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”Critical literacy? Det har jag aldrig hört talas om” 
En studie om hur lärare uppfattar och tillämpar critical literacy i undervisning för årskurs F-6  
 
”Critical literacy? I have never heard of that before” 
A study about how teachers describe and use critical literacy in the lower and middle school education 
 

                       Antal sidor: 35
 
Att tillämpa critical literacy i undervisningen har 
enligt forskning visat ge positiv respons och 
utvecklar bland annat förståelsen för omvärlden, 
läsförståelse samt den kritiskt granskande och 
tolkande förmågan. Det är dock inte utrett huruvida 
detta förhållningssätt faktiskt tillämpas i 
undervisning. Därför ämnar denna studie undersöka 
i vilken utsträckning lärare i årskurs F-6 på 14 skolor 
i en kommun beskriver att de använder critical 
literacy-praktiker i undervisning med textarbete, 
genom att besvara följande frågeställningar: 
• Hur många lärare har hört talas om critical 

literacy? 
• Hur uppfattar lärare begreppet critical literacy? 
• I vilken utsträckning använder lärare i en 

kommun critical literacy-praktiker vid arbete 
med texter? 

Studien är en triangulering mellan en digital 
enkätundersökning med 52 besvarande lärare och 
semistrukturerade intervjuer med två lärare 
verksamma inom årskurs F-6. För att analysera 
insamlat material är analysen inspirerad av den 
hermeneutiska teorin. Slutsatserna som kan dras 
utifrån studiens resultat är att de flesta lärare är 
bekanta med critical literacy, men att de inte vet vad 
det innebär. De lärare som är bekanta med critical 
literacy beskriver det som ett källkritiskt 
språkutvecklande arbete där text och information 
granskas och tolkas. Det kan utifrån studiens resultat 
också konstateras att samtliga lärare i studien på 
något vis tillämpar critical literacy, men att det 
varierar i vilken mån det tillämpas samt om dessa 
lärare är medvetna om att det tillämpas.  
 

 
According to science, the use of critical literacy in 
classroom context has shown to have a positive 
outcome and improves the understanding of the 
surrounding world, reading comprehension and the 
ability to analyze and interpret. If this approach 
actually is being used in classroom context is 
however not established. The purpose of this study 
is therefore to investigate to what extent critical 
literacy is described to being used in classroom text 
work by teachers in 14 lower and middle schools in 
a municipality by answering the following questions: 
• How many teachers has heard of critical 

literacy? 
• How do teachers describe the concept of 

critical literacy? 
• To what extend do teachers in a county use 

critical literacy when working with texts in the 
classroom? 

This study is a triangulation between a digital survey 
with 52 responding teachers and a semi-structured 
interview with two teachers active within the lower 
and middle school years. The data analysis is inspired 
by the hermeneutical theory. The conclusions 
reached of the results of the study are that most 
teachers are familiar with critical literacy, but 
without knowledge of what it means. The teachers 
who are familiar with critical literacy describe the 
approach as a critical language development where 
text and information are being researched and 
questioned. The results show that every teacher of 
the study in one way or another use critical literacy, 
although it depends to what extend it is being used 
and if those teachers are aware of its usage. 
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1. Inledning 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2018) är det 
lärarens ansvar att främja jämlikhet och förståelse för omvärlden i undervisningen (Skolverket, 
2018). Det betonas även att skolan ska främja elevers utveckling av att kritiskt granska och 
värdera information i form av olika typer av texter (ibid.). Resultaten från 2016 års PIRLS-
undersökning (Progress in International Reading Literacy Study) visar vidare att elever i 
Sverige är starkare i de förmågor som innebär att identifiera budskap och dra enkla slutsatser, 
än de är i förmågorna att tolka och värdera textinnehåll och information (Skolverket, 2017b). 
För att kunna utveckla den tolkande och värderande förmågan skulle tillämpning av ett kritiskt 
förhållningssätt vid textarbete i undervisningen möjliggöra en sådan utveckling.  
 
Vivian Vasquez (2010) förklarar att critical literacy, eller kritisk litteracitet, är ett kritiskt 
förhållningssätt eller perspektiv som kan appliceras vid textarbete för att undersöka relationen 
mellan texter, avsändare och läsare. Dagens samhälle innefattar text i större variation än förr, 
både i form av skriven text, böcker och digitala media. Både Vasquez (2010) och Hilary Janks 
(2014a) betonar därför vikten av att vara en kritisk läsare i dagens digitaliserade samhälle då 
det finns mer information och mer text att tillgå. Att samtala om olika texter och tillämpa ett 
kritiskt förhållningssätt, det vill säga att tillämpa critical literacy, i undervisningen blir således 
en nödvändig del av undervisningen i skolan (Janks, 2014a; Janks, 2014b). Det kan också 
konstateras att en undervisning i vilken critical literacy tillämpas ger en ökad förståelse för 
omvärlden samt ökar förmågan att kunna tolka och reflektera (Söderberg & Åhman, 2017), 
vilket styrker att ett kritiskt arbete bör vara en del av undervisningen i skolan. 
 
En stor del av forskning inom critical literacy består av kvalitativa studier där ett kritiskt 
förhållningssätt beprövas i praktiken. Det framgår dock inte tydligt hur stor del lärare som 
faktiskt tillämpar critical literacy i undervisningen eller huruvida lärare är medvetna om 
förhållningssättet. Det går alltså inte att konstatera utifrån den forskning jag funnit om critical 
literacy är ett känt och välanvänt förhållningssätt i dagens skola. Gunilla Molloy (2017) har 
tidigare uttryckt att critical literacy inte är något hon tillämpar i sin undervisning, på grund av 
den enkla anledningen att hon inte tidigare känt till begreppet. Molloy (2017) menar att hon 
ofta arbetat enligt praktiker som critical literacy innefattar, men att hennes okunskap och 
ovisshet om begreppet var orsak till att inte kunna uttrycka att detta var ett förhållningssätt 
hon medvetet arbetat med (ibid.).  
 
Med anledning av uppfattningen av tidigare forskning samt Molloys (2017) uttalande kommer 
denna studie undersöka i hur stor utsträckning critical literacy används vid undervisning av 
text, samt om lärare är medvetna om vad förhållningssättet innebär eller att det faktiskt 
tillämpas i deras undervisning. Då critical literacy är ett stort område, har jag valt att fokusera 
på den del av critical literacy som berör textanvändning, med särskilt fokus på berättande 
texter. 
 
Begreppen critical literacy och literacy kommer inte att översättas till svenska i studien, då dessa 
begrepp i majoritet omnämns på engelska i refererad forskning. 
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2. Bakgrund 

För att få en inledande förståelse för ämnesområdet presenteras i detta avsnitt en bakgrund 
till undersökningen. Avsnittet inleds med att presentera begreppet literacy och dess koppling 
till det sociokulturella perspektivet (2.1). Därefter presenteras critical literacy (2.2) och hur 
detta tillämpas i undervisning (2.2.1). Avsnittet avslutas med att presentera hur critical literacy 
kan kopplas till aktuella styrdokument (2.2.2).  
 

 LITERACY OCH DET SOCIOKULTURELLA PERSPEKTIVET 

Begreppet literacy är komplext och har många beskrivningar. Begreppet härstammar från det 
latinska ordet ”litteratus” och betyder ursprungligen att vara skrivkunnig. Literacy innefattar 
idag olika texttyper samt läs- och skrivkunnighet och kan ha olika betydelse beroende på 
kontext (Damber & Lundgren, 2015). En gemensam tolkning är enligt forskning emellertid 
att lärande och språk utvecklas i sociala samspel och att literacy är en del av det sociokulturella 
perspektivet (Bergöö & Jönsson, 2012; Damber & Lundgren, 2015; Molloy, 2017). Enligt 
David Barton (2007) är literacy färdigheter som successivt och bitvis utvecklas i interaktion 
med andra människor. Den sociala interaktionen är följaktligen av stor vikt för att tillägna sig 
literacy och kunna utveckla språk och läs- och skrivkunnighet. Således kan literacy tydligt 
anknytas till det sociokulturella perspektivet som bygger på att lärande sker när människor 
interagerar med varandra (Säljö, 2014). Att utveckla kunskap är ett deltagande individer 
emellan och inte något som kan överföras från en individ till en annan (ibid.). Lev S. Vygotskij 
(2005) framhäver i Tänkande och språk att kommunikation leder till att människor får en ökad 
förståelse för varandra och att språket utvecklas vid socialt samspel människor emellan. 
Oavsett om det sker via tal eller skrift är den sociala interaktionen en oerhört viktig del för att 
utveckla kunskap och förståelse för olika fenomen (ibid.). Tolkningen att literacy innebär läs- 
och skrivkunnighet kan därför kopplas till Vygotskijs (2005) framställning av den 
sociokulturella traditionen att lärande utvecklas vid utbyte av kommunikation.  
 
Att kunna utveckla literacy i skolan kräver att elever får möjlighet att delta i praktiska aktiviteter 
som möjliggör social interaktion och därmed får utbyta kunskaper mellan varandra (Jönsson, 
2009). För att redovisa hur denna utveckling kan ske framställde Allan Luke och Peter 
Freebody (1999) en modell med fyra så kallade resurser av olika praktiker eller aktiviteter lärare 
kan tillämpa i undervisningen. Resurserna är till för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga 
med socialt samspel som grund. De fyra resurserna är följande:  

1) praktiker som stödjer ”kodknäckande” 
2) praktiker som stödjer meningsskapande 
3) praktiker som stödjer textbruk, och  
4) praktiker som stödjer kritisk analys (Luke & Freebody, 1999; Jönsson, 2009).  

Modellen är tänkt att vara en mall över resurser som tillsammans utvecklar literacy. För att 
utveckla literacy behöver elever alltså få möjlighet att delta i samtliga praktiker i 
undervisningen (Jönsson, 2009; Luke & Freebody, 1999). Enligt Luke och Freebody (1999) 
behandlar den första resursen kodknäckarförmågan och aktiviteter som möjliggör att elever 
utvecklar ett läsflyt. Den andra resursen innebär praktiker som möjliggör utveckling av 
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meningsskapande och att eleverna ska kunna använda kodknäckarförmågan till att skapa 
mening i de texter de möter (ibid.). Att skapa mening innebär att eleverna ska kunna förstå 
det de läser och inte endast avkoda bokstäverna i texten (Jönsson, 2009). Den tredje resursen 
behandlar att eleverna ska få möjlighet att lära sig texters funktion och hur de olika texterna 
kan användas. Den fjärde resursen innebär slutligen att eleverna ska få utveckla den 
analyserande och kritiska förmågan vid textarbete och därmed kunna få en djupare förståelse 
för hur texter kan påverka läsaren (Luke & Freebody, 1999; Jönsson, 2009). Samtliga resurser 
är nödvändiga att praktisera i undervisningen då de är beroende av varandra för att utveckla 
literacy. Karin Jönsson (2009) menar att den första resursen, att knäcka läskoden, är 
grundläggande för att kunna genomföra någon av de andra praktikerna men att ordningen 
därefter inte är förutbestämd. Den viktigaste faktorn är att de fyra resurserna är en del av 
undervisningen och tillåter elever att få undersöka olika texter och textinnehåll (ibid.). Med 
anledning av detta kan Luke och Freebodys modell (1999) vara en lämplig grund för att 
tillämpa critical literacy i undervisningen och därmed utveckla den kritiska och analyserande 
förmågan vid läsning och textarbete. 
 

 CRITICAL LITERACY 

Critical literacy beskrivs som ett förhållningssätt där olika perspektiv och synvinklar framhävs 
och möjliggör utveckling till att vara en kritisk läsare som är medveten om hur texter kan 
påverka läsaren (Damber & Lundgren, 2015). Likt literacy inte har någon allmän översättning 
är också critical literacy ett mångtydigt begrepp. Critical literacy innefattar ett synsätt som låter 
ifrågasätta det som är bekant eller vanligt för en person och handlar om att problematisera 
sådant som tas för givet (Bourke, 2008; Hayik, 2016). Det innefattar emellertid även ett 
förhållningssätt till hur människor ser sin omvärld och att se längre än det som anses vanligt 
(Damber & Lundgren, 2015). Critical literacy i skolan är alltså ett förhållningssätt som låter 
elever se olika sidor av sådant de vanligtvis inte noterar i samhället och sin vardag (Bergöö & 
Jönsson, 2012). Att vara kritisk och problematisera sådant som tas för givet kan vidare utveckla 
elevers läsförståelse samt kritiska och analyserande förmåga. Detta uttrycks av Ulla Damber 
(2010) samt Shin-Yang Huang (2015) som båda förklarar att textsamtal som ifrågasätter och 
problematiserar textinnehåll leder till en ökad förståelse av textinnehållet och dess budskap. 
Genom att samtala om texter utvecklas således elevernas metakognition och förståelsen för 
både det egna tänkandet samt hur andra kan resonera (Damber, 2010; Huang, 2015). Ett 
kritiskt förhållningssätt kan därför tolkas som en användbar och nödvändig del i arbetet med 
att utveckla elevers skriv- och läskunnighet då det ger eleverna utrymme att reflektera över 
hur texter kan påverka människor på olika vis, även om de läser samma text.  
 

 Att tillämpa critical literacy i undervisningen  

En undervisning som tillämpar critical literacy kännetecknas av läs- och skrivinlärning där 
social interaktion ger utrymme för olika synvinklar, åsikter och granskning av maktpositioner 
(Hayik, 2016; Meller, Richardson & Hatch, 2009). Genom att kommunicera med varandra 
kring texter kan eleverna ta del av skilda uppfattningar och således utveckla en ökad förståelse 
för sin omvärld. Vivian Vasquez (2004) förklarar att tillämpning av critical literacy i 
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undervisningen handlar om att kunna vara kritisk mot sådant eleverna är bekanta med. Det är 
viktigt att eleverna själva är aktiva deltagare i diskussioner där de får undersöka och upptäcka 
texters perspektiv och budskap (Vasquez, 2004). Både Ryan T. Bourke (2008) och Rawia 
Hayik (2016) menar att eleverna ges möjlighet att undersöka det bekanta och de normer som 
råder genom att byta perspektiv och egenskaper på karaktärer i berättande texter. Genom att 
byta eller ändra perspektiv, karaktärsdrag och egenskaper hos karaktärer ökar chansen att 
eleverna upptäcker vilken makt en text har beroende på vilka erfarenheter läsaren har och hur 
texten kan vara vinklad av författaren att tolkas på ett visst sätt (Bourke, 2008; Hayik, 2016). 
Ställer läraren en fråga som ”vad händer om vi byter kön på karaktärerna?” kan det vara nog 
för att synliggöra hur kvinnor och män skildras i en text (Hayik, 2016). Genom att på liknande 
vis vrida och vända på textinnehåll eller karaktärer kan normer, det vill säga sådant som anses 
vara normalt i ett specifikt samhälle, tillfälle eller gruppkonstellation, synliggöras och ge 
eleverna utrymme att fundera över hur olika människor kan påverkas på olika vis av samma 
text (Bourke, 2008).  
 
För att bli en kritisk läsare och använda ett kritiskt förhållningssätt finns det enligt Barbara 
Comber och Helen Nixon (2004) sju principer som visar hur det kan tillämpas i 
undervisningen. Principerna inkluderar följande: 1) utgå från det bekanta, 2) undersöka och 
analysera relationen mellan, praktiker för samt effekter av språk och makt, 3) kartlägga elevers 
kunskap och vägar till förståelse, 4) ändra texter med politiskt syfte för att koppla till världen 
ur olika perspektiv, 5) bryta ned texter i skolan som tas för givet, 6) fokusera på elevers 
användning av kulturella lokala texter, och 7) undersöka privilegier, maktstrukturer och 
maktutövning (Comber & Nixon, 2004, egen översättning). Dessa sju principer påvisar alltså 
att undervisning där critical literacy tillämpas bör utgå från texter eleverna kan relatera till. Kan 
eleverna på något vis relatera sitt vardagsliv till textinnehållet får läraren en god grund för att 
veta vad som kan ifrågasättas och därmed börja arbeta med samt utveckla critical literacy 
(ibid.). Enligt Jill M. Hermann-Wilmarth, Rosemary Lannen och Caitlin L. Ryan (2017) 
innebär tillämpning av critical literacy i undervisningen att ifrågasätta sådant eleverna tar för 
givet eller tar för sanning. Genom att då utgå från texter vars innehåll är bekant för eleverna 
kan nya perspektiv skapas och eleverna kan upptäcka sådant de tidigare inte noterat, som till 
exempel vilka förutsättningar människor kan ha beroende på sexuell läggning, etnicitet eller 
kön. Eleverna behöver få vara aktiva deltagare i samtal kring texter för att få syn på dolda 
budskap eller sådant som kan läsas mellan raderna och således kunna få en utvecklad förståelse 
för andra perspektiv än sitt eget (Hermann-Wilmarth, Lannen, & Ryan, 2017). 
 
Att möjliggöra ett kritiskt textarbete kräver att läraren är medveten om hur texter kan påverka 
eleverna. Det innebär att läraren ger eleverna möjlighet att diskutera och samtala kring hur 
texter kan vara vinklade samt hur texter skulle kunna bearbetas för att synliggöra nya 
perspektiv. Wendy B. Meller, Danielle Richardson och J. Amos Hatch (2009) beskriver i en 
studie hur boksamtal kan ge eleverna utrymme att genomföra sådana samtal och diskussioner, 
där innehållet ifrågasätts och synliggör normer som eleverna tar för givet i texten. De förklarar 
att texter som behandlar samhällsfrågor är lämpliga att föra diskussioner och samtal kring för 
att eleverna ska kunna upptäcka samhällets olika maktstrukturer och normer. Bland annat 
utrycks i studien att dilemmafrågor eller öppna frågor ger eleverna större möjlighet att 
upptäcka dolda budskap och nya synvinklar, än vad de får vid vanligare frågor som var, varför, 



 

5 
 

 

vad eller när. Exempel på sådana frågor kan vara: ”hur tror du att pojken kände sig när han 
inte fick vara med?”, ”varför tror du att han kände så?” eller ”hur skulle du själv agerat, och 
varför?”. Det viktigaste vid boksamtal är egentligen inte vilka typer av öppna frågor och 
dilemmafrågor som ställs, utan snarare i vilken kontext de ställs och att läraren förbereder 
läsningen och frågorna före lektionstillfället (Meller et al., 2009). Läraren behöver ha läst texten 
i förväg för att kunna konstruera frågor som kan ställas för att framkalla diskuterande och 
ifrågasättande samtal som låter eleverna upptäcka vad som är normalt i samhället och vilka 
olika förutsättningar olika människor kan ha (ibid.). Att tillämpa critical literacy vid textsamtal 
leder också till att elevers meningsskapande och läsförståelse utvecklas, eftersom eleverna vid 
öppna och resonerande samtal får möjlighet att lära av andras olika synsätt och erfarenheter 
(Damber, 2010).  
 

 Critical literacy i styrdokument  

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2018) 
är det lärarens ansvar att främja jämlikhet och förståelse för omvärlden i undervisningen 
(Skolverket, 2018). Att elever ska utveckla och visa medkänsla för andra människor och alla 
deras olikheter är en central del i läroplanens första två kapitel, vilka behandlar skolans 
värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. Där betonas även att skolan 
ska främja elevers utveckling av att kritiskt granska och värdera information i form av olika 
typer av texter (ibid.). Dessa skrivningar kan sammankopplas på så vis att ett kritiskt 
förhållningssätt kan synliggöra olika uppfattningar och således utvecklar förståelse för 
människors olikheter och jämlikhet. Skollagen fastslår också att skolan är en demokratisk 
verksamhet som främjar alla människors lika värde (Skollagen 2010:800, kap. 1, 5 §). 
 
I kursplanen i svenska (Skolverket, 2018) uttrycks under centralt innehåll att eleverna bör få 
möjlighet att utveckla förmågan att kritiskt värdera information från olika typer av källor. 
Detta förtydligas i Skolverkets kommentarmaterial för kursplanen i svenska (Skolverket, 
2017a) och argumenteras med att dagens digitalisering ger ett större utbud av texter och att 
eleverna möter mer information idag än förr (ibid.). Det kritiska arbetet betonas även vid 
arbete med berättande texter och sakprosatexter genom följande formulering: ”[…] eleverna 
behöver även kunskaper om att texter kan ha olika syften, hur olika texter är uppbyggda och 
hur man tolkar budskap i en text genom att ställa kritiska frågor till den.” (Skolverket, 2017a, 
s. 14). Ett kritiskt förhållningssätt berörs vidare under det avsnitt i kursplanen för svenska som 
behandlar källkritik (Skolverket, 2018; Skolverket, 2017a). Det kan därför tolkas som att en 
kritisk läsare innefattar både att kritiskt granska texter och att kritiskt granska trovärdigheten 
i information de finner på digitala forum. Detta kan således kopplas till kommentarmaterialet 
för kursplanen i svenska där det uttrycks att ett kritiskt förhållningssätt handlar om att pröva 
trovärdigheten i text eller information med syftet att ifrågasätta avsändare, syfte samt budskap 
(Skolverket, 2017a).  
 
De ovan nämnda skrivningarna ur kommentarmaterialet för kursplanen i svenska innefattar 
både årskurserna 1–3 och 4–6. Det kritiska textarbete som beskrivs i centralt innehåll är på 
grundläggande nivå i årskurs 1–3 och utvecklas successivt uppåt i årskurserna (Skolverket, 
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2018; Skolverket, 2017a). I jämförelse med årskurs 1–3, där det beskrivs att elever ska få 
strategier för att förstå och tolka olika texter och dess budskap (Skolverket, 2018), ska elever 
i årskurs 4–6 få strategier för att ”förstå och tolka olika texter från olika medier samt urskilja 
texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna” (Skolverket, 2018, s. 
259). Följande utdrag om kritiskt textarbete påvisar hur skrivningarna för årskurs 4–6 skiljer 
sig från de för 1–3, samt hur progressionen mellan årskurserna kan se ut: 

I årskurserna 1–3 ska eleverna studera hur texters avsändare påverkar innehållet, vilket innebär att de ska 
få förståelse för att det bakom varje text finns en avsändare och att det påverkar textens budskap och 
utformning. I de högre årskurserna berör innehållet mer olika tekniker för ett kritiskt förhållningssätt. 
I årskurserna 4–6 ska undervisningen behandla hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett 
källkritiskt förhållningssätt. (Skolverket, 2017a, s. 20) 

 
Det är emellertid värt att belysa att ett kritiskt förhållningssätt inte behöver vara i negativ 
bemärkelse. Skolverket (2017a) beskriver i kommentarmaterialet för svenskämnet att ett 
kritiskt förhållningssätt inte innebär att vara negativ mot all information du möter, utan snarare 
att testa tillförlitligheten hos källor genom att undersöka avsändare, syfte och budskap. 
Skillnaden mellan skrivningarna för årskurserna 1–3 och 4–6 är alltså att eleverna i de högre 
åldrarna inte enbart studerar hur text och information kan vara vinklad eller hur de kan 
påverka läsaren; de undersöker också tillförlitligheten genom att jämföra olika källor och 
avsändare (Skolverket, 2017a). Trots att skrivningarna skiljer sig något mellan årskurserna, 
handlar sammanfattningsvis tillämpningen av ett kritiskt förhållningssätt grundläggande om 
att förstå att text och information kan vara skrivna på olika sätt och med olika syften, samt 
hur de kan påverka läsaren. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka, sammanställa och presentera i vilken utsträckning 
lärare i årskurs F–6 på 14 skolor i en kommun beskriver att de använder critical literacy-
praktiker i undervisning med textarbete.  
 
Detta syfte ämnas uppfyllas genom följande frågor: 
• Hur många lärare har hört talas om critical literacy?  
• Hur uppfattar lärare begreppet critical literacy? 
• I vilken utsträckning använder lärare i en kommun critical literacy-praktiker vid arbete 

med texter? 
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4. Metod och material 

I följande avsnitt presenteras de metoder som använts för att genomföra studien. 
Inledningsvis introduceras vald metod för materialinsamling, med kvantitativ metod (4.1) och 
kvalitativ metod (4.2). Därefter presenteras etiska ställningstaganden (4.3) samt studiens urval 
och deltagare (4.4). Sedan beskrivs undersökningens genomförande (4.5), både i form av 
enkäter (4.5.1) och intervjuer (4.5.2). Avsnittet avslutas med en presentation av de teorier och 
metoder som ligger till grund för materialanalys (4.6). 
 

 METOD FÖR KVANTITATIV ENKÄTUNDERSÖKNING   

Eftersom studiens mål är att nå så många lärare som möjligt, används enkäter som kvantitativt 
verktyg. Enkäter tenderar att ha färre öppna frågor då slutna frågor är simplare att besvara, 
men frågorna är ofta desto mer genomtänkta och bearbetade för att minska missförstånd och 
olika tolkningar av frågorna (Bryman, 2012). Jan Trost och Oscar Hultåker (2016) beskriver 
att undersökningen bör vara kvantitativ om den ämnar ta reda på hur många, hur ofta eller 
hur vanligt någonting är. Därför är en kvantitativ metod lämplig för denna studie. Att använda 
enkäter som insamlingsverktyg medför en risk för att frågor blir missuppfattade eller att det 
blir stort bortfall av data. Detta kan bland annat bero på att det inte är möjligt att samtala med 
respondenterna och förklara eventuella funderingar (Bryman, 2012). Med dessa risker i åtanke 
avses studiens enkätfrågor att hållas korta, välformulerade och längden på enkäten ämnas inte 
vara längre än vad som är nödvändigt.  
 

 METOD FÖR KVALITATIVA INTERVJUER OCH TRIANGULERING  

För att ge ett så brett resultat som möjligt kommer studien tillämpa triangulering, vilket 
innebär att datainsamlingen sker med flera olika metoder; i detta fall via både enkäter och 
intervjuer (Patel & Davidson, 2011). Intervjuerna ämnas vara semistrukturerade med öppna 
frågor som utgår från de kvantitativa enkätfrågorna (bilaga 4) samt enkätens redovisade 
resultat. Användningen av semistrukturerade intervjuer gör att de intervjuade lärarna får 
utrymme att berätta mer om specifika ämnesområden och att följdfrågor kan ställas som kan 
ge ett mer nyanserat och djupgående svar (Bryman, 2012). Trianguleringen mellan enkät och 
semistrukturerade intervjuer används med syftet att få mer djupgående svar som kompletterar 
enkäterna. Således kan risken för bortfall minskas och sådana frågor som önskas kompletteras 
med ytterligare information kan ställas vid intervjutillfället (Patel & Davidson, 2011; Trost & 
Hultåker, 2016). Att tillämpa två olika metoder vid en undersökning ger också en bredare bild 
av det som undersöks, vilket ökar möjligheten för forskaren att få en helhetsuppfattning 
(Bryman, 2012). I denna studie används alltså triangulering för att ge ett bredare underlag och 
således öka möjligheten att kunna dra en slutsats och besvara undersökningens 
frågeställningar. 
 

 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN, VALIDITET OCH RELIABILITET  

För att studien ska vara så trovärdig och väl genomförd som möjligt har den tagit hänsyn till 
Vetenskapsrådets fyra etiska principer som gäller vid insamling av data samt analys 
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(Vetenskapsrådet, 2002). De fyra etiska principerna innefattar informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet betyder att 
aktuella deltagare före datainsamling sker blir väl informerade om studiens syfte. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna ger sitt tillstånd och samtycke till att medverka i studien 
samt deras rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. Nyttjandekravet innefattar att allt 
inhämtat material endast används för forskningssyfte och konfidentialitetskravet innebär att 
all information med eventuellt privat eller känsligt innehåll skyddas från obehöriga (ibid.).  
 
Validitet och reliabilitet är viktiga faktorer för att göra studien trovärdig. Validitet betyder just 
att undersökningen har god trovärdighet och att det studien ämnar undersöka stämmer 
överens med vad som faktiskt undersöks (Bryman, 2012). Reliabilitet innebär att studien är så 
pass tillförlitlig att den ger samma resultat om den genomförs på nytt. Detta säkerställs genom 
att noggrant beskriva undersökningens tillvägagångssätt och därmed försäkrar om att studien 
är korrekt och väl utförd. Nedan presenteras därför genomförandet för både 
enkätundersökningen och intervjuerna steg för steg (4.5). 
 

 URVAL OCH DELTAGARE 

De lärare som deltar i studien är verksamma i samma kommun och är av varierad ålder och 
bakgrund för att få ett så varierat och brett urval som möjligt. I förberedelserna för studien 
kontaktades samtliga kommunala skolor i årskurs F–6 som fanns möjliga att ta kontakt med, 
med avsikten att få bredast möjliga underlag. Efter att ha mottagit samtycke och godkännande 
från 14 skolor, blev urvalet totalt 52 verksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1–6. 
Eftersom de skrivningar i styrdokumenten som innefattar kritiskt arbete i svenskämnet 
behandlas i både kursplanen för F–3 och 4–6, beslutade jag att utesluta de skolor i kommunen 
som bestod av högre åldrar än årskurs 6. 
 
Utöver de anonyma lärare från den kommun som deltar i enkätundersökningen intervjuas 
också två grundskollärare. Dessa valdes ut med kriterierna att de har giltig utbildning, att de 
är verksamma inom den aktuella kommunen, men gärna på olika skolområden, och att de 
fanns tillgängliga under studiens tidpunkt. Jag kom i kontakt med de två lärarna genom 
bekvämlighetsprincipen (Bryman, 2012), då vi tidigare mötts via verksamhetsförlagd 
utbildning. Med Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) i åtanke kommer 
dessa lärare i studien anonymiseras och därför benämnas som Anna och Beata. De arbetar på 
olika skolor, har olika lång erfarenhet inom yrket och kom i kontakt med mig på tidigare 
verksamhetsförlagda utbildningsperioder. Vidare kontaktades de via telefon och mail för att 
tillfrågas om att delta i studien. Anna och Beata undervisar vid undersökningstillfället i olika 
årskurser och med olika gruppkonstellationer och deras undervisningssituationer kan därför 
skilja från varandra. För att få en bättre inblick i hur Anna och Beata beskriver sig själva samt 
hur deras yrkeserfarenheter ser ut, följer nedan mer ingående beskrivningar av de två lärarna. 
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 Läraren Anna 

Anna är en lärare i 60-årsåldern med 12 års erfarenhet som lärare. Hon har en lärarutbildning 
som då benämndes ”mot tidigare år”, vilken främst innefattade svenskämnet och de 
samhällsorienterade ämnena där mest fokus låg på skriv- och läsinlärning. Anna har dock 
under sitt yrkesliv arbetat från årskurs 1–5 men har under de senaste två åren endast arbetat 
med elever i klasser inom årskurs 1–3. Anna arbetar vid studiens tidpunkt på kommunens 
största mellanstadieskola, med 3–4 elevgrupper i varje årskurs och runt 20–25 elever i varje 
klass. I Annas klass går för närvarande 20 elever och hon upplever det som ett lagom antal 
elever för att kunna föra god undervisning. 
 

 Läraren Beata 

Beata är en lärare i 25-årsåldern och har arbetat som lärare i knappt ett år. Hon är utbildad 
grundskollärare för förskoleklass upp till årskurs 3 och tog alltså examen år 2018. Beata 
undervisar vid undersökningstillfället i en årskurs 2, vilken är hennes första och enda klass 
hittills inom läraryrket. Elevgruppen består av 28 elever där Beata är ansvarig klasslärare 
tillsammans med två andra lärarkollegor. Beata har dock det största ansvaret i gruppen då hon 
arbetar 100 %, medan de andra två lärarna arbetar 80 respektive 60 %. 
 

 GENOMFÖRANDE 

Efter att samtliga kontaktade skolor mottagit ett informativt mail konstruerat utifrån 
Vetenskapsrådets etiska principer, innehållandes studiens syfte samt förfrågan om 
godkännande att genomföra enkäten (bilaga 1), gav 14 skolor sitt samtycke att bidra till 
studien. Lärare på dessa 14 skolor ämnades genomföra den kvantitativa enkätstudien som 
undersöker hur lärare uppfattar det kritiska textarbete som kännetecknar critical literacy. 
Utifrån enkätens resultat var semistrukturerade intervjuer tänkta att genomföras där 
följdfrågor kan ställas där enkäten inte varit nog för att utgöra underlag för studiens resultat. 
Vidare presenteras mer detaljerat genomförandet av enkätundersökningen (4.5.1) och de 
kompletterande intervjuerna (4.5.2). 
 

 Enkätundersökning  

Alan Bryman (2012) redogör för att en enkätundersökning bör föregå med ett introducerande 
brev där respondenterna informeras om studien, dess syfte och vad som förväntas. På så vis 
ökar chansen att fler deltar i undersökningen och minskar således risken att ha frågor under 
tiden enkäten besvaras som kan störa genomförandet (ibid.). Därför konstruerades ett brev 
som mailades ut till samtliga rektorer och biträdande rektorer på de aktuella skolorna (bilaga 
1). Enkätundersökningen är digital och skapades på hemsidan SurveyMonkey. Enkätfrågorna 
skapades utifrån från studiens tre frågeställningar (bilaga 4). Fråga 1–8 representerar den tredje 
frågeställningen, fråga 9 representerar den första frågeställningen och fråga 10 representerar 
den andra frågeställningen. Ordningen på frågorna skrevs med avsikt att inte låta lärarna 
koppla fråga 1–8 direkt till critical literacy, utan i stället kunna visa hur de arbetar med texter.  
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Eftersom studien innefattar att undersöka vilken kännedom lärare har om critical literacy, 
beslutade jag att inte nämna begreppet förrän i slutet av enkäten. Genom att inte avslöja att 
enkätfrågorna 1–8 kännetecknar critical literacy-tillämpning i undervisningen, var tanken att 
frågeställning 3 (i vilken utsträckning lärare arbetar med critical literacy-praktiker i 
undervisningen) tydligare skulle kunna besvaras. Efter att 14 skolor givit sitt godkännande att 
delta i studien levererades enkäten tillsammans med tillhörande information om samtycke och 
etiska ställningstaganden (bilaga 2) till samtliga deltagande skolor. Med syfte att minska risken 
för bortfall skickades en påminnelse ut några dagar innan det sista tillfället att genomföra 
enkäten. Då antalet verksamma lärare på de skolor som godkänt sin medverkan är okänt, blir 
bortfall inte ett problem för denna del av undersökningen. Eftersom det inte fanns ett bestämt 
antal svar före enkätens utskick blev det därför inte någon risk för bortfall om en eller flera 
lärare valde att ej delta i studien. Enkäten resulterade slutligen i 52 enkätsvar som kom att vara 
undersökningens grund. För att finna mönster i den fråga som besvarades via fritext, som 
likheter och skillnader mellan de olika svaren, har återkommande ord färgkodats för hand och 
således kunnat sammankopplas utifrån syftets frågeställningar. Ordet källkritik fick exempelvis 
en färg, medan ordet reflektion fick en annan, och så vidare. På så sätt strukturerades lärarsvaren 
upp och förtydligade de vanligaste respektive ovanligaste svaren. För att tydligare framhäva 
det redovisade resultatet, beslutades att använda både stapel- och cirkeldiagram. Genom att 
variera mellan dessa ämnas cirkeldiagram användas för att betona de frågor där det är möjligt 
att urskilja en tydlig majoritet bland svarsalternativen, medan stapeldiagram används där det 
är mer jämnt fördelade svar mellan de olika svarsalternativen. 
 

 Semistrukturerade intervjuer  

För att få ett bredare underlag till studien och med avsikten att komplettera enkätens resultat 
kontaktades Anna och Beata för att delta i intervjuer. Efter att båda tackat ja genomfördes 
den första intervjun med Anna. Intervjufrågorna konstruerades i form av en intervjuguide 
(bilaga 5), där frågorna stod under teman som upptäckts i enkätundersökningen: 1) kritiskt 
textarbete i form av samtal, 2) kritisk granskning och källkritik, och 3) critical literacy. 
Intervjuerna ämnades således komplettera den kvantitativa undersökningen och frågorna var 
därför mer ingående och öppna än enkätfrågorna. Båda samtalen spelades in via mobiltelefon 
och respondenterna blev tydligt informerade om Vetenskapsrådets etiska principer (4.3) och 
att de kan välja att avstå sitt deltagande i studien när som helst. Utifrån intervjuguiden 
genomfördes de semistrukturerade intervjuerna, där frågorna ställdes med avsikt att läraren 
själv skulle förklara så mycket som möjligt om de olika temana. Den semistrukturerade 
intervjumetoden gjorde att vissa frågor vävdes in i lärarnas svar på någon av de andra frågorna. 
Detta ledde till att det till stor del var möjligt att ställa följdfrågor som kompletterade det 
lärarna beskrev i enkäten. Begrepp kunde förklaras, funderingar kring specifika enkätfrågor 
kunde ge förtydligade svar och Anna och Beata kunde bidra till en djupare förståelse av hur 
lärarna kan ha uppfattat enkätfrågorna. Då intervjun med Anna genomfördes innan Beatas 
kunde även kompletterande frågor, som inte ansågs fullt besvarade vid Annas intervjutillfälle, 
ställas till Beata.  
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När intervjun var genomförd transkriberades inspelningen och överflödiga ljud (som 
tvekanden, hummanden, pauser) markerades i form av punkter. Detta genomfördes för att få 
en tydligare bild av lärarnas resonemang och för att skapa struktur och därmed lättare upptäcka 
mönster eller likheter och skillnader. För att analysera materialet användes liknande metod 
som vid fritextfrågan i enkäten (4.5.1), där återkommande ord samt sådant som besvarat 
frågeställningarna färgkodats och därmed identifierat eventuella likheter och skillnader mellan 
enkätresultatet och lärarnas intervjusvar. 
 

 TEORI OCH METOD FÖR ANALYS  

Då studien till störst del är kvantitativ och inte utgörs av observationer, kommer studien vara 
en tolkning av de resultat som framkommer. Tolkningarna kommer vara utifrån de enkätsvar 
som framgår samt utifrån intervjuerna med lärarna Anna och Beata. Eftersom studien är en 
undersökning där tanken är att ta reda på lärares olika uppfattningar om ett fenomen, 
inspireras analysen av hermeneutiken. En hermeneutisk analys innefattar att forskaren tolkar 
material utifrån respondenternas svar och skapar sig en uppfattning (Bryman, 2012; Patel & 
Davidson, 2011). Med anledning att skapa förståelse för resultatet och finna likheter och 
skillnader, kommer materialet analyseras och bearbetas från helhet till del och del till helhet 
(Patel & Davidson, 2011). Detta kommer utföras genom att utifrån studiens frågeställningar 
och enkätresultatet (helheten) se till de enskilda enkätsvaren och lärarnas intervjusvar 
(delarna), för att därefter sätta de enskilda enkätsvaren och lärarnas intervjusvar i relation till 
studiens frågeställningar samt enkätresultaten. På så sätt bearbetas materialet mellan helhet-
del och del-helhet samt i relation till varandra. 
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5. Resultat 

Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning lärare på 14 skolor inom en specifik 
kommun beskriver att de använder critical literacy-praktiker i undervisning med textarbete. 
Studiens frågeställningar, som utformat resultatavsnittets underrubriker, var följande: hur 
många lärare har hört talas om critical literacy? (5.1), hur uppfattar lärare begreppet critical 
literacy? (5.2), samt i vilken utsträckning använder lärare inom en viss kommun critical literacy-
praktiker vid arbete med texter? (5.3). För att besvara dessa frågeställningar utformades tio 
stycken enkätfrågor vilka grundades i hur critical literacy-praktiker beskrivs enligt aktuell 
forskning. Resultatet visar att majoriteten av deltagande 52 lärare arbetar enligt sådana 
praktiker som enligt forskning kännetecknar critical literacy. Det kan dock tolkas att critical 
literacy inte är ett erkänt begrepp och att lärarna inte medvetet arbetar enligt dessa praktiker 
vid textarbete i undervisningen. Med syfte att förtydliga det insamlade materialet har 
enkätsvaren sammanställts i form av stapel- och cirkeldiagram. Resultatavsnittet avslutas med 
en kort sammanfattning av det analyserade materialet (5.4). 
 

 HUR MÅNGA LÄRARE HAR HÖRT TALAS OM CRITICAL LITERACY?  

I enkätundersökningen fick lärarna på fråga 10 besvara följande: ”har du hört talas om critical 
literacy?”. Där gavs lärarna utrymme att skriva ett frivilligt fritextsvar där de förklarar sin egen 
uppfattning av critical literacy, men dessförinnan ombads de först besvara huruvida de känner 
till begreppet över huvud taget. Att tolka av enkätresultatet verkar critical literacy vara ett 
tillsynes bekant begrepp (diagram 1). Det är dock inte fler än 15 av 52 lärare som uttrycker att 
de känner till vad critical literacy innebär, medan nio lärare menar att de aldrig hört talas om 
det. Det vanligaste svaret blev emellertid att lärare menar att de är osäkra på om de vet vad 
critical literacy innebär, men att de kan ha hört talas om det. Det kan alltså tydas utifrån 
diagram 1 att critical literacy är ett bekant begrepp, men att det råder osäkerhet kring vad 
begreppet faktiskt innebär.  
 

 
Diagram 1: hur många lärare känner till critical literacy. 

 

15

28

9

Enkätfråga 9: Har du hört talas om critical literacy/kritisk litteracitet?

Ja, jag känner till det och vet
vad det innebär

Kanske, jag känner igen det

Nej, jag har inte hört talas om
det
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Efter att ha intervjuat läraren Anna kan det konstateras att hon inte kände till critical literacy 
före intervjutillfället. Hon hade aldrig hört talas om det och kunde inte ge någon beskrivning 
för varken kännedom om begreppet eller av dess innebörd: ”critical literacy? Det har jag aldrig 
hört talas om.” Läraren Beata kunde dock redovisa att hon hört talas om critical literacy i sin 
grundskollärarutbildning på högskolan. På frågan ”har du hört talas om critical literacy?” 
svarar Beata: 

Ja men det var ju när jag pluggade, då var det ju ett begrepp som lyftes. Literacy och emergent literacy, 
critical literacy – det var begrepp som vi pratade om, vet jag. […] Från tiden jag pluggade känns det 
som att det ändå handlade mycket om literacy. – Beata  

Beata antyder alltså att critical literacy är ett begrepp hon både hört talas om och hon beskriver 
vidare att hon anser sig veta vad det innebär och att hon säger sig bitvis tillämpa detta i sin 
undervisning. Beatas svar på frågan om hon hört talas om förhållningssättet kan alltså kopplas 
till enkätfrågans första alternativ, ”ja, jag känner till det och vet vad det innebär” (diagram 1; 
bilaga 4). Annas redovisade svar på frågan kan dock tydligt kopplas till enkätfrågans tredje 
alternativ, ”nej, jag har inte hört talas om det”, då hon på ett precist sätt uttrycker att hon 
aldrig någonsin tidigare hört talas om begreppet. 
 

 HUR UPPFATTAR LÄRARE BEGREPPET CRITICAL LITERACY? 

I utskickad enkät ombads respondenterna besvara frågan ”om du har hört talas om critical 
literacy, vad tänker du att det innebär?”. Denna fråga besvarades med ett fritextsvar och 
eftersom den efterfrågade en uppfattning om begreppet var frågan frivillig att besvara. 34 av 
52 lärare valde att besvara frågan och det kan utifrån insamlade data konstateras att lärare 
tolkar critical literacy som ett kritiskt arbete där reflektion, språkutveckling och källkritik är 
nyckelord. Genom färgkodning kunde återkommande ord tas fram ur respondenternas svar 
och det blev därmed tydligt att en stor majoritet kopplar begreppet till att vara en kritisk läsare 
med informationen och textens budskap i åtanke. Följande avsnitt behandlar tolkningen av 
lärarnas uppfattningar genom de ord som utgjorde en tydlig röd tråd i respondenternas 
fritextsvar: ett språkutvecklande och källkritiskt textarbete (5.2.1) samt att reflektera och 
fundera över texters påverkan (5.2.2). Dessa rubriker kommer emellanåt att gå in i varandra 
då innehållet och svaren till stor del är relaterade till varandra. Med anledning av detta är tanken 
att rubrikerna skapar struktur och tydlighet i läsningen. 
 

 Ett språkutvecklande och källkritiskt textarbete 

På fråga 10 i enkätundersökningen, ”om du har hört talas om critical literacy, vad tänker du 
att det innebär?”, kunde det identifieras att källkritik, språkutveckling och kritiskt textarbete 
var ord som användes för att beskriva critical literacy. 19 av respondenterna beskriver 
begreppet critical literacy med formuleringar som följande exempel: 

”Att utveckla förmågan att förhålla sig kritiskt till olika texter” 

”Ett kritiskt tänkande vid textläsning” 
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 ”Att man har ett kritiskt förhållningssätt till de texter som man läser” 

”Att ställa sig kritisk till det som läses.” 

– Lärarsvar från enkätfråga 10 

Det kan alltså tydas att 19 av 52 deltagande lärare uppfattar critical literacy som ett 
förhållningssätt där läsaren är kritisk gentemot textens innehåll och information. Det går 
däremot inte att finna ett mönster i hur lärarna menar att detta kritiska textarbete ska användas. 
Lärarsvaren visar visserligen ett samband mellan ett kritiskt tänkande och källkritik där det 
framgår en medvetenhet om att ett kritiskt förhållningssätt behandlar information eleverna 
möter. Följande utdrag är exempel på hur lärare formulerar uppfattningen av critical literacy 
som ett källkritiskt arbete: 

”Påminner om källkritik” 

”Att man kan läsa mellan raderna och fundera över om det stämmer och att också vara källkritisk” 

”Att eleverna ska utveckla sin förmåga att granska texter källkritiskt.” 

– Lärarsvar från enkätfråga 10 

Att tolka av dessa beskrivningar kan källkritik kopplas samman med critical literacy. För att 
kunna dra en slutsats om huruvida denna koppling kan stämma överens med vad critical 
literacy faktiskt innebär skulle det dock krävas ytterligare information om hur begreppet 
källkritik uppfattas. Detta analyseras vidare under kap. 5.3.4. Utöver källkritik var 
språkutveckling ett återkommande begrepp som användes av lärarna för att beskriva vad 
critical literacy innebär. 4 av 52 lärare beskriver critical literacy med formuleringar som 
”språkutvecklande undervisning”, ”språkutvecklande arbete” samt ”språkutveckling”. Det var 
emellertid ett lärarsvar som jag uppmärksammade mer än de andra svaren på enkätfråga 10: 

Att eleverna ska få utveckla sin förmåga att förstå innehåll i olika slags texter genom språkutvecklande 
arbete samt att de ska utveckla sin förmåga att granska texter källkritiskt; vem har skrivit? Vad har 
denne skrivit? Varför skrevs det? När? Hur är det skrivet? Att elever förstår att det så gott som alltid 
finns ett syfte med det skrivna.  

– Citat av lärare från enkätfråga 10 

Detta exempel visar en beskrivning som tydligt förklarar hur läraren uppfattar innebörden av 
critical literacy. Lärarens definition av begreppet innefattar både ett språkutvecklande arbete 
och att utveckla förmågan att granska källkritiskt och till skillnad mot samtliga av de andra 
lärarna i enkätundersökningen var det endast denna lärare som gav ett svar där samtliga 
nyckelorden berörs. När läraren Beata i intervjun ombads ge sin definition av critical literacy 
uttryckte hon sig på följande vis: 

Jag tänker att det är kritiskt tänkande om en text, att man kan tolka eller vara kritisk – att kritiskt tolka 
texter. […] Jag tänker att det kan dels vara en texts handling, men också att vara kritisk mot en källa; 
”var kommer det ifrån?” Att man har ett kritiskt tänkande kring det. – Beata  

I relation till hur läraren från enkätundersökningen beskrev critical literacy kan det tydas att 
också Beatas definition involverar att vara källkritisk och kritiskt tolkande mot texter. Beatas 
beskrivning anger emellertid inte om hon uppfattar critical literacy som ett språkutvecklande 
arbete eller ej. I jämförelse med Anna är det dock tydligt att Beata har en uppfattning av critical 
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literacy som är i likhet med de enkäten redovisar, medan Anna står helt utan egen uppfattning 
om begreppets innebörd och därav inte gav något svar på denna fråga. Vad Anna kom fram 
till efter att ha mottagit en begreppsdefinition av critical literacy beskrivs vidare i kap. 5.2.2. 
 

 Att reflektera och fundera över texters påverkan  

Uppfattningen av critical literacy har i redovisat resultat återkommande beskrivits med att 
eleverna ska få möjlighet att reflektera och fundera kring texterna på olika vis. En enligt 
respondenterna vanlig beskrivning är att critical literacy-praktiker handlar om att låta eleverna 
fundera över texters budskap och hur författaren kan rikta texten. Ett lärarsvar från enkäten 
lyder exempelvis: ”[…] att man reflekterar över budskap och pålitlighet i texten”. Denna 
respondent belyser alltså tillförlitligheten i en text och vikten av att genom reflektion vara 
kritisk mot innehållet läsaren möter. Ett annat lärarsvar har utformats enligt följande: ”[…] 
vem är texten riktad till? Vad vill författaren förmedla?” Också i detta svar kan det märkas att 
uppfattningen av critical literacy kopplas till textens budskap och hur författare kan välja att 
vinkla texter.  
 
Efter att läraren Anna under intervjun mottagit en begreppsdefinition av vad critical literacy 
faktiskt kan innebära började hon resonera kring sitt eget arbete som liknande den givna 
definitionen. Den koppling Anna kunde dra behandlade arbetet med att samtala med eleverna 
om språk och begrepp. Hon beskrev att det kritiskt granskande arbete som critical literacy 
innebär påminde om det arbete hon genomför med sina elever av olika bakgrund. Anna menar 
att de samtalar kring sådant barn kan ta för givet beroende på var eller hur de är uppvuxna, då 
mycket kan skilja mellan elevernas olika uppväxt och hemförhållanden. Hon förklarar vidare 
att samtal om texter och olika begrepp synliggör vad eleverna tar för givet och vilka saker de 
behöver diskutera mer, men utan något tydligt exempel på vad som kan tas upp vid ett sådant 
samtal: 

Jag är ju ganska noga med att det som barnen tar för givet, att det förklaras på ett annat sätt. […] 
Eleverna blir nyfikna, ”ja det är ju det här” kan någon säga och det är självklart för den eleven. Men 
sen sitter andra [elever], som ”jaha”, de har aldrig hört talas om det eller vet inte vad det är, och det 
kan vara det enklaste-enklaste. – Anna  

Detta sätt att reflektera över hur texter och språk påverkar eleverna uttrycks av Anna som 
nödvändigt för att inte heller läraren ska ta för givet vad eleverna kan och inte. Ett ord eller 
sammanhang som är självklart för en elev, behöver inte innebära att det är självklart för 
samtliga. Praktiken att förklara på olika sätt och reflektera kring textinnehåll uppfattar Anna 
därför som en variant av hur critical literacy kan tillämpas i undervisningen. Att hon 
tillsammans med sina elever samtalar och reflekterar kring hur olika information kan tolkas 
står i likhet med hur Beata beskriver sin uppfattning av critical literacy (5.2.1), att vara kritisk 
mot källor och granska texter på ett kritiskt vis. Således kan uppfattningen av critical literacy 
kopplas till att omfatta ett källkritiskt granskande arbete där eleverna tillsammans får reflektera 
och fundera över hur texter kan påverka läsaren. I vilken bemärkelse critical literacy faktiskt 
tillämpas i undervisningen av studiens deltagande lärare kommer vidare diskuteras under kap. 
5.3 och 6.2. 
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 I VILKEN UTSTRÄCKNING ANVÄNDS CRITICAL LITERACY-PRAKTIKER 
VID TEXTARBETE? 

I enkätundersökningen (bilaga 4) behandlade 8 av 10 frågor i vilken utsträckning lärare 
tillämpar praktiker som kännetecknar critical literacy. Resultatet redovisar således till vilken 
grad lärare arbetar med praktiker som möjliggör ett kritiskt förhållningssätt till de texter 
eleverna möter i undervisningen. Då enkätens frågor både var utformade utifrån studiens 
frågeställningar och forskningens beskrivningar av critical literacy-praktiker, kommer avsnittet 
delas upp under rubriker som förtydligar hur lärare gör förberedande textarbete (5.3.1), hur 
lärare skapar utrymme för diskussioner och samtal (5.3.2), huruvida lärare förändrar och 
undersöker textinnehåll (5.3.3) samt hur lärare arbetar med källkritik (5.3.4).  
 

 Lärarens förberedande textarbete  

På enkätens första fråga (diagram 3.1) ombads deltagande lärare i studien besvara ”hur ofta 
läser du i förhand de texter som läses och bearbetas i undervisningen?”. I resultatet kan det 
avläsas att det vanligaste svaret var att detta sker ”mycket ofta” och att det är totalt 45 av 52 
lärare som antyder att de alltid eller mycket ofta läser igenom de texter eleverna ska bearbeta. 
Det är alltså endast 7 lärare som redovisar att de endast någon gång emellanåt, eller ännu mer 
sällan, genomför förberedande läsning inför undervisningstillfällen.  
 

 
Diagram 3.1: att läsa texter i förhand. 

I likhet med fråga 1 är enkätfråga 2 i undersökningen, ”hur ofta förbereder du frågor till de 
texter eleverna läser och bearbetar i undervisningen?”, relaterad till hur läraren förbereder sig 
inför textarbete. Enligt resultatet är det dubbelt så många lärare som endast någon gång 
emellanåt förbereder frågor i förhand (diagram 3.2), än antalet lärare som uttrycker att de alltid 
gör detta. 7 av 52 lärare menar att de alltid förbereder frågor till de texter som används i 
undervisningen, medan 15 lärare genomför detta någon gång emellanåt. Endast 1 av 52 lärare 
uttrycker att de aldrig förbereder frågor i förhand, men det är emellertid 28 av 52 lärare som 
antyder att de faktiskt förbereder frågor ”mycket ofta” inför sina undervisningstillfällen. I både 
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diagram 3.1 och 3.2 är det alltså inte fler än 2 av 52 lärare som indikerar att de mycket sällan 
eller aldrig varken förbereder frågor till de texter eleverna bearbetar, eller läser texterna i 
förhand. 
 

 
Diagram 3.2: att förbereda frågor inför textarbete. 

När läraren Beata vid intervjun blev tillfrågad huruvida hon läser de texter som används i 
undervisningen i förhand, gav hon följande svar: 

Det vore ju fantastiskt om man hann läsa böcker innan. När jag började jobba i höstas var jag noga 
med att läsa högläsningsböckerna innan. Och liksom, vad handlar den om? Vad kommer vi möta? 
Men just i dagsläget känner jag nog inte att det finns tid till att hinna läsa alla texter. – Beata  

Beata antyder alltså att hon i början av sitt yrke försökte läsa de högläsningsböcker som 
användes i undervisningen, men att detta till slut blev allt för tidskrävande för att fortsätta 
med. Också Anna visar på samma uppfattning av att läsa texter i förberedande syfte, där hon 
uttrycker att det är tiden som påverkar om ett förberedande textarbete sker eller ej. Anna och 
Beatas uppfattning av samma fråga som ställdes allra först i enkäten (diagram 3.1) skiljer sig 
alltså från de uppfattningar som kan avläsas från diagram 3.1. Att 45 av 52 lärare säger sig 
alltid eller ofta läsa texter i förhand kommer därför diskuteras ytterligare i kap. 6.2.3. 
 
De två lärarna blev vid intervjutillfällena också tillfrågade att besvara den andra frågan från 
enkäten, ”hur ofta förbereder du frågor till de texter eleverna läser och bearbetar i 
undervisningen?”. Även i detta fall skiljer sig intervjusvaren från vad lärarna i 
enkätundersökningen redovisar. Till skillnad från diagram 3.2, där 50 av 52 lärare redovisar att 
de alltid, mycket ofta eller någon gång emellanåt förbereder frågor inför textarbete i 
undervisningen, redogör både Anna och Beata för att de nästintill aldrig förbereder frågor. 
Anna berättar exempelvis:  

Jag förbereder mig inte direkt nu. Det kanske jag har gjort tidigare, men nu liksom, är det en bok, ja 
vi tittar på boken; ”vad tror du kommer hända?”. Vi försöker att förutse, ”vad kommer hända”, och 
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sedan när vi har läst: ”var det som du hade tänkt dig?” eller ”var det som du trodde?”, frågar man ju 
då. – Anna  

Anna uttrycker alltså att det mycket sällan sker att hon förbereder frågor, men att det kan ha 
skett tidigare under hennes yrkeskarriär. Den vanligaste rutinen Anna beskriver vid textarbete 
är att de diskuterar föregående texter eller kapitel och återberättar tidigare textinnehåll. När en 
ny bok eller kapitel ska påbörjas har Anna också för vana att fråga eleverna vad de tror det 
kommer handla om, för att sedan låta eleverna diskutera huruvida textinnehållet stämde 
överens med vad de förutspått. Anna lägger också till att det finns en möjlighet att hon 
förberett sig mer inför undervisning med sina tidigare äldre elever, än hon gör i sin nuvarande 
årskurs 1. Beata, som arbetar i en årskurs 2, beskriver i likhet med Anna att hon aldrig 
förbereder frågor vid textarbete: 

Aldrig att jag förbereder frågor innan, utan de tar jag under tiden. Och jag tänker att man blir ju mer 
och mer rutinerad vad för frågor man ska ställa; ska man använda öppna frågor eller slutna frågor? 
Ska det vara frågor som det finns rätt- och felsvar på? Alltså man lär ju sig ganska snabbt när man 
ska använda olika frågor. – Beata  

I kontrast med enkätresultatet på fråga 2 (diagram 3.2) redovisar alltså både Anna och Beata 
att de mycket sällan eller aldrig förbereder textarbete inför undervisningen. Att konstatera 
utifrån diagram 3.1 och 3.2 samt Beata och Annas uttalanden är därför att de flesta lärare 
verkar förbereda sig inför att arbeta med texter, men att de kompletterande intervjuerna 
påvisar att så inte alltid är fallet. Att ställa öppna frågor som möjliggör diskussion är dock ett 
arbetssätt som tillämpas av majoriteten av lärare i kommunen. 
 

 Skapa utrymme för diskussioner och samtal  

 
Diagram 4.1: hur texter påverkar elever. 
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För att ta reda på huruvida lärare skapar utrymme för samtal och diskussioner kring texter, 
blev respondenterna i enkäten tillfrågade att besvara frågan ”hur ofta funderar du över hur de 
texter du använder i din undervisning påverkar dina elever?”. Enkätresultatet visar att 26 av 
52 lärare redogör för att de ofta funderar över hur texter påverkar eleverna (diagram 4.1). 11 
lärare redovisar att detta alltid sker när de ska arbeta med texter, medan 13 lärare antyder att 
det endast sker någon gång emellanåt. Det är dock enbart två verksamma lärare som framför 
att de sällan eller aldrig funderar över hur texter kan påverka eleverna. Att fundera över hur 
texter kan vara vinklade på olika vis och hur detta påverkar läsaren kan alltså utifrån det 
sammanställda resultatet i diagram 4.1 fastställas vara en viktig del av textarbete för de lärare 
som besvarat enkäten. Detta resultat stämmer delvis överens med hur Beata i intervjun 
beskriver sina reflektioner kring de texter hon använder i undervisningen, då hon berättar att 
de i undervisningen arbetat med hur olika texter från olika källor kan skilja sig från varandra 
och hur de kan påverka läsaren. Hon redogör emellertid inte för hur ofta hon själv funderar 
över hur texterna påverkar eleverna, utan snarare för hur hon tillsammans med eleverna via 
samtal och diskussioner undersöker texters påverkan på läsaren. Annas redogörelse för hur 
hon funderar över texters påverkan på eleverna är mer precis än Beatas och berör texters 
målgrupp: 

Jag hade en student här som läste en bok för dem [eleverna], som var alldeles för svår. Då satt jag ju 
jämte och tittade, och då såg jag: de var inte med på banan. De förstod inte vad boken handlade om. 
– Anna  

Anna förklarar att en texts målgrupp kan påverka elevernas läsförståelse eftersom en för svår 
text kan leda till att eleverna inte förstår. Hon menar således att det är viktigt att samtala om 
sådana texter eller böcker i undervisningen för att eleverna ska kunna utveckla förståelse för 
textens handling och budskap. Till skillnad från enkätresultatet (diagram 4.1) redogör Anna 
dock inte för hur ofta hon funderar över hur texter påverkar eleverna, men det kan utifrån 
intervjun konstateras att det skett minst vid ett tillfälle. 
 

 
Diagram 4.2: att ifrågasätta och diskutera textinnehåll. 
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För att ta reda på till vilken grad lärare tillämpar critical literacy i undervisningen, behandlar 
fråga 3 och 7 i enkäten på olika vis situationer där eleverna ges möjlighet att samtala och 
diskutera kring texter: ”hur ofta händer det att du och eleverna ifrågasätter/diskuterar 
innehållet i de texter som läses och bearbetas?” (fråga 3) samt ”vid högläsning – hur ofta ställer 
du öppna frågor till eleverna om det ni nyss läst?” (fråga 7). I diagram 4.2 kan det avläsas att 
det vanligaste svaret bland lärarna i enkätundersökningen är att de ofta ifrågasätter och 
diskuterar innehållet i de texter som bearbetas i undervisningen. 26 lärare, alltså hälften av 
respondenterna, redovisar att detta ofta sker, medan 14 lärare menar att det alltid genomförs 
när de arbetar med texter. 10 lärare redovisar att de endast någon gång emellanåt diskuterar 
textinnehåll men det är inte fler än två lärare som redovisar att de sällan eller aldrig ifrågasätter 
och diskuterar texter i sin undervisning (diagram 4.2). Det är alltså vara en stor majoritet av 
lärarna, drygt tre fjärdedelar av de 52 respondenterna, som antyder att de alltid eller ofta 
samtalar med sina elever om texters innehåll. Läraren Anna berättar i intervjun att hon oftast 
brukar samtala med eleverna kring de texter som läses vid högläsning, ett moment som sker 
varje dag: 

Man pratar ju om läseboken, liksom vad den handlar om och varför de gjorde så eller så. Och när 
man börjar läsa den: ”vad tror ni det handlar om i det här kapitlet?” Och vilken bok vi än läser så är 
det ju liksom att vi pratar om vad den handlar om. Vi kanske inte diskuterar böckerna så, men de får 
ändå prata om dem; ”vad var det som hände i förra kapitlet?” – Anna  

I Annas undervisning får eleverna själva försöka förutspå vad texten eller boken kommer 
handla om. Hennes elever får frågor som ”vad tror ni den handlar om?” eller ”vad tror ni 
kommer hända härnäst?” och Anna förklarar att sådana frågor är något hon i princip alltid 
ställer när de ska diskutera en text. Det kan således tydas att det är vid högläsning Anna oftast 
diskuterar texter tillsammans med sina elever, men det är emellertid inte klarlagt om detta sker 
vid varje högläsningstillfälle. Till skillnad från Anna beskriver läraren Beata att hon alltid 
samtalar och ifrågasätter med eleverna kring de texter som används i undervisningen: 

Jag är nog ganska noga med att vi alltid diskuterar och är lite kritiska mot de texter som vi läser. Det 
sker nog mer naturligt kanske när vi har högläsning, att vi samtalar om dels innehåll, men också ”kan 
det här stämma?”, ”är det här relevant?”. […] Jag är nog rätt noga med att vi alltid för en diskussion 
oavsett om vi ser på film eller om vi har läst. – Beata  

Utifrån detta citat uttrycker Beata att de alltid försöker samtala och ifrågasätta de texter som 
bearbetas i undervisningen. I både intervjun med Beata och med Anna övergår svaret på 
frågan om diskussion och ifrågasättande i att berätta om hur öppna frågor används vid 
textarbete med fokus på högläsning. Detta blev en övergång till att fråga de två lärarna om 
deras arbete vid högläsning, en fråga som utgick från enkätfråga 7: ”vid högläsning – hur ofta 
ställer du öppna frågor till eleverna om det ni nyss läst?”. Enkätresultatet visar i diagram 4.3 
att 27 av 52 lärare, det vill säga drygt hälften av samtliga respondenter, redogör för att de 
mycket ofta ställer öppna frågor kring de texter som används vid högläsning. Det kan avläsas 
att det endast är 8 lärare som genomför detta någon gång emellanåt och inte fler än 2 lärare 
som redovisar att det sker mer sällan än så (diagram 4.3). Det är alltså tydligt att en stor 
majoritet av respondenterna i enkätstudien, 42 av 52 lärare, alltid eller mycket ofta stället 
öppna frågor till eleverna när de har högläsning. Inte en enda lärare redogör för att detta aldrig 
någonsin sker i undervisningen. 
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Diagram 4.3: öppna frågor vid högläsning. 

Både Beata och Anna började alltså självmant prata om öppna frågor när de besvarade frågan 
om diskussion och samtal vid textarbete. Det kan utefter enkätresultat och intervjuer tydligt 
konstateras att lärare mycket ofta väljer att samtala med sina elever genom att använda öppna 
frågor i undervisningen. I Annas svar på frågan om diskussion och ifrågasättande vid 
textarbete berörde hon öppna frågor som ”vad tror ni det handlar om?” och ”vad tror du 
kommer hända?”. Hon förklarar vidare att anledningen till att hon ställer öppna frågor är 
följande: 

Dels ska de [eleverna] få en förståelse för boken, men de ska också tänka till; ”vad tror ni?”, det är 
inte bara att jag talar om vad det är utan de får tänka själva. ”Vad tror du?”, inget rätt eller fel. Det är 
viktigt att de vågar säga vad de tänker. – Anna  

Anna menar att det är viktigt att inte endast ställa kontrollfrågor, alltså frågor där det finns ett 
rätt- eller felsvar, utan att eleverna behöver få samtala kring en text för att kunna utveckla 
läsförståelse. Hon väljer således att alltid samtala om de texter de använder vid högläsning, 
även om det inte alltid blir djupare diskussioner. I likhet med Anna antyder också Beata att 
öppna frågor är något som frekvent ställs när de ska samtala kring texter. Redan vid frågan 
om förberedande textarbete redogjorde Beata för att hon använder både öppna och slutna 
frågor (5.3.1). Hon fortsätter med att utveckla på följande vis: 

Jag ställer nog mest öppna frågor. Sen försöker jag nog tänka att, ja men sådär: ”hur tror du?”, ”hur 
tror du att det ska bli?”, snarare än ”vad blir det?”. Alltså mer att man inte känner att det blir fel, vad 
de [eleverna] än svarar, utan att de ska våga svara. – Beata  

Både Anna och Beata betonar alltså vikten av att ställa öppna frågor för att eleverna ska våga 
svara, oavsett om det är rätt eller fel svar. Genom att använda öppna frågor kan eleverna 
berätta hur de tänker och resonerar utan att känna att de svarar fel. 
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 Att förändra och undersöka textinnehåll  

I diagram 5.1 redovisas lärarsvaren på frågan ”hur ofta undersöker ni maktförhållandet mellan 
text och läsare, det vill säga hur texter kan vara vinklade/hur de kan påverka läsaren?”. Frågan 
ämnade alltså ta reda på hur ofta lärare tillsammans med sina elever undersöker hur texter 
påverkar läsaren och hur texten kan vara vinklad av författaren/källan. Resultatet visar att 
endast en lärare alltid genomför detta vid textarbete, medan det vanligaste svaret, 22 av 52 
lärare, är att detta sker någon gång emellanåt. Enligt diagrammet är det fler lärare som indikerar 
att de sällan eller aldrig undersöker maktförhållandet mellan text och läsare, än antalet lärare 
som menar att detta alltid eller ofta sker i undervisningen (diagram 5.1). Det är alltså 17 lärare 
som menar att denna praktik sällan eller aldrig sker vid textarbete, medan 13 lärare menar att 
alltid eller ofta äger rum. 
 

 
Diagram 5.1: maktförhållandet mellan text och läsare. 

I relation till enkätresultatet för fråga 6 (diagram 5.1) skiljer sig Anna och Beatas redogörelser 
åt. Anna förklarar i intervjun att hon inte aktivt brukar undersöka maktförhållandet mellan 
text och läsare, utöver att hon noterat att textens målgrupp är viktig att ha i åtanke när hon 
ska välja högläsningsbok (5.3.2). Hennes svar kan således överensstämma med 
svarsalternativen ”någon gång emellanåt”, ”sällan” eller ”aldrig” från diagram 5.1. Beata 
antyder å andra sidan att hon ofta tillsammans med sina elever diskuterar trovärdigheten hos 
källor och texter, främst vid arbete med texter från Internet: 

När vi tar fram material när vi ska jobba om någonting, om vi tar från nätet till exempel. Då är jag 
väldigt noga med att prata om, ”är det här trovärdigt?”, ”kan vi lita på det här?” […] Sen har vi läst 
olika texter som har varit från olika källor. – Beata  

Beata förklarar att hon är noga med att diskutera var texter kommer ifrån och dess pålitlighet, 
där det oftast sker vid de texter som hämtas från Internet. Vad Beata redovisar kan snarare 
stämma överens med att hon ”ofta” eller ”någon gång emellanåt” undersöker  
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maktförhållandet mellan text och läsare. Att tyda utifrån enkätfråga 6 (diagram 5) och 
intervjusvaren är alltså att detta genomförande inte är vanligt förekommande i undervisning, 
men att det är ett moment som någon gång sker när de arbetar med texter.  
 
Det är utifrån intervjun med Beata emellertid tydligt att hon ofta undersöker hur text kan 
påverka läsaren när hon beskriver sitt arbete med att byta perspektiv i en text. I 
enkätundersökningen efterfrågades: ”hur ofta händer det att du byter perspektiv i en text du 
använt i undervisningen?”, där lärarna gavs exempel som att förändra kön, hudfärg, språk, 
utseende på karaktärer, samt bytt eller ändrat karaktärer helt. Enligt diagram 5.2 kan det avläsas 
att fler än hälften av de 52 respondenterna, så mycket som 30 lärare, antyder att de sällan 
arbetar på detta vis vid textarbete. Det är förvisso endast tre lärare som redovisar att de aldrig 
har bytt perspektiv vid textarbete, men det är inte heller fler än tre lärare som redovisar att 
detta ofta sker (diagram 5.2). Då inte fler än 16 lärare svarar att de åtminstone byter perspektiv 
i en text någon gång emellanåt och då inte en enda av de 52 respondenterna redovisar att de 
alltid gör detta, kan det konstateras att detta arbetssätt inte är vanligt förekommande bland de 
lärare som besvarat enkäten. 
 

 
Diagram 5.2: att byta perspektiv i en text. 

Enkätfråga 4 går inte att koppla till något Anna i sin intervju redovisat, men Beata beskriver 
som ovan nämnts tydligt att hon ofta byter perspektiv när de arbetar med texter. Det är i 
samband med könsroller hon beskriver sitt arbete: 

Jag tänker på normer, ja men kön liksom. Vissa kön är kopplade till… ja som nu, nu jobbar vi med 
yrken och vissa yrkeskategorier är kopplat mer; att kvinnor verkar inom vissa yrkeskategorier, män 
inom andra. Då tänker jag att vi jobbar mycket ifrågasättande, till exempel en brandman: är det en 
kille eller en tjej? Kan det vara både och? Att man ifrågasätter mycket […] Vrider och vänder på att 
man kan arbeta som brandman som både man och kvinna, och som sjuksköterska som kvinna och 
man. Det finns inget rätt eller fel. – Beata  
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När Beata byter perspektiv syftar hon alltså främst på att byta plats på kön med avsikt att 
synliggöra vilka normer som råder för de olika könen. Genom att vara ifrågasättande och låta 
karaktärer eller yrken behålla sina egenskaper men byta kön på personerna, menar Beata att 
eleverna får syn på normer som de annars kanske inte lagt märke till. Detta kan således kopplas 
till hur Anna bemötte begreppsdefinitionen av critical literacy (5.2.2), där hon förklarade att 
de brukar samtala kring att texter och fenomen kan uppfattas på olika sätt. På liknande vis 
beskriver Beata att de på ett sociokulturellt vis synliggör normer och hur texter kan påverka 
läsaren genom karaktärsdrag och egenskaper som beskrivs i texterna. Beatas beskrivning 
tillhör alltså enkätfrågans första eller andra svarsalternativ redovisat i diagram 5.2, då hon 
snarare menar att detta alltid eller ofta sker vid textarbete och därmed bidrar till de 
svarsalternativ som är bland de minst vanliga för enkätfrågan. 
 

 Källkritik och critical literacy i ett digitalt samhälle 

På enkätfråga 10, ”om du har hört talas om critical literacy, vad tänker du att det innebär?”, 
var källkritik ett begrepp som återkommande nämndes (5.2.1). Att tolka av de beskrivningar 
som redovisats i kap. 5.2.1 är källkritik något som av lärarna kopplas samman med critical 
literacy. För att kunna dra en slutsats om huruvida denna koppling kan stämma överens med 
vad critical literacy faktiskt innebär är det dock nödvändigt att framställa en definition av hur 
lärare tolkar begreppet källkritik. Vid intervjun med Anna uttrycks tveksamhet kring hur det 
kan beskrivas. Hon uttrycker att källkritik innebär ”att man ska vara kritisk och inte tro på 
allt”. Beata beskriver källkritik på liknande vis och tillägger ”att granska en källa och jämföra, 
varifrån kommer informationen?”. Utifrån dessa definitioner kan det tolkas att det är rimligt 
att koppla källkritik till critical literacy, då det indikerar att vara kritisk mot hur text och 
information är formulerad. Med detta i åtanke kan det i resultatet till frågan ”hur ofta arbetar 
ni med källkritik i undervisningen?” likväl avläsas att det inte är alltför ofta källkritik behandlas 
i undervisningen (diagram 6).  
 

 
Diagram 6: källkritik i undervisningen. 
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Diagram 6 påvisar att endast 6 av 52 verksamma lärare redogör för att de mycket ofta arbetar 
med källkritik i undervisningen, medan det mer än dubbla antalet respondenter (15 lärare) 
endast arbetar med källkritik någon gång emellanåt. Att ibland arbeta med källkritik är dock 
det vanligaste svaret, med 21 lärare. Det verkar således vara relativt ovanligt att mycket sällan 
eller bara någon enstaka gång ha arbetat med källkritik i undervisningen, då det endast är 10 
av 52 lärare som ger dessa svar. När lärarna Anna och Beata vid intervjuerna fick frågan 
huruvida källkritik tillämpas i undervisningen, berördes även den digitalisering dagens 
samhälle består av. Anna resonerade i sin intervju kring elevernas användande av olika sociala 
medier och andra källor som ingår i dagens digitaliserade samhälle: 

Om vi pratar det digitala liksom, Youtube och liknande. De [eleverna] sitter ju och tittar på de här 
grejerna – hur mycket strunt lär de sig inte då? Och de tror på de här grejerna, det gör de ju verkligen. 
Det är ju alltså jätteviktigt att vi pratar om sådana saker i skolan, för föräldrar hinner inte med och 
tänker inte på att prata om sådana saker. – Anna  

Med detta citat betonar Anna att den digitala utvecklingen är av stor vikt att behandla i 
undervisningen. Hon förklarar vidare att den digitala utvecklingen innefattar mer än vad hon 
anser sin utbildning räcker till för och att hon inte tycker sig ha tillräcklig kunskap kring hur 
man bör undervisa om källkritik. Anna säger också att hon förstår vikten av ett kritiskt 
textarbete eftersom det idag finns mycket mer information i elevernas värld än hon tidigare 
varit van vid. Till skillnad mot Beata yttrar Anna att hon upplever sig ha brist på utbildning 
för att veta hur ett sådant kritiskt arbete ska gå till. Beata anser sig å andra sidan ha tillräckligt 
god utbildning för att kunna samtala med eleverna om det mesta i undervisningen. Det kan 
dock konstateras att de båda lärarna är överens om att critical literacy, ett kritiskt arbete, i 
undervisningen är nödvändigt för att kunna förbereda eleverna inför det digitaliserade 
samhället. 
 

 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

Det kan efter redovisat resultat konstateras att critical literacy är ett begrepp som är tillsynes 
bekant för lärare, men att dess betydelse är mer okänt. 28 av 52 lärare framför att de känner 
till critical literacy, men är desto mer obekanta med dess innebörd. Hur de lärare som känner 
till critical literacy uppfattar förhållningssättet kan sammanfattas som att det innefattar ett 
kritiskt tolkande och granskande av information, text och källor, där undervisningen omfattar 
reflektion och funderingar kring hur texter påverkar läsaren. Resultatet redovisar att lärare 
tillämpar critical literacy i den mån att de ofta förbereder frågor inför textarbete samt försöker 
ta sig tid att i förväg läsa de texter som ska bearbetas. Lärare brukar diskutera de texter som 
läses och bearbetas i undervisningen, ofta i samband med högläsning, och det är främst med 
hjälp av öppna frågor dessa samtal ges utrymme att äga rum. Även om inte alla lärare arbetar 
med critical literacy till 100 %, kan det utifrån redovisat resultat fastställas att de flesta lärare 
på ett eller annat sätt arbetar med sådana praktiker som kännetecknar critical literacy. Detta  
blir framför allt synligt i dagens digitaliserade samhälle där vikten att vara kritiskt mot  
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information av högre idag än den varit förr. För att avslutningsvis sammanfatta studiens 
resultat citeras läraren Anna: 

Tänk att det finns ett namn för ett arbetssätt som jag faktiskt använder, ja men – det här ingår ju i 
min värdegrund, att tala med barnen och prata på det viset. – Anna  
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6. Diskussion 

Detta diskussionsavsnitt avser diskutera undersökningens tillvägagångssätt och redovisat 
resultat. Diskussionen inleds med att presentera en metoddiskussion där undersökningens 
generaliserbarhet, urvalskriterier samt starka och svaga sidor diskuteras (6.1). Vidare 
presenteras resultatdiskussionen (6.2), vilken behandlar lärares kännedom om critical literacy 
(6.2.1), olika lärares uppfattning av critical literacy (6.2.2) samt användningen av critical 
literacy-praktiker vid arbete med text (6.2.3). Diskussionen och studien avslutas med att 
presentera förslag till framtida forskning (6.3). 
 

 METODDISKUSSION 

Studiens informanter valdes ut genom att ta kontakt med skolor inom den aktuella kommunen 
som sträckte sig från förskoleklass upp till minst årskurs 3. Anledningen till detta var för att 
avgränsa respondenterna till att inte arbeta i högre årskurser än låg- och mellanstadiets 
årskurser. Studien inriktar sig förvisso inte på endast årskurs F–3 men den avgränsas inte heller 
mer än att de kontaktade skolorna kontrollerades vara mellan förskoleklassen-årskurs 6. Detta 
innebär att undersökningens resultat skulle kunnat se annorlunda ut om detta preciserats och 
uttryckt vilka årskurser som efterfrågades specifikt. Trots att min yrkesinriktning är inom 
förskoleklassen och årskurserna F-3 var kriteriet att lärarna skulle arbeta inom de lägsta 
årskurserna dock inte intressant för denna studie och det ansågs också vara mindre intressant 
att känna till vilka lärare som arbetar i vilken årskurs. Det är dock värt att diskutera huruvida 
resultatet blivit annorlunda om enkäten efterfrågat vilka årskurser lärarna är verksamma i; hade 
det kunnat synliggöra någon typ av progression mellan årskurserna? Det går inte att utesluta 
att tillämpningen av ett kritiskt textarbete hos lärare verksamma i årskurs 4–6 skiljer sig från 
hur lärare i årskurs 1–3 tillämpar det i sin undervisning. Eftersom denna studie inte preciserar 
någon specifik årskurs berörs dock inte resultatet av det faktum att årskurserna är okända hos 
respondenterna. Att begränsa studien till antingen F–3 eller 4–6 hade emellertid kunnat 
resultera i ett mindre antal deltagare, och därmed ett smalare resultat, än de 52 lärare som 
deltagit i studien. Bryman (2012) bekräftar också att en mindre undersökning behöver ett så 
representativt urval som möjligt, vilket argumenterar för att inte avgränsa årskurserna mer än 
till F–6. Då undersökningen inte heller hade ett förutbestämt antal lärare som skulle delta i 
enkätundersökningen, undveks risken för att få bortfall i antal respondenter. Jag skulle dock 
säga att studien har relativt hög generaliserbarhet, till följd av så pass stort deltagande som 52 
lärare i enkätundersökningen. Resultatet hade emellertid kunnat variera om fler lärare 
medverkat för intervjuer och om de arbetat i både låg- och mellanstadiet vid 
undersökningstillfället. Studiens generaliserbarhet kan därför anses sjunka något, med tanke 
på att endast två lärare intervjuats. Det är alltså inte omöjligt att studien trots samma metoder 
hade kunnat få annorlunda resultat om fler eller andra lärare intervjuats. 
 
Undersökningens enkätfrågor, vilka konstruerades utifrån studiens frågeställningar samt 
forskningens beskrivning av hur critical literacy kan tillämpas, inriktade sig på att ta reda på 
huruvida lärare arbetar enligt critical literacy-praktiker eller ej. Det kan emellertid konstateras 
att det på grund av begränsad mängd tid och antal respondenter var svårt att dra djupare 
slutsatser utifrån det resultat som redovisats utifrån enkätfrågorna. Med anledning av detta 
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ämnade intervjuerna komplettera den eventuella avsaknad av information som krävdes för att 
kunna dra en rimlig slutsats om frågeställningarna. Hade studien endast utgått från det 
kvantitativa resultatet, finns det en risk att undersökningens frågeställningar inte varit möjliga 
att besvara. Likt beskrivet av Bryman (2012) resulterade trianguleringen mellan 
enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer i att resultatet blev fylligare, vilket ökade 
chansen att kunna besvara studiens frågeställningar. Detta visade sig vara ett lämpligt beslut 
då de två olika metoderna ledde till att studiens samtliga frågeställningar lyckades besvaras. 
 
För att säkerställa studiens validitet och reliabilitet tog studien hänsyn till Vetenskapsrådets 
etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa etiska principer innefattar bland annat att en 
undersöknings syfte bör presenteras för respondenterna innan studiens genomförande. Med 
anledning av detta blev de besvarande lärarna i enkätstudien informerade om studiens 
ungefärliga ämnesområde och syfte i de instruktiva mailen (bilaga 1, 2). På grund av att studien 
ämnade ta reda på om och hur lärare uppfattar begreppet critical literacy, beslutades det att inte 
skriva ut studiens fullständiga ämnesområde. I stället för att skriva ”critical literacy” byttes 
detta ut och beskrevs därför med ”kritisk reflektion och granskning”. Jag resonerade att ett 
avslöjande av undersökningens totala ämnesområde hade kunnat riskera bortfall, då lärarna 
kunde ha tolkat frågorna annorlunda om de var medvetna om att critical literacy är studiens 
huvudsakliga ämnesområde. Detta är också orsaken till varför enkätfrågorna (bilaga 4) och 
intervjuguiden (bilaga 5) ordnades på så sätt att frågorna kring kännedom och uppfattning av 
critical literacy ställdes sist i undersökningarna. Även vid intervjuerna med lärarna Anna och 
Beata var alltså tanken att inte avslöja det fullständiga ämnesområdet och alltså undvika att 
benämna critical literacy. Då båda lärarna önskade veta studiens syfte blev de likväl 
informerade om detta i förhand. Jag bedömer dock inte att detta är något som hindrade varken 
undersökningens validitet, reliabilitet eller resultat, då varken Anna eller Beata visade några 
märkbara tecken på att ha påverkats av att begreppet nämndes. Eftersom studiens reliabilitet 
och validitet ansågs vara av störst vikt var det dock ett självklart beslut att följa 
Vetenskapsrådets anvisningar (2002) och informera respondenterna om studiens syfte, även 
om det beslutades att utesluta det specifika begreppet. 
 

 RESULTATDISKUSSION 

I resultatdiskussionen jämförs undersökningens resultat med bakgrundens delar, 
styrdokument samt ställs i relation med egna tankar och erfarenheter. Resultatdiskussionen 
delas upp under rubriker som utgår från resultatavsnittets olika delar. Avsnittet inleds med att 
föra diskussion kring lärares kännedom om critical literacy (6.2.1), för att sedan diskutera hur 
de olika lärarna uppfattade begreppets innebörd och tillämpning (6.2.2). Slutligen diskuteras 
användningen av critical literacy-praktiker vid textarbete (6.2.3).  
 

 Lärares kännedom om critical literacy 

I resultatet redovisas att 15 av 52 verksamma vet och förstår innebörden av critical literacy 
(5.1). Det är emellertid 19 lärare som beskrivit uppfattningen av förhållningssättet korrekt i 
fritextsrutan på enkätfråga 10 (5.2; bilaga 4), där lärarna ombads beskriva vad de tänker att 
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critical literacy innebär. Jag tolkar detta som att de fyra lärare utöver de 15 som redovisat att 
de vet och förstår innebörden, har varit osäkra på om deras uppfattning är korrekt och därmed 
valt svarsalternativ två (att de känner till critical literacy). Antalet lärare som aldrig tidigare hört 
talas om förhållningssättet är dock färre än antalet som redovisar att de känner till eller har 
hört talas om det, vilket skulle kunna antas som ett positivt resultat utifrån vad som beskrivs i 
forskning angående critical literacy i undervisningen. Utifrån de positiva utfall som bland annat 
Damber (2010), Huang (2015) och Hermann-Wilmarth et al. (2017) beskriver att critical 
literacy-tillämpning leder till, som ökad förståelse för texter och omvärlden eller utveckling av 
läsförståelse, är det värt att belysa att en stor majoritet av informanterna faktiskt har någon typ 
av kännedom kring begreppet; 15 lärare känner till och vet vad critical literacy innebär och 28 
lärare känner till begreppet, vilket redovisar att 43 av 52 lärare säger sig ha någon typ av 
kännedom kring critical literacy. Denna information ger dock ingen bild av ifall dessa lärare, 
vilka redogjort för att de antingen känner till och vet vad critical literacy innebär eller endast 
känner igen begreppet, faktiskt anser att förhållningssättet är bra eller någonting de själva säger 
sig tillämpa. Enkätresultatet redogör endast för vilka lärare som har/inte har kännedom om 
critical literacy. Resultatet redovisar således att studiens första frågeställning besvarats i 
undersökningen (”hur många lärare har hört talas om critical literacy?”), men ger ingen 
ytterligare information om vad respondenterna anser om förhållningssättet. 
 
Läraren Anna beskrev under intervjun att hon aldrig hört talas om begreppet critical literacy 
tidigare, medan Beata berättade att hon stött på begreppet under sin utbildning och därför 
hade en relativt klar bild av förhållningssättets innebörd. Att Beata uttryckte att hon anser sig 
känna till förhållningssättet samt veta innebörden av det kan emellertid diskuteras. I Beatas 
citat (5.1) berättar hon att critical literacy behandlades i utbildningen. Samtidigt indikerar hon 
att även literacy och emergent literacy var begrepp som diskuterades i utbildningen. Vid 
intervjutillfället med Beata blev inga fler frågor ställda kring detta uttalande och det är därmed 
inte tydligt om Beata kan ha blandat ihop de tre begreppen, eller om hennes påstående var 
riktigt. Det är dock rimligt att fastställa att Beata både anser att critical literacy är en tillgång i 
undervisningen och att detta är något hon själv tillämpar. Det kan också fastslås att Anna, likt 
Molloy (2017), tillämpar critical literacy i sin undervisning, men då hon själv inte är medveten 
om varken begreppet eller dess innebörd kan hon inte säga sig tillämpa det. Anna uttrycker 
dock efter att ha skapat sig en uppfattning om begreppet att det verkar vara något som 
stämmer överens med hennes värdegrund och därmed tycks vara behövligt i dagens skola. 
Även om enkätundersökningen inte gav någon ytterligare information om lärarnas personliga 
uppfattningar om att tillämpa förhållningssättet kan det alltså emellertid påvisas att åtminstone 
Beata i sina beskrivningar menar att critical literacy är ett nödvändigt begrepp och något hon 
väljer att tillämpa vid textarbete.  
 

 Lärares uppfattning av critical literacy 

Likt forskningens beskrivningar av vad critical literacy och sådana praktiker kan innebära (kap. 
2.2), kan det utifrån respondenternas svar på den andra frågeställningen tydas att ett kritiskt 
textarbete karakteriseras av sociokulturella aktiviteter där elever tillsammans får utrymme att 
samtala, diskutera och reflektera kring hur olika texter kan påverka läsaren. I resultatavsnittet 



 

31 
 

 

redovisas att de flesta lärarna förknippar critical literacy med att låta eleverna fundera över 
texters budskap och att vara källkritisk. Efter att ha intervjuat Anna och Beata kunde en 
definition av begreppet källkritik fastställas och att källkritik i deras uppfattning är att vara 
kritisk mot huruvida källor till information är tillförlitliga, med betoning på källor och 
information från Internet. Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(reviderad 2018) bör källkritik vara en del av undervisningen i svenska (Skolverket, 2018). Att 
lärarna förknippar källkritik med critical literacy kan således indikera att också detta bör vara 
en del av undervisningen. Ulla Damber (2010) förklarar att critical literacy utvecklar elevers 
kritiska och analyserande förmåga, vilket i sådant fall bekräftar att förhållningssättet kan vara 
en bidragande faktor till att höja resultaten i PIRLS (kap. 1) och att det kan vara en nödvändig 
del av svenskundervisningen. Att döma av detta skulle jag våga påstå att critical literacy borde 
vara ett mer erkänt begrepp än vad det är. Ett arbetssätt som utvecklar läsförståelse, den 
kritiska och analyserande förmågan samt elevers metakognition (Huang, 2015; Damber, 2010) 
borde således öka möjligheten att elevers resultat i PIRLS höjs. Det är emellertid också värt 
att fundera över om tillämpning av literacy kan utveckla dessa förmågor, exempelvis med 
utgångspunkt i Luke & Freebodys modell (1999), eller om critical literacy är nyckeln för att 
elevernas analyserande och kritiska förmåga ska utvecklas och därmed höja resultaten i PIRLS.  
 
Eftersom bland andra Huang (2015) och Hermann-Wilmarth et al. (2017) beskriver att critical 
literacy-tillämpning handlar om att föra samtal och diskussioner kring texter för att således 
utveckla en ökad förståelse för både textinnehåll och andra människors uppfattningar, skulle 
det kunna tolkas att källkritik och critical literacy relaterar till varandra och därmed utgör en 
viktig del av svenskundervisningen. Enligt Skolverkets kommentarmaterial för svenskämnet 
(Skolverket, 2017a) innebär ett kritiskt textarbete både vad forskning beskriver critical literacy 
vara och vad lärare förknippar det med: 

I årskurserna 1–3 ska eleverna studera hur texters avsändare påverkar innehållet, vilket innebär att de ska 
få förståelse för att det bakom varje text finns en avsändare och att det påverkar textens budskap och 
utformning. […] I årskurserna 4–6 ska undervisningen behandla hur man jämför källor och prövar deras 
tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. (Skolverket, 2017a, s. 20) 

Det kan diskuteras vad denna tolkning av kursplanen i svenska innebär, men enligt min 
tolkning kan det tydas att källkritik och critical literacy är rimliga att likna med varandra. Denna 
uppfattning av critical literacy argumenterar således för att critical literacy bör tillämpas i 
undervisningen, då det enligt våra aktuella styrdokument ska ingå i undervisningen 
(Skolverket, 2018).  
 
Att critical literacy uppfattas som ett källkritiskt, språkutvecklande textarbete där reflektion 
och funderingar står i fokus kunde tydligt konstateras utifrån de deltagande lärarnas 
beskrivningar av begreppet. Lärarna redovisar i både enkätundersökning och intervjuer att 
eleverna ska få möjlighet att reflektera över texters innehåll och budskap samt hur texter och 
information kan uppfattas på olika vis. I enighet med Meller et al. (2009), Hermann-Wilmarth 
et al. (2017) och Damber (2010) visar detta på att critical literacy uppfattas som ett 
sociokulturellt förhållningssätt som låter eleverna utvecklas och lära tillsammans. Genom att 
samtala och diskutera kring texter och information får eleverna ta del av olika uppfattningar 
och perspektiv, vilket vidare alltså utvecklar deras förståelse för både textinnehållet och andra 
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synvinklar än den egna. På grund av att critical literacy är ett mångtydigt begrepp kan det tolkas 
svårt att dra en exakt slutsats kring huruvida lärarna är eniga om en och samma definition av 
förhållningssättet. Även om det endast var ett lärarsvar på enkätfråga 10 som beskrev en 
uppfattning där både källkritisk granskning, språkutvecklande arbete och att texter påverkar 
eleverna på olika vis involverades (5.2.1), kan det utifrån redovisat resultat emellertid fastställas 
att lärare uppfattar critical literacy som praktiker där eleverna får samtala och diskutera, oavsett 
om det gäller en bok eller någon annan informationskälla. Att resonera kring är dock huruvida 
lärare blandar ihop critical literacy och literacy. Likt läraren Beata beskriver sin kännedom av 
critical literacy (6.2.1), är det intressant att diskutera möjligheten, eller risken, att lärare blandar 
ihop literacy och critical literacy. Det kan alltså vidare diskuteras hur tillämpning av literacy 
och critical literacy i undervisningen skiljer sig åt, då också Luke & Freebody (1999) inkluderar 
analys och reflektion i sin modell för att utveckla literacy. Detta resonemang tas vidare upp 
under kap. 6.3. 
 

 Användning av critical literacy-praktiker vid textarbete  

En av Luke och Freebodys fyra resurser (1999) innefattar praktiker som utvecklar den 
analyserande och kritiska förmågan vid bearbetning av text. Om denna modell för utveckling 
av literacy ska tolkas som nödvändig att använda i undervisningen, är det värt att också 
uppmärksamma vikten av critical literacy i undervisningen. Det kan utifrån forskning och 
redovisat undersökningsresultat konstateras att critical literacy innebär att kritiskt granska 
information du möter, oavsett vilken form av information det gäller. Både Vivan Vasquez 
(2010) och Hilary Janks (2014a; 2014b) beskriver dagens samhälle som digitaliserat till högre 
grad än det var förr och det är därför svårt för lärare att vara medveten om alla källor till 
information eleverna möter. I likhet med Vasquez (2010) och Janks (2014a; 2014b) framhäver 
läraren Anna vikten av att eleverna ska få möjlighet att utveckla ett kritiskt tänkande kring 
olika källor och text. Även läraren Beata betonar att de ofta tillämpar ett kritiskt 
förhållningssätt när de använder sig av text och information från Internet i undervisningen. 
Att tillämpa critical literacy och att utveckla den kritiska och analyserande förmågan kan därför 
vara en viktig del av undervisningen i svenska, då dagens digitaliserade samhälle nästintill 
kräver ett kritiskt perspektiv för att kunna undersöka huruvida källan är tillförlitlig eller ej. I 
intervjun med Anna diskuterades Internet och hur lärare bör utveckla den kritiska förmågan 
vid arbete med text och information från olika källor. Anna uttryckte följande: 

Om vi pratar det digitala liksom, Youtube och liknande. De [eleverna] sitter ju och tittar på de här 
grejerna – hur mycket strunt lär de sig inte då? Och de tror på de här grejerna, det gör de ju verkligen. 
Det är ju alltså jätteviktigt att vi pratar om sådana saker i skolan, för föräldrar hinner inte med och 
tänker inte på att prata om sådana saker. – Anna  

Som nämnts i kap. 5.3.4 förklarar Anna att hon upplever sig sakna tillräcklig utbildning för att 
veta hur hon ska undervisa eleverna om källkritik och olika digitala källor. Beata å andra sidan 
antyder att hon har god utbildning för att kunna samtala med eleverna om olika typer av källor. 
Det kan dock utifrån forskning och redovisat resultat dras en slutsats om att lärare behöver 
god utbildning och verktyg för att kunna arbeta med ett kritiskt förhållningssätt i 
undervisningen. Som Vasquez (2010) och Janks (2014a) belyser innefattar dagens samhälle 
mer text och information att tillgå än förr och för att kunna undervisa sina elever att vara 
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kritiska läsare behöver lärare få utbildning för att känna sig trygg att lära ut dessa praktiker till 
eleverna. Således skulle även möjligheten för att utveckla Luke och Freebodys fjärde resurs 
(1999), utveckling av den kritiska och analyserande förmågan, kunna öka och därmed kunna 
leda till att Sveriges resultat i PIRLS förbättras gällande läsförståelse och den värderande och 
granskande förmågan. Det kan alltså utifrån bland andra Vasquez (2004; 2010) och Janks 
(2014a) tolkas att critical literacy bör tillämpas i undervisningen för att eleverna ska ges 
möjlighet att öka förståelsen för hur text och information kan påverka läsaren, oavsett dess 
källa. 
 
I bakgrunden till denna studie beskrivs i kap. 2.2.1 att Comber och Nixon (2004) redogör för 
sju principer som presenterar hur critical literacy kan tillämpas i undervisningen (2.2.1). De sju 
principerna handlar kort om att undervisningen som tillämpas av critical literacy bör baseras 
på sådana texter eleverna kan relatera till, för att således kunna ifrågasätta det bekanta. När 
läraren vet vad som är bekant för sina elever, menar Comber och Nixon (2004) att critical 
literacy alltså kan tillämpas och låta eleverna undersöka hur textinnehåll påverkar människors 
på olika vis. För att ställa studiens resultat i relation med dessa principer, skulle det kunna 
fastställas att de flesta lärare i någon mån tillämpar critical literacy i undervisning med 
textarbete. Utifrån analyserat material är det inte någon enkätfråga som redovisat ”aldrig” som 
enda svarsalternativ. I samtliga diagram kan det avläsas att det alltid är minst en lärare som 
redogör för att det efterfrågade genomförs i undervisningen, oavsett om det gäller ”alltid”, 
”mycket ofta”, ”ofta”, ”någon gång emellanåt”, ”sällan” eller ”mycket sällan”. Jag anser 
emellertid att Comber och Nixons sju principer (2004) är mycket omfattande och beskriver 
väldigt vagt till hur stor grad dessa principer bör tillämpas för att undervisningen ska kunna 
benämnas med att den applicerar critical literacy. Det kan tänkas att lärare arbetar enligt någon 
av dessa sju principer i undervisningen, men att det likväl tillämpas olika ofta och av olika 
grad. Att använda Comber och Nixons principer (2004) som grund för att tillämpa critical 
literacy i undervisningen konstaterar jag därför kan vara lämpligt, då principerna kan tolkas på 
olika sätt och tillämpas i den mån läraren själv anser är passande för sin årskurs. I Annas 
årskurs 1 kanske några principer är lämpliga att kunna tillämpa, medan det i Beatas årskurs 2 
kanske är mer rimligt att arbeta med andra principer. För att skapa en utgångspunkt tror jag 
dock att principerna kan vara till hjälp för den lärare som önskar tillämpa ett kritiskt 
förhållningssätt i undervisningen men är osäker på hur. 
 
I resultatet för studien presenterades att det endast är tre lärare som redovisat att de aldrig har 
bytt perspektiv vid textarbete, men det är inte heller fler än tre lärare som redovisar att detta 
ofta sker (5.3.3; diagram 5.2). I detta avsnitt konstaterades det också att praktiken att byta plats 
på karaktärer eller byta perspektiv på olika vis i en text, inte är vanligt förekommande bland 
de lärare som besvarat enkäten. Inte en enda lärare redovisar att sådana praktiker alltid sker 
och endast tre lärare menar att det ofta sker vid textarbete. Enligt Hayik (2016), Vasquez 
(2004), Meller et al. (2009) och Bourke (2008) behöver eleverna få samtala kring texter för att 
få syn på vilka normer som råder samt för att synliggöra olika perspektiv och uppfattningar. 
Att förändra och byta perspektiv eller egenskaper i texter ska alltså vara effektivt för att 
eleverna ska få syn på hur läsare kan påverkas olika av samma text samt för att få syn på vad 
som anses vanligt eller ovanligt (Bourke, 2008; Hayik, 2017). Detta skulle kunna genomföras 
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när läraren ställer öppna frågor till eleverna, något som både Anna och Beata enligt 
intervjuerna ofta gör vid textarbete i undervisningen.  
 
Likt Meller et al. (2009) belyser att öppna frågor ger eleverna utrymme att diskutera sina olika 
teorier och svar, berättar också Beata att hon ställer öppna frågor för att låta eleverna få 
resonera kring vad de tror kommer ske i texten eller boken. Även Anna betonar att det är 
viktigare att eleverna vågar svara och att fokus inte ligger på huruvida svaret är rätt eller ej, 
vilket styrks av Beata som i sin intervju vidare förklarar att textsamtal med öppna frågor tillåter 
eleverna att våga berätta sina olika perspektiv och därmed få syn på olika uppfattningar. För 
att kunna skapa utrymme för textsamtal och diskussioner menar Meller et al. (2009) att läraren 
bör förbereda frågor inför undervisningstillfället (2.2.1), något som varken Anna eller Beata 
redovisar att de gör. De båda lärarna menar dock att tid är det som hindrar dem för att faktiskt 
förbereda sig mer inför textarbetet, då de inte har tid nog att läsa varje text eller skriva frågor 
inför varje textarbete. Hade lärare haft mer tid till undervisning inom yrket och mindre tid för 
uppgifter som kan antas mer administrativa, kanske fler lärare hade redovisat att de byter 
perspektiv vid textarbete. Det kan således tolkas som att lärare ofta ställer öppna frågor när 
de arbetar med texter och böcker i skolan, men att de inte har tid nog för att engagera sig 
ytterligare i texterna i förhand. Jag anser dock att de lärare som möjliggör samtal och 
resonemang genom att ställa öppna frågor vid textarbete tillämpar critical literacy, då de 
oavsett utsträckning faktiskt ger utrymme för eleverna att ta del av varandras perspektiv och 
tankar. Jag skulle därför säga att de 52 lärare inom den aktuella kommun som deltar i studien 
tillämpar critical literacy i den utsträckning att de öppnar upp för samtal kring olika synvinklar 
och resonemang, vilket enligt forskning redovisats vara utvecklande för elevers 
meningsskapande och läsförståelse (Damber, 2010).  
 

 STUDIENS BETYDELSE FÖR FRAMTIDEN 

Efter att ha analyserat och diskuterat insamlat material vågar jag konstatera att studiens 
innehåll kan göra nytta för min yrkesprofession i framtiden. I intervjun med läraren Anna 
förklarade hon att critical literacy var ett begrepp hon aldrig tidigare hört talas om och att hon 
därmed inte heller var bekant med dess innebörd. Hon uttryckte emellertid en oro för att hon 
är osäker på hur man arbetar med källkritik i undervisningen; ett begrepp som efter genomförd 
analys kan sammankopplas med critical literacy. Detta argumenterar för varför denna studie 
har relevans för min yrkesprofession, då studien redogör för att lärare faktiskt bör tillämpa ett 
kritiskt förhållningssätt i undervisningen för att kunna uppnå styrdokumentens riktlinjer och 
innehåll. Studien presenterar också att lärare generellt inte vet vad förhållningssättet innebär, 
även om de har kännedom om begreppet. Denna studie presenterar emellertid endast hur 
lärare resonerar kring critical literacy och inte om de faktiskt säger sig tillämpa det eller hur det 
i så fall tillämpas. Framtida forskning hade därför på ett kvalitativt vis kunnat studera lärares 
undervisning och således observerat huruvida critical literacy tillämpas, om det är ett medvetet 
val av lärarna eller om detta sker i ovisshet. Vidare hade det varit intressant att undersöka 
huruvida tillämpning av literacy och critical literacy skiljer sig åt i praktiken. Vilka skillnader 
innebär tillämpningen av de två förhållningssätten? Om arbetets effekter inte skiljer sig åt – 
vad blir då värdet av critical literacy? Eftersom det finns otydligheter i lärarnas redovisade svar 
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kring hur de uppfattar critical literacy, där det kan tydas att det skulle kunna blandas ihop med 
begreppet literacy, hade en intressant framtida forskning behandlat en jämförelse mellan de 
två förhållningssätten i praktiken.  
 

 AVSLUTANDE ORD 

Likt Gunilla Molloy (2017) i inledningen av denna studie beskrevs uttrycka att anledningen till 
att hon tidigare inte ansåg sig tillämpa critical literacy i sin undervisning var på grund av att 
hon inte visste vad critical literacy är eller att det ens finns, är en slutsats av denna studie att 
52 av 52 lärare i kommunen på ett eller annat sätt tillämpar critical literacy. Vissa tillämpar det 
dock endast någon gång emellanåt, som när de arbetar med källkritik eller när de samtalar 
kring hur en text uppfattas, medan andra tillämpar det oftare än så. Jag kan emellertid utefter 
studiens resultat dra slutsatsen att samtliga deltagande lärare faktiskt tillämpar critical literacy 
vid textarbete. Huruvida de själva är medvetna om att det tillämpas är dock en fråga att vidare 
undersöka. För att avslutningsvis kommentera uttalandet från läraren Anna, ”tänk att det finns 
ett arbetssätt som jag faktiskt använder […] det här ingår ju i min värdegrund”: att lyssna till 
varandras olika uppfattningar av samma fenomen öppnar upp för samtal och diskussion, vilka 
kan möjliggöra en ökad förståelse för omvärlden och en ökad läsförståelseförmåga. Att 
tillämpa critical literacy i undervisningen kan alltså tolkas vara ett arbetssätt som behövs i 
undervisningen och som, utifrån denna studies resultat, faktiskt verkar tillämpas. 
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8. Bilagor 

 

  BILAGA 1: INFORMATIONSBREV TILL UTVALDA SKOLOR 

 
 
Hej, 
 
Jag heter Caroline och studerar grundlärare inriktning F-3 på Jönköping University. Jag ska nu 
skriva det avslutande examensarbetet för utbildningen och arbetets syfte är att undersöka hur 
stor andel lärare på skolor inom Jönköping kommun som använder sig av förhållningssättet 
critical literacy, eller kritisk litteracitet.  
 
De viktigaste frågorna jag vill ha svar på är hur många lärare som hört talas om critical literacy, 
om lärare arbetar enligt sådana praktiker, samt hur lärare uppfattar 
begreppet/förhållningssättet. 
 
För att kunna besvara dessa frågor undrar jag om lärarna på skola X skulle vilja genomföra en 
kort enkät som behandlar mitt syfte? Enkäten ämnas vara simpelt formulerad och kortfattad, 
för att den ska vara så smidig som möjligt att besvara. 
 
För att få så stort urval som möjligt till min studie, kontaktar jag skolor i Jönköping kommun 
och hoppas ni vill hjälpa mig och bidra till ett så brett resultat som möjligt. 
 
Tusen tack på förhand för er hjälp, 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Caroline Åhman 
 
 
Handledare för undersökningen är: ____________________________________________ 
 
Kursansvarig: ____________________________________________________________ 
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 BILAGA 2: SAMTYCKES- OCH INFORMATIONSBREV TILL LÄRARE 

 
 
Hej, 
 
Tusen tack för att ni vill hjälpa mig i min studie inför mitt examensarbete! Jag heter Caroline 
och studerar grundlärare inriktning F-3 på Jönköping University. Jag ska nu skriva det 
avslutande examensarbetet för utbildningen och arbetets syfte är att undersöka arbetet med 
kritisk granskning i undervisningen med hjälp av en enkät. 
 
Enkäten, som alltså berör kritiskt arbete i undervisningen, tar endast 1–2 minuter att 
genomföra. Nedan kommer enkäten och tillhörande information. 
 
Enkäten önskas vara besvarad måndag den 29/4 men dock gärna så snart som möjligt; jag är 
mycket tacksam att få in era svar så snart det går. Din medverkan är helt frivillig samt 
helt anonym och allt material kommer endast användas i forskningssyfte och raderas då 
examensarbetet är godkänt. Mer information om studien står i enkäten. 
 
Jag är otroligt tacksam för ert deltagande i min studie! Tack ännu en gång för att just du tar 
dig tid att besvara mina frågor. 
 
Mvh, 
 
Caroline Åhman 
Grundlärarprogrammet inriktning F-3 
Jönköping University 
Mail:  
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 BILAGA 3: SAMTYCKESBLANKETT FÖR INTERVJU 

 
Hej! 
 
Mitt namn är Caroline Åhman och jag är student vid Jönköping University där jag läser min 
sista termin på grundlärarutbildningen med inriktning F-3. Jag ska nu skriva mitt avslutande 
examensarbete som berör huruvida critical literacy, eller kritisk litteracitet, tillämpas av lärare 
i undervisningen. För att undersöka detta ämnar jag intervjua lärare som komplement för en 
tidigare genomförd enkät. 
 
Intervjun kommer dokumenteras via inspelning samt eventuella anteckningar. Allt insamlat 
material kommer att avidentifieras och endast användas i forskningssyfte. Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer kommer att följas. 
 
Din medverkan är frivillig och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan 
utan att ange något skäl. Allt material (ljudinspelning, anteckningar, transkriberingar och 
foton) kommer att raderas då examensarbetet är godkänt.  
 
Om du har några frågor, hör gärna av dig till Caroline Åhman enligt kontaktuppgifter nedan. 
 
Hälsningar, 
Caroline Åhman 

 

Mejl:  
Telefon:  

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 
 
Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 

 
Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Namn: Namnförtydligande: 

________________________________ _______________________________ 

 

Din mejladress: 

 

__________________________________________________ 
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 BILAGA 4: ENKÄTUNDERSÖKNING 

 
Genomförd på SurveyMonkey (sv.surveymonkey.com)  
 
Kritisk reflektion vid läsning och bearbetning av texter: att kritiskt granska texter  
 
Denna enkät syftar till att undersöka huruvida ett kritiskt textarbete sker/inte sker i lärares 
undervisning. Enkäten är helt anonym och kommer endast att användas som underlag vid 
skrivandet av examensarbete till lärarutbildningen F-3 vid Jönköping University. Tusen tack 
för ditt deltagande! 
 
 
1. Hur ofta läser du i förhand de texter som läses och bearbetas i undervisningen? 

Alltid 
Mycket ofta 
Någon gång emellanåt 
Mycket sällan 

Aldrig 
 

2. Hur ofta förbereder du frågor till de texter eleverna läser och bearbetar i undervisningen? 
Alltid 
Mycket ofta 
Någon gång emellanåt 
Mycket sällan 

Aldrig 
 

3. Hur ofta händer det att du och eleverna ifrågasätter och diskuterar innehållet i de texter som 
läses och bearbetas? 

Alltid vid arbete med text 
Ofta 
Någon gång emellanåt 

Sällan 
Aldrig vid textarbete 

 
4. Hur ofta händer det att du byter perspektiv i en text du använt i undervisningen (t.ex. bytt 

kön/hudfärg/språk/utseende på karaktärer, eller bytt/ändrat huvudkaraktärer)? 
Alltid vid textarbete  
Ofta 
Någon gång emellanåt 

Sällan 
Aldrig vid textarbete 
 



 

5 
 

 

 
5. Hur ofta funderar du över hur de texter du använder i din undervisning påverkar dina elever? 

Alltid vid textarbete  
Ofta 
Någon gång emellanåt 
Sällan 

Aldrig vid textarbete 
 

6. Hur ofta undersöker ni maktförhållandet mellan text och läsare, dvs. hur de kan vara 
vinklade/hur de kan påverka läsaren? 

Alltid vid textarbete  
Ofta 
Någon gång emellanåt 

Sällan 
Aldrig vid textarbete 

 

7. Vid högläsning: hur ofta ställer du öppna frågor till eleverna om det ni nyss läst? (dvs. frågor 
som inte kräver ja-/nej-svar, ej kontrollfrågor) 

Alltid 
Mycket ofta 

Någon gång emellanåt 
Mycket sällan 
Aldrig 

 

8. Hur ofta arbetar ni med källkritik i undervisningen? 
Mycket ofta 
Ibland 
Någon gång emellanåt 

Har hänt någon gång 
Mycket sällan 
 

9. Har du hört talas om critical literacy/kritisk litteracitet? 
Ja, jag känner till det och vet vad det innebär 
Kanske, jag känner igen det 
Nej, jag har inte hört talas om det 

 

10. Om du har hört talas om critical literacy (kritisk litteracitet), vad tänker du att det innebär? 
 

 

 
 

 

 

 
Fritextruta 
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 BILAGA 5: INTERVJUGUIDE 

 
Information om intervjun och dess övergripande grundregler 

• Välkomnar läraren och tackar för medverkan 
• Fråga om läraren godkänner att intervjun spelas in 
• Informerar om intervjuns regler och forskningsetiska aspekter: 

- Förklarar att bara jag kommer att lyssna på intervjuerna 
- Förklarar att läraren kommer vara helt anonym 
- Förklarar att svara på frågorna är valbart och intervjun kan avbrytas när som helst 
- Frågar om något känns oklart/om det finns några frågor innan vi drar igång 

 
Information om mig själv och intervjuns syfte 

• Informera om tidigare litteraturstudie, undersökte hur critical literacy tillämpas i 
undervisningen med inriktning genus, normer osv… 

• Syftet med denna undersökning är att undersöka i vilken utsträckning lärare inom 
kommunen beskriver att de använder critical literacy-praktiker i undervisning med 
textarbete. 

 
Information om intervjupersonen 

• Berätta lite om dig själv! 
- Vilken årskurs undervisar du i? 
- Hur många elever? 
- Hur länge har du arbetat som lärare? Utbildning? 

 
Tema 1 – kritiskt textarbete i form av samtal 

• Hur ofta händer det att du samtalar med dina elever om de texter ni arbetar med? (Dvs. 
ifrågasätter, diskuterar, resonerar osv.)  

- I vilka sammanhang sker sådana samtal? Hur ser diskussionerna ut? 
- Finns det någon anledning till att du väljer att inte samtala om en text? 

• Hur skulle du beskriva ett typiskt undervisningstillfälle/process med texter, som vid 
högläsning?  

- Vilka typer av frågor ställer du? 
- Förbereder du frågorna innan, läser du texten för att kunna föra samtal och frågor? 
- Hur ser samtalen/diskussionerna ut, om där är några? Argument för dina val? 

 
Tema 2 – kritisk granskning och källkritik 

• Hur ofta händer det att ni arbetar med källkritik i undervisningen? 
- Vad är anledningen till detta? (Varför inte oftare/varför så ofta?) 

• Hur skulle du beskriva ordet ”källkritik” – vad innebär det för dig i undervisningen? 
- Vad innefattar begreppet? 
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Tema 3 – critical literacy 

• Känner du till begreppet critical literacy/kritisk litteracitet? Om ja, hur skulle du beskriva 
det? 

• Vad är din uppfattning om begreppet? Hur har du kommit i kontakt med det, om du hört 
talas om det före idag? 

- Definition om begrepp: 
Critical literacy beskrivs som ett förhållningssätt där olika perspektiv och synvinklar framhävs och 
möjliggör utveckling till att vara en kritisk läsare. Critical literacy innefattar ett synsätt som låter 
ifrågasätta det som är bekant eller vanligt för en person och handlar om att problematisera sådant som 
tas för givet. 

• Är detta ett arbetssätt du skulle säga att du arbetar enligt? 
- Varför/varför inte? 

 
Avslutning  

• Finns det något du vill tillägga som du känner att du inte har sagt? 
• Hur kändes intervjun? 
• Finns det något du vill fråga om? Om något dyker upp så är du välkommen att höra av 

dig. 
• Tack för din medverkan!  

 


