Dessa texter använde hon många gånger som högläsning och de 

diskuterades senare gemensamt med eleverna. Den gemensamma högläsningen var ett 

arbetssätt som nämndes av samtliga lärare som en aktivitet för att träna läsförståelse där 

elevernas egen lästeknik inte blev ett hinder för att arbeta med ett mer komplext innehåll. 

Lärarna som arbetade i årskurs 3 (Diana och Eva) berättade att arbetet med läsförståelse 

såg lite annorlunda ut när eleverna utvecklat en fungerande lästeknik. Men båda nämnde 

också att det var en av de viktigaste förmågorna för att utveckla en god läsförståelse. De 

menade att den största skillnaden med att arbeta i årskurs 3 gentemot årskurs 1 med 

läsförståelsen var att eleverna kommit längre i sin läsning. Detta medförde också att 

eleverna kunde utmanas med att självständigt arbeta med läsförståelse, och deras läsning 

blev inte längre ett hinder för att ta sig an texter med ett mer komplext innehåll. Dock 

berättade Diana att högläsning fortfarande var ett arbetssätt de använde sig av för att 

diskutera texter. De arbetade mycket i smågrupper där en gemensamt läst text diskuterades 

på olika sätt. 

5.1.2 Texters budskap och olika perspektiv 

 

Utöver lästekniken som de intervjuade lärarna alla var överens om var en av de viktigaste 

förmågorna för att utveckla läsförståelse, nämnde de också att eleverna måste utveckla 

förståelse för att texter har olika budskap. Tre av lärarna berättade att läsförståelse är något 

som berör skolans alla ämnen, och det är därför viktigt att arbeta med läsförståelse på ett 

så brett plan som möjligt. Anna beskriver läsförståelse som ett väldigt stort område att 

arbeta med. Hon menar också att elever i dag möter många olika texter i många olika 

former, därför krävs det att lärare lär eleverna hur man känner igen olika texter samt hur 

man förstår deras budskap i deras kontext. Vidare berättar hon att man ibland får prioritera 

bort vissa texter och innehåll för att tiden inte räcker till för att behandla allt, speciellt inte 

i en årskurs etta där mycket tid läggs på lästräning. Även Diana beskriver läsförståelse som 

ett stort och brett arbetsområde där mycket innehåll ska behandlas. Hon säger att beroende 

på vilket ämne man arbetar i så ser texterna olika ut, och detta medför att texternas budskap 

varierar samt att eleverna därför måste lära sig att anpassa sin förståelse till de olika 

sammanhangen. Bella lärare i en årskurs tvåa beskriver även hon att det är viktigt att 

eleverna bygger upp en förståelse för att olika texter har olika budskap. Hon nämner bland 

annat att det är stor skillnad att arbeta med en instruerande text gentemot en berättande text 
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eller faktatext. I hennes klass tycker hon att eleverna har svårt att tänka bortom det som 

tydligt presenteras i texten, de söker de svar som kan hittas i den skrivna texten. Därför 

upplever hon det som viktigt att eleverna även utvecklar förmågor som att tolka och förstå 

olika budskap från olika texter. Hon menar att det är av stor vikt att eleverna blir medvetna 

om att texter skrivs för olika syften, samt att det är den person som skrivit texterna som 

väljer vad denne vill förmedla.  Även Carin har liknande upplevelser från sin klass gällande 

elevers läsförståelse. Hon säger att det är viktigt att eleverna blir medvetna om att texter är 

skrivna på olika vis för att de vill berätta olika saker. Vidare säger hon: 

En del av mina elever har svårt att förstå eller tycka om texter som berättar 

något de själva inte håller med om. De behöver utveckla en öppenhet för att 

texter är ett sätt för personer att berätta något, och det som berättas behöver 

inte alltid vara sant eller stämma överens med deras verklighet. När elever har 

en god läsförståelse anser jag att de kan förstå en text utifrån olika perspektiv, 

inte bara från sitt eget. (Carin). 

Förmågan att förstå att texten är skapad av en person och tolkas av en mottagare är också 

något som Anna beskriver i sin intervju som något viktigt för att nå en djupare form av 

läsförståelse. Hon berättar att de samtalar mycket om författarna till de böcker de 

gemensamt läser i klassen. Detta för att hon vill att eleverna ska förstå att bakom böckerna 

finns en person som uttryckt någon form av budskap som denne vill ska läsas av någon. 

De samtalar bland annat om varför de tror denna bok har skrivits, vad författaren vill 

berätta för något samt använder de sig mycket av bilderna i böckerna och hur de samspelar 

med texten för att berätta något. Diana berättade i sin intervju att de ofta tränar på att 

utveckla en förståelse för att en text alltid har en avsändare som vill förmedla ett budskap 

samt en mottagare som ska tolka och förstå texten. Detta görs genom att eleverna själva 

skriver texter som sedan läses av en annan klasskamrat. Genom att arbeta på detta sätt vill 

Diana utveckla elevernas skrivande samt förståelsen för att det de själva ville förmedla i 

sin text, kan tolkas annorlunda av mottagaren. Detta är också något som de sedan diskuterar 

vid den gemensamma högläsningen. De återkommer då till frågor som berör just 

avsändarens budskap, samt hur eleverna i klassen kan tolka texten på olika sätt. Diana 

anser att det är viktigt att eleverna själva inser att det man skriver kan tolkas olika, för att 

sedan arbeta vidare med detta när man tolkar andras texter. 
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5.2 Hur arbetar lärare med critical literacy i sin undervisning 

kopplat till elevers läsförståelse? 

5.2.1 Lärares förståelse av begreppet critical literacy 

 

Efter de genomförda intervjuerna stod det klart att ingen av de deltagande lärarna tidigare 

var bekanta med begreppet critical literacy. Samtliga försökte dock utifrån min beskrivning 

av begreppet inför intervjun och sin egen tolkning förklara hur de uppfattade det. Anna 

som arbetar i år 1 tolkade det som en form av kritisk läsning. Hon jämför begreppet med 

källkritik, men lägger till att critical literacy också innebär att diskutera innehållet på ett 

mer vidgat sätt. Det sträcker sig längre än att bara granska källan, avsändaren och 

innehållet. Hon fortsätter förklara det som att det verkar vara ett djupare sätt att läsa och 

tolka texter som innebär mycket jämförelser med det egna och det andra. Även Bella 

använder källkritik som en utgångspunkt när hon försöker förklara sin tolkning. Hon säger: 

 Det verkar vara som en blandning mellan källkritik och läsförståelse. Man 

undersöker texten, vad som står där, vart den kommer ifrån, vem som har 

skrivit den och varför den skrivits. Samtidigt som man ska man tolka texten 

och jämföra den med sitt eget liv och andras. (Bella). 

Carin försöker beskriva begreppet kopplat till elevers läsförståelse. Hon berättar att hon 

tolkar det som en form av djupare läsning där man ska tolka texten på ett bredare plan. 

Även hon lyfter upp jämförelser med sig själv och med andra, där olika perspektiv får 

synliggöras. Diana som arbetar i en årskurs 3:a hade inte heller hört begreppet innan men 

kände ändå att hon hade lite förståelse för det. Hon berättade att hon arbetat en del med 

literacy begreppet i en kompetensutvecklings-kurs. Där hade de samtalat en del om de 

sociala praktiker och sammanhang man möter olika texter i. Hennes tolkning av begreppet 

utgick därför från att tolka texter kritiskt utifrån olika sociala kontexter. Hon uppfattar den 

kritiska delen som att diskutera och analysera avsändaren av texten och det budskap denne 

ville framföra. Vidare beskrev hon det som en djupare läsning där innehållet måste tolkas 

utifrån den miljö man befinner sig i, samt hur detta kan påverka texten. Eva som också hon 

arbetar i en årskurs 3:a hade tolkat det som ett engelskt namn av svenskans källkritik. Hon 

uppfattade begreppet som ett sätt att granska texter, vart man hittade dem, vem som hade 

skrivit dem samt om innehållet var trovärdigt. Hon beskrev det också som ett viktigt inslag 

i dagens svenska-undervisning då elever nu för tiden har tillgång till mycket information. 
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5.2.2 Critical literacy och läsförståelse i undervisningen 

 

I de genomförda intervjuerna fick lärarna frågan om de såg något samband mellan 

begreppet critical literacy och läsförståelse. Den allmänna uppfattningen var att det fanns 

ett samband mellan dessa två begrepp. Tre av lärarna uttryckte critical literacy som en 

”djupare” läsförståelse som eleverna i deras årskurser ofta inte arbetar med. En av lärarna 

sa också att: 

Critical literacy känns som en form av läsförståelse, där texten är i fokus fast 

på ett djupare plan (Carin).  

Vidare berättade hon att den läsförståelse som de arbetar med i hennes klass är mer inriktad 

på att läsa och förstå ord i texter samt förstå sammanhanget av texten. Hon upplevde det 

som svårt för eleverna att på egen hand arbeta med den form av läsförståelse hon kopplade 

till critical literacy. Hon menar att det då krävs en tydlig lärarledd genomgång av texten 

samt att läraren för diskussionen som sker efter läsningen. Även Anna berättar i sin intervju 

att hon ser ett tydligt samband med elevers läsförståelse och critical literacy. Dock 

beskriver hon liksom Carin att denna form av djupare läsförståelse känns som en viktig del 

av svenska-undervisningen, men som eventuellt blir lättare att arbeta med och 

uppmärksamma i senare årskurser när eleverna utvecklat en bättre läsförmåga. Diana och 

Eva som båda arbetar i årskurs tre ser även de ett samband mellan läsförståelse och critical 

literacy. I deras beskrivningar kan man se att de tydligare kan koppla critical literacy till 

sin egen undervisning. Diana berättar att hon uppfattar critical literacy som ett mål man 

vill att eleverna ska nå i sin läsförståelse. Vidare berättar hon att det märks att det är dit 

eleverna är på väg i sin utveckling. Jämför man utvecklingen i läsförståelseundervisning 

från det att man började i år 1 till det eleverna gör nu i år 3 ser man en tydlig progression i 

hur eleverna ifrågasätter och tolkar texter. Hon säger: 

Eleverna kan bland annat ställa egna frågor till texten, där de ifrågasätter hur 

karaktärer framställs, varför författaren skriver på detta vis, eller sätta sig 

själv in i handlingen. Det är fascinerande att se hur en text kan påverka 

eleverna till att bli nyfikna, arga eller glada (Diana). 

Eva som förstod critical literacy som ett engelskt ord för källkritik beskrev även hon ett 

samband mellan detta och läsförståelse. Hon menar att källkritik är mer än att bara granska 

vart en text kommer ifrån. För att avgöra om en text är pålitlig krävs det att eleverna förstår 
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textens budskap, skaparen av texten samt hur detta förhåller sig till hur texten ska användas 

för mottagaren. Detta menar Eva är en form av läsförståelse, då eleverna måste läsa och 

tolka texten för att kunna avgöra om den är lämplig att använda i olika sammanhang.  

5.2.3 Gemensam högläsning 

 

I intervjun fick samtliga lärare svara på frågan hur de i sin undervisning arbetar med critical 

literacy kopplat till elevers läsförståelse. De uttryckte alla till en början att de inte riktigt 

visste om de arbetade med critical literacy alls i sin undervisning. Efter att jag samtalat 

med dem om deras egna beskrivningar av critical literacy samt förklarat tydligare vad det 

bland annat kan innebära beskrev de alltihopa en liknande undervisning som de själva 

ansåg kunde kopplas till de båda begreppen. Den undervisningsaktivitet som framkom 

tydligast i lärarnas beskrivningar var den gemensamma högläsningen. Lärarna beskrev 

denna undervisningsaktivitet som ett tillfälle då de ofta lyfte olika diskussionsfrågor kring 

det innehåll de läst. Samtliga lärare använde sig av gemensam högläsning i sin 

undervisning, dock berättade de att de inte tidigare hade kopplat denna aktivitet till 

begreppet critical literacy. Men samtliga såg en tydlig koppling till elevers läsförståelse. 

Bella berättade: 

Att genom att läsa tillsammans ger man eleverna tillgång till texter som de i 

nuläget inte kan ta sig an själva. Detta leder också till att man kan ställa 

djupare frågor som eleverna troligtvis inte hade reflekterat över på egen hand 

(Bella). 

Även Carin beskriver högläsningen som en aktivitet där eleverna får möjlighet att 

reflektera och diskutera innehållet på ett djupare plan. Hon berättar att eleverna vid dessa 

tillfällen endast behöver fokusera på innehållet eftersom läraren står för läsningen. Då 

eleverna endast behöver fokusera på att lyssna menar Carin att böcker med ett mer 

avancerat innehåll kan väljas. Både Bella och Carin berättade att de innan den 

gemensamma läsningen ofta har förberett frågor de anser de vill lyfta under läsningen, eller 

efter läsningen. Dessa frågor kan vara på svar man direkt hittar i texten, det kan även vara 

frågor som är kopplade till någon bild som förekommer i boken men ofta är deras fokus 

att lyfta större reflekterande frågor. Bella berättade att hon tycker skönlitteratur är ett bra 

sätt för att lyfta upp olika ämnen i klassen. Ibland kan hon använda sig av böcker då hon 

vill diskutera saker som eleverna ofta pratar om i klassen, eller för att lyfta något problem 

hon anser måste bearbetas. Detta är också något Carin beskrev i sin intervju. Där berättade 
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hon om en konkret undervisningssituation där skönlitteratur och den gemensamma 

högläsningen användes för att tillsammans diskutera ett ämne i klassen. Hon berättade att 

de under terminen fått tre elever som invandrat till Sverige. Klassen hade under en tid 

ifrågasatt vissa beteenden som dessa elever hade som skiljde sig från de övriga i klassen. 

Dessa beteende berodde på att eleverna hade en annan religiös tro. Klassen hade bland 

annat svårt att förstå varför en av flickorna inte var med på simundervisningen. Carin valde 

då att lyfta denna fråga genom att välja en bok där innehållet berörde just detta. Efter 

läsningen fick eleverna tillsammans diskutera olika frågor kopplat till innehållet samt 

själva ställa frågor de undrade över. Eleverna hade visat nyfikenhet och ett stort intresse 

för innehållet, samtidigt som de var frågande och reflekterade över bokens innehåll. Carin 

upplevde denna undervisningssituation som väldigt givande och berättade:  

Vi pratade tillsammans och alla fick dela med sig av sina erfarenheter. Att 

samtala om olika kulturer kan ibland kännas svårt, men med hjälp av en 

berättelse fick eleverna diskutera svåra frågor som hur det känns att leva i 

olika kulturer utifrån olika perspektiv (Carin).  

Att använda sig av skönlitteratur för att diskutera olika ämnen var också något Anna tog 

upp i sin intervju. Hon berättade att högläsningen många gånger var ett sätt för att starta 

en diskussion som hon upplevde var nödvändig att ha i klassen. Detta kunde bland annat 

beröra konflikter som uppstod i hennes klass.  

Diana och Eva som arbetar i årskurs 3 tar även de upp högläsningen som en aktivitet där 

de upplever att critical literacy används. Diana berättar att även om hennes elever har 

kommit igång bra med läsningen behöver de ändå fortsätta att lyssna och reflektera över 

en läst text. Hon arbetar med högläsningen på lite olika sätt, och berättar att utförandet 

skiljer sig beroende på vad hon vill lyfta fram. Men en sak som nästan alltid förekommer 

är att aktiviteten innehåller en gemensam diskussion. Diskussionen kan dock ske på olika 

sätt, i helklass, gruppvis eller i par. Frågorna som diskuteras kan utgå ifrån karaktärerna i 

boken, bilderna som hör till texten, författaren, någon händelse eller från elevernas egna 

erfarenheter kopplat till innehållet. Diana berättar att hon upplever det som att eleverna får 

ut mycket av dessa diskussioner. Hon menar att många elever har svårt att själva använda 

sig av reflektioner när de läser böcker på egen hand. Detta syns bland annat när de ska 

skriva bokrecensioner, då blir det ett återberättande och ytliga beskrivningar av innehållet. 

När de istället har gemensamma muntliga diskussioner upplever Diana det som att fler 
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elever kommer igång med sitt tänkande på ett djupare plan. Eva som också hon använder 

sig av högläsning i sin undervisning beskriver även hon de gemensamma diskussionerna 

kring texter som ett viktigt inslag i läsförståelseundervisningen. Hon säger: 

Jag tror att eleverna behöver hjälp och stöttning i hur man kan tänka när man 

läser en bok. Om de då enbart läser böcker på egen hand är det svårt att som 

lärare hinna vara aktiv och hjälpa eleverna att komma vidare i sina tankar. 

Många elever uppskattar inte heller att läsa böcker själv, då de har svårt att 

sätta sig in i en handling (Eva).  

Eva berättar vidare att i hennes klass har de fått arbeta mycket med att våga uttrycka sina 

tankar högt inför andra. De har därför arbetat mycket med att ha den gemensamma 

diskussionen i smågrupper i ställer för i helklass. Detta för att alla ska våga berätta sina 

egna tankar om det lästa innehållet. Eva beskriver att den gemensamma högläsningen blir 

en väldigt ineffektiv aktivitet för att utveckla läsförståelse om eleverna inte vågar uttrycka 

sina tankar. 

5.3 Vilka svårigheter upplever lärare kan uppstå i arbetet med 

critical literacy i de lägre årskurserna? 

Något som förekom i samtliga intervjuer och som till viss del redan beskrivits i resultatet 

är elevernas avkodningsförmåga, och hur denna avkodningsförmåga kan försvåra eleverna 

läsförståelse. Detta var även något lärarna tog upp när de fick frågan gällande svårigheter 

i arbetet med critical literacy. Lärarna som intervjuades beskrev samtliga att avkodningen 

kan försvåra förståelsen av den lästa texten, samt att elever som inte utvecklat en 

fungerande avkodning har svårt att läsa texter med ett mer beskrivande innehåll. Denna 

svårighet lyftes främst fram av de två lärare som arbetade i årskurs 1 (Anna & Carin) då 

de upplevde att förståelsearbetet av en text ibland behövde bortprioriteras på grund av att 

eleverna inte utvecklat en tillräckligt god avkodning. Anna hade även uppfattningen att när 

man har ett critical literacy-perspektiv på sin undervisning gällande texter krävs det ett 

ganska avancerat innehåll. Detta var något hon upplevde som svårt då eleverna inte 

självständigt kunde ta till sig detta innehåll genom läsning på egen hand. Även Carin 

delade denna uppfattning gällande texters innehåll och elevers avkodningsförmåga. Hon 

berättade att eleverna blir beroende av lärarens läsning om mer komplicerade frågor och 

tankar ska lyftas kring en text. Detta menar hon är något som kan göras ibland genom den 

gemensamma högläsningen av böcker, men det är svårt att individanpassa en undervisning 
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som berör det arbetssätt som critical literacy verkar vara i de lägre årskurserna. Vidare 

säger Carin att det också är svårt att arbeta med dessa frågor i helklass, som det ofta blir 

under högläsningen, då man som lärare ska försöka engagera och motivera alla elever att 

vara aktiva. Hon säger: 

Ibland får man dåligt samvete vid sådana diskussioner, då man vet att alla inte 

får komma till tals på ett rättvist sätt. Det kan sitta en elev som har jättebra 

tankar om det man just läst men som aldrig hinner uttrycka dem på grund av 

den stora gruppen (Carin) 

Elevers svårigheter att få en möjlighet till att uttrycka sina tankar är också något Bella 

lyfter under sin intervju. Bella är lärare i en årskurs 2:a och hon berättar att även om 

eleverna har kommit igång bra med sin läsning finns det svårigheter med ett djupare 

innehåll. Bella tycker inte det känns tryggt att lämna eleverna till att själva reflektera över 

texter de läser. Hon säger att en del av läsförståelsen är att berätta om det man läst, och hur 

det lästa har påverkat mig som individ. Detta är dock enligt Bella ett slitsamt arbete i en 

klass på 25 elever. Bella anser att en av de viktigaste delarna av critical literacy är just att 

reflektera över det man läst på olika sätt. Det anser också hon själv vara en viktig del i 

läsförståelsearbetet. Dock ser hon svårigheter i att få alla elever att bli delaktiga i den 

gemensamma reflektionen. Hon berättar vidare att eleverna ännu inte är så pass 

skrivkunniga att de har möjlighet att skriva ner sina tankar, hon tror då att mycket av deras 

tankar blir kvar i huvudet. Bella tror att svårigheten kan vara att aktivera alla elever i ett 

sådant förståelsearbete som critical literacy verkar innebära. Diana som arbetar med 

diskussionsfrågor på ett varierat sätt i sin undervisning berättar också om svårigheten med 

att få alla elever aktiverade. Hon menar att förståelse av det lästa kan presenteras på olika 

sätt. Hon säger: 

Vi som arbetar i de lägre årskurserna har ett utmanande arbete när det handlar 

om att elever ska få visa vad de kan. Många har inte tillägnat sig de färdigheter 

som krävs för att kunna uttrycka sig i skrift, då är det upp till oss lärare att få 

eleverna att uttrycka sina tankar på bästa sätt (Diana) 

Vidare berättade Diana att critical literacy verkar vara ett bra förhållningssätt till texter, 

men att det krävs att läraren har tid för att ge alla elever samma möjligheter till att delta i 

dessa diskussioner. Diana säger också i sin intervju att critical literacy kan vara nyttigt för 

eleverna, just för att börja träna på att uttrycka sina tankar högt.  
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En annan svårighet som lyftes fram var elevernas otillräckliga förmåga att reflektera kring 

ett innehåll som de själva inte kunde relatera till. Anna berättade att för hennes elever var 

det tillräckligt komplicerat att kunna relatera elevnära händelser i texter till deras egna liv, 

ska man då också föra in andras perspektiv och händelser runt om i världen ansåg hon att 

nivån kunde bli för hög. Detta var också något Carin berättade om i sin intervju. Hon menar 

att det är mycket som ska bearbetas i förhållande till elevers läsförståelse. I skolans 

kursplan för ämnet svenska står det att eleverna ska använda sig av elevnära texter, Carin 

valde därför att i sin undervisning använda sådana texter som eleverna kunde relatera till. 

Hon menade att det finns tid för eleverna att i senare årskurser använda mer abstrakta 

texter, och därför ville hon att eleverna skulle träna på grunderna i läsförståelse först innan 

de gick vidare till ett djupare resonemang. Carin menar att avkodning, ordförståelse och 

textens innehållsliga budskap var saker hon la vikt på i undervisningen. Detta för att bygga 

upp elevernas förståelse för texter och hur man kan läsa dem.  

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare arbetade med critical literacy i förhållande 

till elevers läsförståelse. Detta ville jag undersöka genom att intervju lärare, där de fick 

berätta om sina upplevelser i förhållande till frågorna i min studie. Semistrukturerade 

intervjuer som utgick från en intervjuguide valdes som undersökningsmetod. Lärarna gavs 

möjlighet att svara på öppna frågor och berätta om sina tankar kring begreppen critical 

literacy och läsförståelse. En svårighet som uppstod i intervjuerna var begreppet critical 

literacy. Då samtliga lärare sedan tidigare inte hade en uppfattning av begreppet fick jag 

som intervjuare först ge en förklaring på vad det innebar. Denna förklaring kan ha påverkat 

lärarnas tolkning av begreppet, samt fört in dem på ett specifikt sätt att tänka. Dock hade 

det inte varit genomförbart på grund av tidsaspekten att enbart hitta och intervjua lärare 

som sedan tidigare hade en uppfattning om begreppet. Det bör tas i beaktning när resultatet 

läses att samtliga lärare har fått en förklaring av begreppet critical literacy, denna förklaring 

grundar sig på den litteratur som används i bakgrunden av arbetet. Lärarna upplevde trots 

min förklaring att begreppet var svårtolkat. Därför hade de även svårigheter med att svara 

på hur deras undervisning kunde kopplas till critical literacy. Hade intervjuer genomförts 

med lärare som är medvetna om begreppet hade detta kunnat leda till ett mer beskrivande 

svar.  
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Då jag valde att genomföra intervjuerna med hjälp av en intervjuguide, hade jag redan på 

förhand bestämt vilka frågor alla lärare skulle få. Dock uppkom det under intervjuerna 

andra frågor som utgick från lärarnas berättelser. Detta beskriver Bryman (2011, s. 413) 

som ett vanligt förekommande fenomen vid kvalitativa intervjuer. Han menar att nya 

frågor kan uppkomma samt att ordningen från intervjuguiden ofta varierar. Detta beroende 

på att det är samtalet och den intervjuades upplevelser och berättelser som ska vara i fokus. 

Detta medför dock att kvalitativa intervjuer kan anses ha låg reliabilitet på grund av 

svårigheten i att genomföra undersökningen på samma sätt igen (ibid). En annan nackdel 

med kvalitativa intervjuer som uppkom i denna studie var att alla lärare inte fick svara på 

samtliga följdfrågor. På grund av att dessa frågor inte ställdes till övervägande deltagande 

lärare valde jag att exkludera dessa från studien. Dessa frågor berörde hur lärare väljer 

högläsningsböcker, samt hur elever är delaktiga i valet av skönlitteratur. Dessa ämnen 

kunde varit intressant för studien om en ytterligare kontakt med lärare för att komplettera 

intervjuerna kunde tagits. På grund av tidsbrist hanns detta inte med och innehållet valdes 

därför att uteslutas. För att försäkra sig om att intervjuguiden täcker de områden som man 

vill lyfta, samt vara förberedd på följdfrågor som kan komma kunde en pilotstudie ha 

genomförts innan intervjuerna startade. Frågorna hade då testats på en person, för att sedan 

revideras inför de kommande intervjuerna (Bryman, 2011).   

Datainsamlingsmetoden samt analys av data genomfördes med hjälp av ljudupptagningsfil 

på mobilen samt transkribering av data. Detta stärker resultatet i studiens validitet då jag 

under arbetets gång kunde gå tillbaka till ljudupptagningen av intervjun samt 

transkriptionen för att försäkra mig om att datan stämde överens med vad som skrivs, samt 

hur detta förhöll sig till studiens syfte. Dock kan inga generella slutsatser dras uti från vad 

resultatet visar då studien enbart genomfördes med fem lärare. Studien i sig ger dock en 

tydlig bild av att begreppet critical literacy är obekant och svårtolkat för de deltagande 

lärarna. Detta stärks även av tidigare forskning som belyser området som relativt nytt och 

outforskat.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer det som framkommit i resultatet diskuteras och jämföras med vad 

tidigare forskning säger om det aktuella området. Resultatet kommer även diskuteras i 

förhållande till det syfte och frågeställningar som studien grundas på. 
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6.2.1 Critical literacy, källkritik och läsförståelse - tolkningar av begreppen 

 

I resultatdelen framkom det tydligt att critical literacy är ett begrepp som är relativt 

okänt för de intervjuade lärarna. De hade inte tidigare, varken under sin utbildning 

eller i sin yrkesutövning hört talas om detta begrepp. Vid deras beskrivningar av 

begreppet kunde man urskilja vissa likheter och skillnader i deras tolkningar av vad 

critical literacy kan innebära. Två olika begrepp förekom i alla fem tolkningar, dessa 

var läsförståelse och källkritik. I många av beskrivningarna använde lärarna dessa två 

begrepp i kombination för att försöka beskriva hur de tolkade critical literacy. Läraren 

Bella beskrev sin tolkning som en blandning mellan källkritik och läsförståelse. Hon 

menade att man undersöker texten, vad som står där, vart den kommer ifrån, vem som 

har skrivit den och varför den skrivits. Samtidigt ska eleven tolka texten och jämföra 

den med sitt eget liv och andras. 

Ordet critical i begreppet critical literacy kan vara anledningen till att lärarna drar 

paralleller till just källkritik och ett källkritiskt förhållningssätt. En av lärarna i studien 

berättade att hon trodde att critical literacy var en engelsk översättning av just källkritik. 

Det finns dock tydliga skillnader mellan critical literacy och källkritik. I 

kommentarmaterialet till kursplanen i ämnet svenska (2017a) beskrivs källkritik som 

kunskaper om hur man värderar användbarheten hos informationen, relevansen för det 

egna behovet och förmågan att sovra bort överflödig information. Källkritik är något som 

elever i årskurs 1-3 ska möta i undervisningen. De ska bygga upp förståelse för att texter 

har olika avsändare som påverkar innehållet i texten (Ibid). När man arbetar med källkritik 

i skolan är frågor som vem har skrivit texten, vad har texten för budskap, är informationen 

trovärdig, går det att kontrollera informationen, vanligt förekommande. Ska man jämföra 

begreppet källkritik med critical literacy går det att urskilja skillnader i förhållningssätt. 

Använder man sig av ett critical literacy perspektiv när man läser texter granskar man 

maktrelationer, olika perspektiv på texten, samt gör jämförelser mellan textens budskap, 

sig själv och omvärlden. Ett centralt syfte med critical literacy är att ifrågasätta 

maktförhållanden och ojämlikheter i texter. För att detta ska kunna möjliggöras behöver 

eleverna bli medvetna om att texter har olika syften och budskap (Jönsson, 2009). Genom 

att synliggöra skillnaderna mellan dessa två begrepp kan det dras paralleller till att critical 

literacy är ett förhållningssätt som kan möjliggöra för elever att utveckla en sådan 

läsförståelseförmåga som Ivar Bråten beskriver. Han skriver att först när individen 

tillvaratar och känner sig bunden till textens innehåll samtidigt som denne tillför texten 
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något nytt är det rimligt att tala om genuin läsförståelse (Bråten, 2007). Även Westlund 

beskriver läsförståelse på ett sådant sätt som går att koppla till ett critical literacy-

perspektiv. Hon beskriver läsförståelse som att läsaren känner sig bunden till innehållet, 

samtidigt som hon eller han tillför texten något nytt, genom att gå utanför innehållet sker 

en integration mellan texten och läsare (Westlund, 2009). Flera av de intervjuade lärarna 

jämförde critical literacy med en djupare form av läsförståelse. Anna förklarade det som 

att det verkar vara ett djupare sätt att läsa och tolka texter som innebär mycket jämförelser 

med det egna och det andra. Även Carin berättar att hon tolkar det som en form av djupare 

läsning där man ska tolka texten på ett bredare plan. Även hon lyfter upp jämförelser med 

sig själv och med andra, där olika perspektiv får synliggöras. Dessa två beskrivningar av 

begreppet stämmer överens med det som litteraturen lyfter fram när de talar om critical 

literacy. Det krävs att elever utvecklar många komplexa förmågor som är kopplade till 

läsförståelse, för att sedan kunna arbeta med och förstå det centrala syftet med critical 

literacy. Alltså att granska texter utifrån maktförhållanden, ojämlikheter och andra kultur- 

och normrelaterade perspektiv. Det kan ifrågasättas om elever i de yngre årskurserna är 

redo att ta sig an texter på detta kritiska vis, vidare kan det ifrågasättas vilka texter som ska 

granskas och vilket perspektiv de ska granskas ur. Critical literacy-perspektiv menar att 

olika perspektiv ska synliggöras, och maktförhållanden ska diskuteras. Frågan blir dock 

vem det är som ska bestämma vilka perspektiv som ska lyftas, och vilka perspektiv som 

exkluderas från den kritiska läsningen och fortfarande får förbli tystade. 

6.2.2 Lärarnas förhållningssätt till elevers läsförståelse och critical literacy 

 

Läsförståelse är något som är centralt i skolans alla ämnen. Eleverna möter i sin vardag 

och i skolsammanhang en mängd olika texter som de ska lära sig att tolka och förstå. Elever 

i årskurserna 1-3 ska utveckla kunskaper om berättande texter, beskrivande texter, 

instruerande texter samt texter som kombinerar ord, bild och ljud (Skolverket, 2017b). 

Läsförståelse är ett komplext och brett begrepp som innehåller olika förmågor, perspektiv 

och förhållningssätt. Detta kunde urskiljas då lärarna i studien uttryckte sin syn på elevers 

läsförståelse. Anna beskrev läsförståelse som ett väldigt stort område att arbeta med. Hon 

menade också att elever i dag möter många olika texter i många olika former, därför krävs 

det att lärare lär eleverna hur man känner igen olika texter samt hur man förstår deras 

budskap i en kontext. Även Diana beskrev läsförståelse som ett stort och brett 

arbetsområde där mycket innehåll ska behandlas. Hon sa att beroende på vilket ämne man 
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arbetar i så ser texterna olika ut, och detta medför att texternas budskap varierar samt att 

eleverna därför måste lära sig att anpassa sin förståelse till de olika sammanhangen. Dessa 

beskrivningar av läsförståelsens komplexitet går även att finna i skolans läroplan. Där står 

det att eleverna ska ha utvecklat förmågor som att kommentera och återge några viktiga 

delar av innehållet i en text, föra enkla resonemang om budskapet och relatera dessa till 

egna erfarenheter, samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, 

kommentera och framföra egna åsikter (Skolverket, 2017b).  Vidare står det också 

beskrivet i kommentarmaterialet för ämnet svenska att elevernas förståelse för texter ska 

ge dem möjlighet att hitta svar på livsfrågor och få stöd i sin identitetsutveckling. Eleverna 

ska även ha kunskaper om hur man tolkar budskap i texter genom att ställa kritiska frågor 

till den (Skolverket, 2017a).  

I arbetet med läsförståelse ska alltså elever utveckla ett antal olika förmågor i förhållande 

till texter, samt bearbeta olika former av texter i undervisningen. Trots detta framkommer 

det i intervjuerna med lärarna att läsförståelsearbetet många gånger skjuts åt sidan för att 

prioritera andra kunskapsområden i undervisningen. Detta förekom framför allt i 

årskurserna 1 och 2, där lärarna beskrev läsförståelse som ett svårarbetat område. 

Förklaringen till detta kopplades till elevernas avkodningsförmåga. I intervjuerna fick 

samtliga lärare frågan vilka förmågor elever behöver utveckla för att nå en god 

läsförståelse. Samtliga lärare nämnde då elevernas avkodningsförmåga som en viktig 

aspekt. Lärarna motiverade sin förklaring med att de texter eleverna själva kunde läsa ofta 

var innehållslösa på grund av att textmassan skulle ligga på elevens avkodningsnivå. 

Eleverna klarade alltså inte att på egen hand läsa texter med ett innehåll som var värt att 

förstå och diskutera. Två utav fem lärare beskrev det som en svårighet för eleverna att 

individuellt arbeta med läsförståelse-uppgifter då deras lästeknik inte var tillräckligt 

utvecklad för att förstå och ta till sig ett innehåll. De menar att de texter eleverna läser på 

egen hand innehåller så pass lite text att det blir svårt att föra samtal om textens innebörd. 

De upplever att det är svårt att kombinera individuella uppgifter där både individuell 

läsning och läsförståelse ska tränas för de elever som har en bristande lästeknik. Jönsson 

(2009) skriver att skolan som tradition har ägnat stor del av undervisningstiden till att lära 

elever att avkoda. I sin text skriver hon om olika praktiker för att utveckla elevers literacy 

utifrån Luke & Freebodys modell. I denna modell beskrivs det att elever ska få möjlighet 

att knäcka både den lilla och stora koden. Med detta menas att den lilla koden fokuserar på 

avkodningsförmågorna medan den stora koden fokuserar på texters användningsområden 
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samt förståelsen för texters olika syften och budskap. Vidare skriver Jönsson (2009) att 

skolan har som uppdrag att stötta eleverna till att knäcka båda dessa koder, även arbetet 

med den stora koden ska förekomma i alla årskurser.  

I intervjuerna fick även lärarna svara på frågan vilka svårigheter som kan uppstå i arbetet 

med critical literacy i undervisningen för att utveckla elevers läsförståelse. Även i denna 

fråga lyfte lärarna elevers avkodningsförmåga som en svårighet. Då deras tolkningar av 

critical literacy innefattade en djupare form av läsförståelse ansåg de att det också då 

krävdes mer förklarande och beskrivande texter att utgå ifrån. Detta var något som 

framförallt lärarna i årskurs 1 såg som problematiskt, då eleverna inte kunde ta sig an 

sådana texter på egen hand. De menade att denna form av läsning var något som 

utvecklades hos eleverna i högre årskurser, och att de istället fokuserade på lästekniken, 

ordförståelsen och textens sammanhängande budskap i sin undervisning.  I denna fråga 

kunde man se en skillnad i svar beroende på vilken årskurs lärarna arbetade i. Lärarna i 

årskurs 1 som jag nyligen beskrivit var ifrågasättande till elevernas individuella 

förståelsearbete på grund av deras avkodningsförmåga. Dock kunde man se en skillnad i 

beskrivningen hos de lärare som arbetade i årskurs 3. De menade att den största skillnaden 

med att arbeta i årskurs 3 gentemot årskurs 1 med läsförståelsen var att eleverna kommit 

längre i sin läsning. Detta medförde också att eleverna kunde utmanas med att självständigt 

arbeta med läsförståelse, och deras läsning blev inte längre ett hinder för att ta sig an texter 

med ett mer komplext innehåll. Diana som är lärare i årskurs 3 berättade när hon tolkade 

begreppen läsförståelse och critical literacy till varandra att det känns som det är dit 

eleverna är på väg i sin utveckling. Jämförde hon utvecklingen i läsförståelseundervisning 

från det att man började i år 1 till det eleverna gör nu i år 3 såg hon en tydlig progression i 

hur eleverna ifrågasätter och tolkar texter. Hon menade att eleverna nu bland annat kan 

ställa egna frågor till texten, där de ifrågasätter hur karaktärer framställs, varför författaren 

skriver på detta vis, eller sätta sig själv in i handlingen. 

En annan aspekt som lärarna i intervjun beskrev som viktig för elevens läsförståelse var 

förståelsen för texters budskap och syfte. Carin som är lärare i en årskurs 3:a  berättade att 

det är viktigt att eleverna blir medvetna om att texter är skrivna på olika vis för att de vill 

berätta olika saker. Hon menade även att när elever har en god läsförståelse ansåg hon att 

de kan förstå en text utifrån olika perspektiv, inte bara från sitt eget. Detta uttalande från 

Carin och de tankegångar hon presentar kan kopplas till det förhållningssätt som ett critical 

literacy-perspektiv beskriver, där texter ska tolkas utifrån vems perspektiv som lyfts fram 
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i texten, samt jämförelser göras mellan olika perspektiv och tystade röster i texten 

diskuteras (Wolk, 2003). Citatet kan också kopplas till den fjärde praktiken i Luke & 

Freebodys modell. Där beskriver de vikten av att elever får vara textanalytiker och skapa 

förståelse för att texter skrivs från ett visst perspektiv och därför aldrig är neutrala. De 

menar också att det behöver skapas möjligheter för eleverna att bli medvetna om texters 

konstruktion och hur detta påverkar vårt tänkande och förståelse av världen (Jönsson, 

2009). Från resultat kan fler kopplingar göras av lärarnas beskrivningar av läsförståelse 

kopplat till just detta Jönsson beskriver utifrån Luke & Freebodys modell. Läraren Bella 

berättar att för henne är det viktigt att eleverna utvecklar förmågor som att tolka och förstå 

olika budskap från olika texter. Hon menar att det är av stor vikt att eleverna blir medvetna 

om att texter skrivs för olika syften, samt att det är den person som skrivit texterna som 

väljer vad denne vill förmedla. Vidare lyfter även Diana att förståelsen för att en text alltid 

har en avsändare som vill förmedla ett budskap samt en mottagare som ska tolka och förstå 

texten är viktiga delar av elevens läsförståelse. 

Trots att lärarna sedan tidigare inte var bekanta med begreppet critical literacy kan ändå 

detta perspektiv på elevers läsförståelse urskiljas vid deras förklaringar av viktigt aspekter 

att utveckla för att nå en god läsförståelse. 

6.2.3 Critical literacy i undervisningen 

 

I förra avsnittet beskrevs det att lärarna berättade att det individuella läsförståelsearbetet 

var problematiskt att genomföra då eleverna ännu inte utvecklat en tillräckligt god 

avkodningsförmåga. De upplevde att de texter eleverna självständigt kunde arbeta med var 

för innehållslösa för att en djup diskussion skulle kunna föras om innehållet. Detta ledde 

också till att lärarna i årskurserna 1 och 2 ansåg att ett critical literacy perspektiv på 

undervisningen var problematiskt i de lägre årskurserna. I de genomförda intervjuerna 

svarade lärarna på hur de i sin undervisning arbetade med critical literacy i förhållande till 

elevers läsförståelse. Den undervisningsaktivitet som alla lärare berättade om var den 

gemensamma högläsningen. De menade att då läraren tog över ansvaret för läsningen 

kunde eleverna enbart fokusera på innehållet i texten, samt böcker med ett mer komplext 

innehåll väljas. Elevernas egen avkodningsförmåga blev då inte längre ett hinder för att 

arbeta med texter som hade ett mer reflekterande innehåll. Karin Jönsson beskriver något 

hon kallar för den ”sociala läsningen”. Med detta menar hon att läsningen sker 

tillsammans, och att innehållet i det lästa bearbetas under och efter läsningen i en 
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gemensam diskussion. Hon menar att genom att dela en läsupplevelse och bearbeta den 

kollektivt lär sig eleverna att bli läsare i en vid mening (Jönsson, 2009). En gemensam 

högläsning som arbetssätt för att utveckla elevers läsförståelse samt ha ett critical literacy-

perspektiv på undervisningen är något som också Meller, Richardson & Hatch (2009) 

skriver om. De menar att genom att tillsammans med eleverna ställa kritiska frågor till den 

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

en text fungerar och hur läsaren kan bli medveten om sin position i läsprocessen. Bella och 

Carin berättade i sina intervjuer att de innan den gemensamma läsningen ofta har förberett 

frågor de anser att de vill lyfta under högläsningen, eller efter läsningen. Dessa frågor kan 

vara på svar man direkt hittar i texten, det kan även vara frågor som är kopplade till någon 

bild som förekommer i boken men ofta är deras fokus att lyfta större reflekterande frågor. 

Detta arbetssätt som lärarna beskriver går att koppla till Jönsson (2009) och Meller, 

Richardson & Hatch (2009) beskrivning av högläsning som ett arbetssätt för att kritiska 

granska texter i sociala gemenskaper.  

Att lära sig i en gemenskap och i sociala sammanhang är en undervisningsform som går 

att koppla till både literacy-begreppet och den sociokulturella teorin på lärande. Inom den 

sociokulturella teorin är interaktion och kommunikation två nyckelord. De menar att 

kunskap utvecklas i samspel med andra, det är inte något som bara överförs från individ 

till individ utan kunskap är något vi deltar i igenom interaktion (Säljö, 2014).  Även 

literacy-begreppet lyfter fram det gemensamma lärandet. Literacy beskriver den sociala 

verklighet där individen praktiserar sitt läsande och skrivande. Genom att läsa och 

reflektera om texters innehåll i en gemenskap får eleverna en möjlighet till att analysera 

ett innehåll de ännu inte kan avkoda självständigt. Detta går att koppla till den proximala 

utvecklingszonen som är framträdande inom den sociokulturella teorin. Där menar man att 

elever med hjälp av lärare kan vägledas in i hur man använder nya färdigheter (Säljö, 

2014). Detta är även något som är centralt vid arbetet med critical literacy. McLaughlin & 

DeVoogd (2004) skriver att arbetet med critical literacy börjar med läraren roll. För att 

critical literacy ska få en naturlig plats i undervisningen krävs det att läraren själv är 

medveten om innebörden och användningen av det. För att eleverna ska kunna stöttas och 

vägledas till att ha ett critical literacy-perspektiv på de texter de möter, måste läraren själv 

använda sig av detta perspektiv i undervisningen. De lärare som medverkade i studien 

visade alla en tveksamhet till begreppet, och vad de rent praktiskt innebar i praktiken. Detta 

kan medföra att de elever som de undervisar går miste om denna kritiska granskning av 
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texter, på grund av lärarens okunskap i ämnet. Dock framkom det i studien att lärarna 

genom den gemensamma högläsningen omedvetet använde sig av critical literacy i 

undervisningen, detta trots att de aldrig tidigare mött begreppet.  Det kan även, så som flera 

lärare i studien beskriver, vara för tidigt för de yngre eleverna att läsa och tolka texter på 

ett sådant komplext sätt som ett critical literacy-perspektiv beskriver. Frågan är om elever 

i den åldern har tillräckligt mycket kunskap och erfarenheter för att tala om olika 

maktperspektiv, och hur detta påverkar deras syn på en text. Ämnet kan kännas för stort 

och komplicerat för en elev som precis lärt sig läsa, och kanske bör det största ansvaret i 

dessa årskurser ligga på läraren. Att vid den gemensamma högläsningen visa på hur texter 

kan ses, och tolkas och ge eleverna verktyg för att lyssna, tänka och ställa frågor till texten. 

 

7. Vidare forskning 

Utifrån det resultat som framkommit i studien kan vidare forskning behandla begreppet 

critical literacy. Hur detta begrepp definieras, samt hur det kan användas i undervisningen. 

Lärarna i studien visade alla en tveksamhet gentemot detta begrepp, samt hur det ska 

tolkas. Vidare kan forskningen även behandla critical literacy med utgångspunkt i den 

gemensamma högläsningen. Detta var en aktivitet som samtliga lärare uppfattade som 

lämplig att använda i förhållande till elever läsförståelse och critical literacy. Det hade varit 

intressant att forska kring hur denna undervisningsaktivitet kan utformas för att anpassas 

till skolans alla årskurser.  

 

 

 

 

 

Referenser 

Arvidsson, S., Bogren, B. (2017). Critical literacy i de första skolåren: En litteraturstudie 

om hur ett critical literacy perspektiv i undervisningen kan möjliggöra för utvecklingen 

av elevers läsförståelse. Jönköping: Studentuppsats.  



32 
 

Barton, D. (2007). Literacy- an introduction to the ecology of written language. USA: 

Blackwell Publishing.  

Bergöö, K. (2009). Barns liv och samhällets textvärldar. I Jönsson, K. (Red.), Bygga 

broar och öppna dörrar (s. 12-33). Stockholm: Liber. 

Bergöö, K., & Jönsson, K. (2012). Glädjen i att förstå. Språk- och textarbete med barn. 

Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Bråten, I. (2008). Läsförståelse- inledning och översikt. I Bråten, I. (Red.), Läsförståelse 

i teori och praktik (s. 11-21). Oslo: Studentlitteratur 

Fast, C. (2008). Literacy- i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. 

Hall, L., & Piazza, S. (2008). Criticallt reading texts: What students do and how teachers 

can help. The reading teacher, 62, 32-41. doi:10.1598/RT.62.1.4 

Jönsson, K. (2007). Litteraturarbetets möjligheter: en studie av barns läsning i årskurs 

F-3(Doktorsavhandling, Malmö högskola, educational science).  

Jönsson, K. (2009). Läsning och skrivning som sociala praktiker. I Jönsson, K. (Red.), 

Bygga broar och öppna dörrar (s. 88-113). Stockholm: Liber 

Larsson, S. (2011). Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi. Lindköping 

Liberg, C., & Säljö, R. (2014). Grundläggande färdigheter- att bli medborgare. I 

Lundgren, P., Säljö, R., & Liberg, C. (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för 

lärare (s. 357-377). Stockholm: Natur & kultur. 

McLaughlin, M., & DeVoogd, G. (2004). Critical literacy as comprehension: Expanding 

reader response. Journal of Adolescent & Adult literacy. 48.1, 52.62.  

Meller, W., Richardsson, D., & Hatch, A. (2009). Using read-alouds with critical literacy 

literature in K-3 classrooms. Young children, 64(6), 76-78 Hämtad från 

http://search.proquest.com.proxy.library.ju.se/eric/docview/61816608/3C70CAA86B854

21BPQ/4?accountid=11754 

Schmidt, C. (2016). Läsa, Skriva och förstå texter. Lund: Studentlitteratur. 

http://search.proquest.com.proxy.library.ju.se/eric/docview/61816608/3C70CAA86B85421BPQ/4?accountid=11754
http://search.proquest.com.proxy.library.ju.se/eric/docview/61816608/3C70CAA86B85421BPQ/4?accountid=11754


33 
 

Skolverket (2017b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2016 (3., kompletterade uppl.). Hämtad från 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 

Skolverket (2017a). Kommentarsmaterial till kursplanen i ämnet svenska 2011: 

reviderad 2016 . Hämtad från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2567  

Säljö, R. (2014). Den lärande människan-teoretiska traditioner. I Lundgren, P., Säljö, R., 

& Liberg, C. (Red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s.251-309). 

Stockholm: Natur & kultur. 

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse- Lässtrategier och studieteknik för de 

första skolåren. Stockholm: Natur & kultur.  

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Wolk, S. (2003).  Teaching for critical literacy in social studies. The social studies, 94(3), 

101-105 Hämtad från 

 

http://search.proquest.com.proxy.library.ju.se/eric/docview/61991913/E695920752E440

8APQ/12?accountid=11754 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2567
http://search.proquest.com.proxy.library.ju.se/eric/docview/61991913/E695920752E4408APQ/12?accountid=11754
http://search.proquest.com.proxy.library.ju.se/eric/docview/61991913/E695920752E4408APQ/12?accountid=11754


34 
 

Frågor jag vill ha besvarade från intervjun: 

• Vilka aspekter upplever lärare är viktiga i utvecklingen av elevers läsförståelse? 

• Hur arbetar lärare med critical literacy i sin undervisning i förhållande till elevers 

läsförståelse? 

• Vilka svårigheter upplever lärare kan uppstå i arbetet med critical literacy i de lägre 

årskurserna? 

Starta intervjun med att själv beskriva min uppfattning av begreppen critical literacy och 

läsförståelse. Låt sedan läraren presentera sig, ålder, yrkeserfarenhet, årskurs, ämnen de 

undervisar i.  

Frågor till intervjupersonen: 

1. Hur arbetar du med läsförståelse i din klass? 

2. Vad anser du är viktigt för elever att utveckla för att nå en god läsförståelse? 

3. Hur uppfattar du begreppet critical literacy? 

4. Hur ser du på sambandet mellan läsförståelse och critical literacy? 

5. Arbetar du med critical literacy i din undervisning, på vilket sätt gör du detta? 

6. Kan du beskriva någon undervisningssituationer där critical literacy används för att 

utveckla elevers läsförståelse? 

7. Är din uppfattning att critical literacy får mycket utrymme i din undervisning? 

Varför/ varför inte? 

Ser du några svårigheter med critical literacy i arbetet med de yngre eleverna? 
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