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I litteraturstudien behandlas critical literacy och dess påverkan på elevers läsutveckling. 

Vi har genom våra yrkeserfarenheter upplevt att det läsförståelseutvecklande arbetssättet 

ofta saknas hos lärare i samband med granskning av texter i årskurs 1–3. Därför är syftet 

med litteraturstudien att beskriva vad utvalda vetenskapliga publikationer för fram om hur 

critical literacyarbete påverkar elevers läsförståelseutveckling i grundskolans årskurs 1–3. 

Följande frågeställningar har formulerats: Vad belyser de utvalda publikationerna om 

critical literacy i läsförståelseutvecklande svenskundervisning och vilka olika 

undervisningsstrategier uppmärksammar publikationerna gällande critical literacy i 

grundskolans årskurs 1–3.  

 

Vi har funnit relevant forskning för studien genom olika databaser. Materialurvalet bestod 

av tio vetenskapliga artiklar, en avhandling och tre bokkapitel, där majoriteten av 

publikationerna var internationella. Publikationerna har haft en övervägande sociokulturell 

teoretisk ram. De sammanfattades sedan i analyserad litteratur i översikt (Bilaga 1).  

Resultatet visar olika undervisningsstrategier som främjar elevers utveckling av critical 

literacy, samt vikten av att elever når en fonologisk medvetenhet för att utveckla 

läsförståelse. I resultatet problematiseras även de olika strategierna och de kritiska 

aspekterna synliggörs. Studiens slutsats belyser att lärare måste vara medvetna om hur de 

ska arbeta på ett läsförståelseutvecklande sätt, så att undervisningen kan placeras på en 

nivå som utmanar elevers kritiskt analytiska förmågor.  
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1.Inledning(
Föreliggande studie har utgångspunkt i hur lärare använder olika strategier för att elever ska 

utveckla critical literacy och hur elever utvecklar sin läsförmåga genom dessa strategier. 

Critical literacy innefattar många olika aspekter som tillsammans bildar en djupare förståelse 

av samhällets delar där textanvändande ingår. Förståelsen bildas utifrån egna tankar och 

värderingar när texter granskas kritiskt genom att läsa mellan raderna, för att sedan tolka 

implicita och explicita budskap. Lärare och elever behöver arbeta med olika texter för att 

utveckla förmågan att koppla texter till sina egna liv. För att möjliggöra skapandet av dessa 

världar måste elever få tillgång till olika typer av texter. I mötet med olika texter, i och utanför 

skolan, är det viktigt att elever får möjlighet att utveckla critical literacy (Schmidt & Wedin, 

2015, s. 52). För att utveckla elevers läsförmåga är det enligt ett sociokulturellt perspektiv 

betydelsefullt att pröva olika åsikter mot varandra och att göra läsning till en självklar del i 

vardagen. 

Vi har under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen uppmärksammat att lärares 

vägledning av elever i arbetet kring analyser av text och kopplingar mellan dess innehåll och 

sig själv har varit bristfällig. Däremot har vi även fått erfara textbearbetning som har varit 

tillräcklig och utvecklande. Vi anser att det är relevant att utföra denna litteraturstudie och 

genom forskning påvisa vikten av att arbeta vidare med texter och critical literacy. Enligt 

Skolverket ska eleverna genom mötet med olika texter få möjlighet att föra diskussioner om 

livsfrågor med syftet att utveckla den egna identiteten, sitt språk och sin förståelse för 

omvärlden (Skolverket, 2017, s. 7). Critical literacy ska syfta till en utveckling inom individen 

för att omvärlden ska kunna tolkas och ifrågasättas utifrån olika perspektiv. Genom de olika 

tolkningsperspektiven ska eleverna granska samhällets delar kritiskt och därmed skapa en 

verklighetsuppfattning och ett konsekvenstänkande. 

Studien baseras på fjorton publikationer som är vetenskapligt granskade och publicerade efter 

år 2005. Årtalets avgränsning gjordes efter de initiala sökningarna, då vi upptäckte mycket 

relevant forskning som var publicerad efter år 2005. Avgränsningarna gjordes för att få 

tidsrelevanta strategier att ha som grund för studien. Publikationerna är framtagna genom 

informationssökningar på nationella och internationella databaser, därför varierades sökorden 

mellan svenska och engelska ord. Med anledning av denna studies längd, fokuseras denna 

studie enbart på begreppet critical literacy som läsförståelseutvecklande arbetssätt och inte på 

den omfattande literacy-diskussionen.   
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2.(Syfte(och(frågeställningar((
Syftet med denna studie är att beskriva vad utvalda vetenskapliga publikationer för fram om 

hur critical literacyarbete påverkar elevers läsförståelseutveckling i grundskolans årskurs 1–3. 

Med följande frågeställningar ämnas syftet uppnås: 

1.# Vad belyser de utvalda publikationerna om critical literacy i läsförståelseutvecklande 

svenskundervisning i grundskolans årskurs 1–3? 

2.# Vilka olika undervisningsstrategier uppmärksammar publikationerna gällande critical 

literacy i grundskolans årskurs1-3?  

2.1#Avgränsningar##

Vi har valt att inte inkludera begreppet literacy i vår studie eftersom definitionerna av begreppet 

skiljer sig mycket beroende på var informationen inhämtats. På grund av arbetets begränsade 

längd och literacy-diskussionens utsträckning, begränsades arbetet. Vi har därför i denna studie 

valt att fokusera på enbart begreppet critical literacy, critical literacyarbete och dess påverkan 

på elevers läsutveckling.  
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3.(Bakgrund(
I detta avsnitt redogörs för begrepp som är relevanta för studien. Inledningsvis definieras och 

förklaras begreppet critical literacy (3.1), därefter kopplas studien till teoretiska perspektiv (3.2) 

och avslutningsvis till styrdokument (3.3). 

3.1#Critical#literacy##

Critical literacy är ett läsförståelseutvecklande arbete som består av teoretiska och praktiska 

förhållningssätt till olika texttyper och elevers sociala värld. Eftersom barn och unga möter 

många olika slags texter finns det ett behov av att lära sig att kritiskt granska texters innehåll 

för att förstå budskapen. Genom att kritiskt granska texter, får läsaren möjlighet att analysera, 

tolka och förstå sin omvärld (Schmidt, 2015, s. 1). Critical literacy handlar om att utveckla en 

djupare förståelse för en text genom att läsa mellan raderna, som ger eleven möjlighet att kritiskt 

granska texter utifrån bland annat makt, klass, genus och etnicitet (Skolverket, 2019a; Damber 

& Lundgren, 2015, s. 11). Kritiska granskningar utifrån olika faktorer och perspektiv i 

samhället gör att budskap och underliggande handlingar av en text tolkas och värderas olika. 

Erfarenheterna som eleverna får av att arbeta kritiskt med texter utvecklar förmågan att “läsa 

världen kritiskt” (Bergöö & Jönsson, 2012, s. 25). Att vara kritisk innefattar inte endast att 

analysera fakta och argument, utan det handlar även om att skapa en förståelse för textens 

innehåll och position (ibid, s. 25). Kritiskt tänkande är inte synonymt med critical literacy och 

kritiskt läsande, men förmågorna som innefattas av både kritiskt tänkande och läsande är 

nödvändiga för critical literacy. Kritiskt tänkande krävs för att analysera, förutspå och lösa 

problem. Kritiskt läsande är en del av critical literacy som innefattar att analysera och 

ifrågasätta texters implicita och explicita budskap. Inom det läsförståelseutvecklande arbetet 

behandlas olika texttyper, språk och sociala aktiviteter (Weippert, Domke & Apol, 2018, s. 2; 

Damber & Lundgren, 2015, s. 34; Barton, 2007, s. 34). 

Critical literacy möjliggör en medvetenhet om vilka språkliga kunskaper som krävs för att 

kunna beskriva, förklara och förstå omvärlden (Damber & Lundberg, 2015, s. 8; Bergöö & 

Jönsson, 2012, s. 17). I den pedagogiska verksamheten ska det strävas efter att inkludera ett 

critical literacy-perspektiv som avgör hur olika texttyper hanteras av lärarna och hur eleverna 

undervisas (Damber & Lundgren, s. 8). Den centrala delen i ett läsförståelseutvecklande arbete 

är att låta eleverna få en chans att tillsammans med läraren analysera olika texter som finns i 

deras omvärld (Damber & Lundgren, 2015, s.10; Bergöö & Jönsson, 2012, s. 17). Critical 

literacy är en social aktivitet som inte handlar om avkodning från ett tekniskt perspektiv, utan 

om att kunna göra kopplingar till omvärlden, dra slutsatser och skapa en förståelse för texten 
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(Bergöö & Jönsson, 2012, s. 21). Enligt Skolverkets värdegrund (2019b, s. 7) ska skolan arbeta 

främjande för varje enskild individs personliga utveckling så att de får chans att utvecklas till 

kreativa, aktiva, ansvarskännande och kompetenta individer. Skolan ska även sträva efter att 

involvera hemmet i det främjande arbetet för att uppnå att individen utvecklas både i och utanför 

skolan. Genom att arbeta med critical literacy betonas värdet av de texter som eleverna möter 

dagligen. De får verktyg att kunna ifrågasätta och förändra och genom denna effektiva insats 

får eleverna möjlighet att utvecklas till aktiva medborgare (Schmidt & Wedin, 2015, s. 54). 

Läraren måste utveckla förståelse för hur de kan arbeta med critical literacy och därför göra 

medvetna val av strategier och rutiner som leder till ett läsförståelseutvecklande arbetssätt i 

olika undervisningssituationer (Fisher, Fray & Hattie, 2018, s. 13–14).  

3.2#Teoretiska#perspektiv## 

Critical literacy är övervägande beforskat ur ett sociokulturellt perspektiv som tar stöd i 

Vygotskys teorier. Vi anser därför att en insikt av perspektivet är väsentligt för en djupare 

förståelse av den forskning som studien grundar sig i. Critical literacy baseras på elevernas 

sociala och kulturella världar och därför är det rimligt att redogöra för Vygotskys 

sociokulturella teori här. Vygotsky menar att all typ av lärande är socialt då det grundar sig i 

varandras inverkan på sociala aktiviteter. Ur ett sociokulturellt perspektiv innefattar critical 

literacy såväl läsande, som skrivande och kognitiv förmåga (Eckeskog & Lundgren, 2015, s. 

37–38). Elevernas kunskap utvecklas på sikt med hjälp av olika verktyg som ska leda till en 

självständighet hos individen. Med detta synsätt måste utvecklingen ske med hjälp av 

upprepningar och att självständigt delta i sociala processer där språket och interaktionen har en 

stor betydelse (Polias, Lindberg & Rehman, 2017, s. 1). För barn som går i skolan är lärandet 

baserat på undermedvetna val i samband med instruktioner baserade på lingvistisk 

kommunikation inom de olika skolämnena (Hedegaard, 2007, s.249). 

Vygotsky menar att utveckling sker i samband med en lagom stor utmaning i zonen för 

närmaste utveckling. Zonen där utveckling sker ligger mellan elevens självständiga agerande 

och den nivå som kan nås med hjälp av handledning. Det krävs en kognitiv utmaning som 

stöttas och handleds för att utveckling ska ske (Polias et al., 2017, s. 2). Vygotskys citat: “Det 

som ett barn kan göra med lite hjälp i dag kan det göra själv i morgon” (Polias et al., 2017, s. 

1), förklarar innebörden av zonen för närmaste utveckling. Lärares stöd avtar allteftersom 

elevers förmåga för självständigt agerande utvecklas (Polias et al. , 2017, s. 1). Lärarens 

vägledning resulterar i en vidare utveckling hos eleverna som syftar till att de självständigt kan 

utvecklas och verka i den moderna världen.    
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3.3#Styrdokument# 

Studien utgår från och kopplas kontinuerligt till grundskolans styrdokument; Läroplanen för 

grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019b) och 

Kommentarmaterialen till kursplanen i svenska (Skolverket, 2017). Critical literacy står inte 

skrivet i styrdokumenten men det finns tydliga kopplingar mellan dem då det textkritiska arbetet 

genomsyrar styrdokumentens alla delar. Detta genom arbete med värdegrund, demokrati, 

tolkning och reflektion av texter i skolan. Följande kopplingar är sådana som har gjorts till 

styrdokumenten. 

Enligt läroplanens första del ska elever utveckla sin förmåga att kritiskt granska förhållanden 

och att förstå konsekvenserna av olika handlingar (Skolverket, 2019b, s. 7). Elever ska få 

möjlighet att bland annat utveckla en förmåga att kritiskt granska könsmönster och dess 

konsekvenser, kunna uttrycka etiska ställningstaganden som tar grund i kunskaper om 

mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och individens erfarenheter. Den pedagogiska 

verksamheten ska sträva efter att få elever att ska skapa en förståelse för och leva sig in i andra 

människors liv och syfta till att individerna strävar efter att handla på bästa sätt (Skolverket, 

2019b, s. 10). Trots att den pedagogiska verksamheten konstant arbetar för att eleverna ska bli 

goda samhällsmedborgare, finns det inga garantier som tyder på att det blir så. Genom 

läsförståelseutveckling vidgar individen sin förståelse för exempelvis etik, demokrati och andra 

människors livssituationer.  

Enligt kursplanen i ämnet svenska ska eleverna få bearbeta och skapa texter enskilt och 

tillsammans med andra (Skolverket, 2019b, s. 257). Genom critical literacy utvecklar eleverna 

förmågan att läsa olika texter mellan raderna och att uttrycka sina åsikter i diskussioner med 

andra. Eleverna ska få läsa och analysera olika texter för olika syften. Vidare ska eleven få 

kunskaper om hur språkbruk anpassas beroende på olika sociala sammanhang, så att de känner 

sig så pass säkra i sitt språk att de kan uttrycka sig i alla situationer. Därför måste eleven få 

kunskap om språkliga normer och hur sättet att kommunicera kan påverka såväl den egna 

individen som mottagaren. Elevens förståelse för hur man kan påverka andra människor positivt 

och negativt genom sitt sätt att uttrycka sig på, ger eleven möjlighet att ta ansvar för det egna 

språkbruket i olika sammanhang (Skolverket, 2017, s. 8).  
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4.(Metod( 
I detta avsnitt presenteras hur litteraturstudien genomförts. Nedan beskrivs först 

informationssökningen (4.1), följt av vilka sökord och söktjänster som använts och vilka 

sökningar som gjorts (4.2), kriterier för inklusion (4.3) och slutligen en sammanfattning av 

urvalet (4.4).  

4.1#Informationssökning#

Critical literacy är väl beforskat i grundskolan. Initialt gjordes breda sökningar och vi valde att 

inte avgränsa sökningen för att kunna undersöka vilka aspekter som var relevanta för 

informationssökningens resultat (Nilholm, 2017, s. 13). Sökningen avgränsades sedan till 

vetenskapligt granskade artiklar, med målet att upprätthålla en vetenskaplig standard och för 

ett minskat antal träffar. Detta för att kunna välja ut de mest betydelsefulla publikationerna för 

arbetet (ibid, s. 13). Vi valde att rikta in oss på hur critical literacy påverkar läsutvecklingen 

och de strategier som används. För att få tidsrelevanta resultat avgränsades sökningen till 

forskning publicerad efter år 2005.    

4.2#Sökord,#söktjänster#och#sökningar#

Med hjälp av svenska och engelska sökord gjordes sökningar i PRIMO och SwePub som var 

relevanta för studien. På ERIC (EBSCO och ProQuest) samt PsycINFO uteslöts svenska sökord 

eftersom de engelska orden gav fler relevanta träffar. Vi har även använt oss av kedjesökningar 

för att nå förstahandskällan och kunna inhämta mer information, genom att göra ytterligare 

sökningar efter forskning som använts i lästa publikationer och forskare som varit framträdande 

i publikationerna. Se tabell 1 för gjorda sökningar.  

Tabell 1: Tabell över gjorda sökningar 

Söktjänst Sökord Eventuell avgränsning Antal 
träffa

r 
ERIC 
(EBSCO)  

”critical literacy” AND ”Elementary School” 
AND teach* 

- 119 

  ”critical literacy” AND ”Elementary School” 
AND teach* 

Vetenskapligt granskade & 
2005-2020 

70 

  "critical literacy" AND strateg* AND 
elementary* 

Vetenskapligt granskade & 
2005-2020 

29 

  “Critical literacy” AND writ*  Vetenskapligt granskade & 
2005-2020 

239 

   “critical literacy” AND Strateg*  Vetenskapligt granskade & 
2005-2020 

102 
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SwePub Critical literacy klassrum*  - 7 

  “Critical literacy” AND “Elementary School” 
OR  “Elementary School students” OR 
“Elementary School teachers” 

Vetenskapligt granskade & 
2005-2020 

189 

  Kritisk litteracitet    13 

ERIC 
(ProQuest) 

“critical literacy” AND Strateg* Vetenskapligt granskade & 
2005-2020 

92 

PsycINFO “critical literacy” AND Strateg* Vetenskapligt granskade & 
2005-2020 

14 

  ”critical literacy” AND ”Elementary School” 
AND teach* 

Vetenskapligt granskade & 
2005-2020 

15 

PRIMO Critical literacy klassrum*  Vetenskapligt granskade & 
2008–2020 (här inkluderades 
material som inte fanns att 
tillgå på biblioteket men 
kunde beställas)  

32 

  Kritisk litteracit* Vetenskapligt granskade & 
2005–2020.  

(Här inkluderades material 
som inte fanns att tillgå på 
biblioteket, men kunde 
beställas)  

1 

  “Critical literacy” AND “Elementary School* Vetenskapligt granskade & 
2005–2020 

(Här inkluderades material 
som inte fanns att tillgå på 
biblioteket, men kunde 
beställas)  

1055 

#

4.3#Kriterier#för#inklusion#

Kriterierna för inklusion var följande:  

1.# Beskriver forskningen hur och om critical literacy påverkar läsutveckling? 

2.# Ger texten några förslag på strategier som kan användas vid critical literacyarbete?  

3.# Behandlar texten grundskolans tidiga år eller något motsvarande? 

4.# Är texten skriven ur ett lärarperspektiv? 

5.# Är texten vetenskapligt granskad? 

6.# Är texten publicerad efter år 2005? 

När litteratursökningen inleddes var kravet att alla punkter för inklusion var med i sökningen.  

Under sökningarna insåg vi att critical literacys påverkan på läsutvecklingen och strategier för 

critical literacyarbetet inte alltid avhandlades tillsammans och därför valde vi att ibland 

exkludera en av punkterna. Publikationens innehåll ansågs ha möjlighet att vara relevant i 
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kombination med de övriga kriterierna, även om den inte innehöll både critical literacys 

påverkan på läsutvecklingen (punkt 1) och strategier (punkt 2). Publikationens målgrupp (punkt 

3) var viktig för inklusion, däremot användes publikationer som hade en annan målgrupp än 

grundskolans tidiga år eftersom innehållet ansågs vara användbart.  De övriga tre punkterna var 

för oss väsentliga under sökningen i kombination med antingen punkt 1 eller 2, eller 1 och 2 

tillsammans.  

4.4#Urval#

Sökningarna resulterade i fjorton källor som mötte de framtagna inklusionskriterierna. Urvalet 

bestod av tio vetenskapliga artiklar, en avhandling och tre bokkapitel. Sökningarna gav många 

träffar vilket resulterade i att vi tog ut alla relevanta texter genom att först överblicka texterna 

och läsa abstrakter för att sedan göra ett urval (Nilholm, 2017, s. 13). Urvalet gjordes genom 

att de utvalda texterna lästes och en ytterligare kontroll av relevansen för studiens syfte gjordes. 

Dessa har analyserats och sammanställts i en tabell (se bilaga 1) för att hitta skillnader och 

likheter mellan de olika publikationerna. Nedan finns en tabell som ger en överblick över de 

använda publikationerna (se tabell 2)  

Tabell 2: Urvalstabell 

Namn  Titel  Publikationstyp  År  Land  

Bennet, M. Delving into critical literacy in the 
elementary classroom. 1 

Vetenskaplig artikel  2012 Kanada  

Clarke, Lane W., 
Whitney, E. 

Walking in their shoes: using 
Multiple-perspective texts as a 
Bridge to Critical Literacy  

Vetenskaplig artikel  2009 USA  

Clevoulou, Y., 
Beach, P.  

Teaching critical literacy in 
inquiry-based classrooms: 
Teachers´ understanding of practice 
and pedagogy in elementary 
schools. 
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5.Resultat(
I detta avsnitt redovisas studiens frågeställningar i relation till forskning för att uppfylla syftet 

hur critical literacyarbete påverkar elevernas läsförståelseutveckling i grundskolans årskurs 1–

3. Frågeställningarna är följande: 

1.# Vad belyser de utvalda publikationerna om critical literacy i läsförståelseutvecklande 

svenskundervisning i grundskolans årskurs 1–3? 

2.# Vilka olika undervisningsstrategier belyser publikationerna gällande critical literacy i 

grundskolans årskurs 1–3? 

Under den första rubriken behandlas critical literacy, forskning inom läsutveckling och elevens 

olika steg i utvecklingen från avkodning till läsning (5.1). Under de följande rubrikerna 

presenteras olika undervisningsstrategier som tagits fram och visat sig i forskning inom critical 

literacy; “Third space” (5.2), läsförståelseutvecklande arbete med olika perspektiv (5.3), Janks 

fyra aspekter (5.4) och slutligen kopplingar mellan text och individ (5.5).  

5.1#Från#avkodning#till#critical#literacy#

Fonologisk medvetenhet nås när eleven förstår kopplingen mellan fonem och grafem och ser 

formen på språket istället för betydelsen. Den fonologiska medvetenheten har stor betydelse för 

elevens språkliga utveckling eftersom den påverkar läsförmågan. Det problematiska med 

läsinlärningen om eleven saknar fonologisk medvetenhet är att det finns en risk att 

läsutvecklingen resulterar i ett färdighetsfokus. Då saknar läsandet mening och sammanhang, 

eftersom eleven inte är medveten om hur språkets form påverkar språkets budskap. Fokus ska 

ligga på meningsskapande och inte den tekniska färdigheten att avkoda (Damber, 2015, s. 20–

22). Lee och Chen (2018, s. 4) skriver att avkodning har en avgörande roll i elevers tidiga 

läsförståelse, men att läsa utan flyt resulterar i att läsaren behöver lägga mycket energi på att 

avkoda varje ord. Läsare som läser med flyt kan omedvetet bearbeta texten under läsandets 

gång, förstå budskapet och använda läsförståelsestrategier för att förutspå vad som kommer att 

hända (Lee & Chen, 2018, s. 2–3). Allteftersom eleverna utvecklar sin läsförmåga blir 

ordförståelsen avgörande för läsförståelsen som leder till att eleverna lär sig använda critical 

literacy. Elevernas språk och ordförråd utvecklas kontinuerligt i och utanför den pedagogiska 

verksamheten, genom att eleverna får möta olika situationer som exempelvis att gå till affären, 

eller att kommunicera med andra. Elever måste upprepat få möjligheten att använda nya ord i 

undervisningssituationer för att orden ska kunna bli en aktiv del i deras individuella vokabulär. 

Därför måste lärare motivera elever till samspel med andra för att ordförrådet ska användas och 



 

 11 

utvecklas. En viktig aspekt som måste belysas är elevers språkbruk i hemmet och vilken 

inverkan som hemmiljön har på elevers språk. Lärare bör vara införstådda med vilka språkliga 

förutsättningar som finns för eleven för att lärarens förväntningar ska vara rimliga (Damber, 

2015, s. 23). I mötet med utmaningar som kan förbättra elevernas kunskaper kan de få 

undervisning om förståelsestrategier som gör det möjligt för dem att sätta upp mål för läsningen, 

identifiera språkets form, fråga, analysera och göra kopplingar mellan tidigare lästa texter 

(Eckeskog & Lundgren, 2015, s. 39). Lärares stöttning ska leda till utveckling av elevers 

kritiska förhållningssätt, avkodning och förståelse, att skriva och att använda olika sorters text 

i olika sociala sammanhang. Enligt Eckeskog och Lundgren (2015, s. 39) kan elever som får 

arbeta med många olika typer av texter utveckla förmågor att göra kopplingar mellan olika 

texter och känna igen språkliga drag hos både genre och författare. För att göra igenkänningar 

och kopplingar till olika texter måste elever möta ord som sedan kommer att vara grund till 

genre-medvetenhet och förståelse för sin omvärld (Damber, 2015, s. 21). Genre-medvetenhet 

kan utvecklas genom att analysera genres mönster, innehåll och språkliga strukturer. Elever lär 

sig att analysera sambandet mellan genre, kontext och kommunikation (Cui, 2019, s. 1126). 

5.2#“Third#space”#och#vägen#till#critical#literacy##

I mötet med olika texter måste läsaren få se vilka effekter berättandet har på förståelsen. Genom 

att använda texter som är av samma typ, kan läsaren få möjlighet att upptäcka andra perspektiv 

och använda sina tidigare erfarenheter för att skapa annan förståelse för texternas budskap. 

Elever kan genom att kritiskt läsa texter lära sig om samhällets strukturer och ideologier 

(Weippert et al, 2018, s.4). “Third space”-teorin handlar om att analysera texter genom att 

använda sig av olika utvecklingsplatser. I denna trestegs-teori presenteras 

läsförståelseutvecklande arbetssätt som gör det möjligt för läsare att analysera texter utifrån 

olika synvinklar. Arbetet med texter som liknar varandra hjälper elever att påbörja det 

textanalytiska arbetet i “first space”, följt av “second space” och slutligen i “Third space” 

(Weippert et al., 2018, s. 5). När eleverna först möter en text befinner de sig i “first space”, där 

individens tankar och värderingar finns.  Sedan övergår eleverna till “second space” där de 

behandlar textens implicita och explicita budskap (Weippert et al., 2018, s. 5). Till sist 

behandlas texten i “third space”, där en omorganisering sker. Vardaglig kunskap omvandlas till 

vetenskaplig- och skolbaserad kunskap genom att individuella tankar och den egna omvärlden 

sätts i kontrast till den närmaste omgivningen och världen utanför (Gutiérrez, 2008, s. 152). I 

“third space” görs en analys där egna värderingar och tankar inte står i fokus. Arbetssättet kräver 

att eleven får erfara nya kunskaper i samspel med andra och att eleverna kan få använda sig av 
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diskussioner för att skapa mening (Weippert et al, 2018, s. 5). En strategi för att nå “third space” 

är att arbeta med texter av samma slag parallellt som ett läsförståelseutvecklande arbetssätt, för 

att distansera sig från värderingar (Weippert et al., 2018, s. 18). Gutiérrez (2008, s. 152) menar 

att “third space” kan kopplas till Vygotskys teori om zonen för närmaste utveckling, genom att 

lärare tillsammans med elevgrupp skapar ett gemensamt “third space”. Vid ett gemensamt 

“third space” är det en blandning mellan språk och sociala praktiker som skapar en social 

situation för utveckling. Ett gemensamt “third space” innehåller en gemensam fantasi och 

utrymme för att diskutera svårigheter som uppstår när deltagarna delvis delar samma bakgrund 

som samhällsdeltagare, men har individuella förutsättningar. Det gemensamma 

läsförståelseutvecklande arbetssättet skapar en miljö som kan liknas vid zonen för närmaste 

utveckling och som låter elever utvecklas i samspel med andra (Gutiérrez, 2008, s. 152). I 

Skolverkets kommentarmaterial (2017, s. 14) står det att texter som används i undervisningen 

ska syfta till att elever ska kunna förstå och verka i ett samhälle där kultur, livsåskådningar, 

generationer och språk möts. Detta kan kopplas till “third space” då det syftar till hur elever ska 

skapa mening och agera i samhället. I årskurs 1–3 ska eleverna behandla texter som är skrivna 

för barn och som belyser människors upplevelser och erfarenheter (Skolverket, 2017, s. 14). 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse, den ska även vara 

öppen för skilda uppfattningar och syfta till att dessa synliggörs (Skolverket, 2019b, s. 5-6).  

5.3#Läsförståelseutvecklande#arbete#med#flera#perspektiv##

Läsare kan använda texter med flera perspektiv som en bro till critical literacy (Clarke & 

Whitney, 2009, s. 530). Att arbeta med texter som innehåller flera karaktärer med olika 

perspektiv, kan ge eleverna insikt i hur samma berättelse kan se olika ut från karaktärernas olika 

perspektiv. Detta arbetssätt kan vara till hjälp för att eleverna ska upptäcka konsekvenser för 

lika situationer utifrån olika perspektiv och synvinklar. Det är en färdighet som inte bara gynnar 

elever i mötet med litteratur utan också i mötet med den egna världen, eftersom de får utveckla 

sitt konsekvenstänkande (Clarke & Whitney, 2009, s. 530). Critical literacy kan, enligt Bennet 

(2012, s. 66), ses som ett sätt att utveckla sin läsförståelse, men även som ett sätt att använda 

empati som ett verktyg för att förstå konsekvenser. Eleven måste få möjlighet att utforska en 

annan karaktärs känslor och tankar för att vidga deras egna perspektiv och förkunskap (Bennet, 

2012, s. 66). Stephanie Jones har skapat en modell som låter elever behandla en text på flera 

olika sätt. Modell består av deconstruction, reconstruction och social action (Clarke & 

Whitney, 2009, s. 532) och handlar om att eleverna ska utveckla critical literacy genom 

aktiviteter som synliggör olika aspekter av en text.  
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Deconstruction innebär att eleverna ska plocka ut textens olika perspektiv, exempelvis 

karaktärer och dess positioner i textvärlden. Clarke och Whitney (2019, s. 532) föreslår att 

lärare och elever tillsammans ska plocka isär texterna genom att konkretisera dem, vilket även 

Lundgren (2013, s. 318) menar. Förslagsvis kan detta göras genom dramatiseringar för att 

tydliggöra positioner och olika perspektiv i texten. Bennet (2012, s. 62) gjorde under några 

veckor ett forskningsprojekt i en årskurs 3 där eleverna skulle använda sig av deconstruction 

för att ta fram textens tema och underliggande budskap. Eleverna fick en berättelse som de 

skulle läsa högt för varandra och dekonstruera temat genom dramatisering för att sedan 

analysera hur berättelsen kunde göras om. Syftet var att bilda förståelse för texten och de 

konsekvenser som uppstod av handlingarna i texten (Bennet, 2012, s. 65–66). Eleverna läste 

texten för varandra och då skapades en kommunikation som gav en djupare förståelse för 

berättelsens budskap. Eleverna kunde sedan dramatisera berättelsen utifrån sin utvecklade 

förståelse. Bennet (2012, s. 66) såg att elevernas förmåga att analysera utvecklades och med 

hjälp av rollspel engagerades eleverna att analysera de olika aspekterna i texten. Vidare 

resulterade dramatiseringen i en fördjupad förståelse av textens innehåll och viktiga begrepp. 

Ett annat sätt att dekonstruera en text är att organisera den grafiskt genom att exempelvis skriva 

ner; olika karaktärer, var berättelsen utspelar sig, problem som uppstår, karaktärernas mål, hur 

problemet blir löst, vilka konsekvenser som uppstår för karaktären och vad författaren strävade 

efter att få fram. Genom att grafiskt organisera en text får eleverna en uppfattning om olika 

perspektiv, för att vidare kunna diskutera utifrån olika synvinklar (Clarke & Whitney, 2019, s. 

532). I deconstruction-fasen är granskningen av de visuella aspekterna i berättelsen en aktivitet 

som handlar om att synliggöra vilka effekter de får för läsaren (Bennet, 2012, s. 66–68).   

Reconstruction handlar om att eleverna ska använda sina upptäckter från deconstruction-fasen 

för att hitta nya perspektiv som kan leda till en djupare förståelse av texten. Att öva på att 

rekonstruera en text kan innebära att eleverna får skriva dagboksinlägg baserat på texten, där 

de tar en roll från en synvinkel och ställer olika perspektiv mot varandra. Elever kan också låtas 

skriva om en berättelse från olika synvinklar. Eleverna skriver då om berättelsen med egna ord 

och skapandet av en egen text synliggörs (Clarke & Whitney, 2009, s. 533–534; Lundgren 

2013, s. 318). Enligt Salay (2018, s. 83), som utförde en studie på förstaklassare, kan elever 

visa empati genom såväl skriftlig användning som att kritiskt läsa texter om elevnära ämnen 

som exempelvis mobbning. Eleverna fick lyssna på berättelser och sedan skriva om empatiska 

och icke empatiska situationer genom att sätta sig in i de olika karaktärerna. Resultatet av 

studien visade att eleverna kunde koppla empatiska handlingar till dess konsekvenser i 
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berättelsen (Salay, 2018, s. 88). Vidare visar forskningens resultat att unga elever kan förstå de 

mänskliga relationerna men också sätta sig in i dem (Salay, 2018, s. 96–97). Genom att 

rekonstruera texten med egna ord och värderingar med utgångspunkt i textens olika perspektiv 

kan elever upptäcka andra synvinklar. Även här har meningsskapandet av den egna texten 

synliggjorts (Clarke & Whitney, 2009, s. 533–543; Lundgren, 2013, s. 318; Salay, 2018, s. 88, 

96–97). 

Den sociala utvecklingen sker i fasen social action som handlar om att upptäcka världen utanför 

sin egen omvärld. Social action-fasen bygger på upptäckterna som gjorts under deconstruction- 

och reconstruction-faserna eftersom elever får koppla dem till större sociala utmaningar. Det 

är en utmaning menar Clarke och Whitney (2009, s. 534), men det är en av de mest väsentliga 

delarna av critical literacy. I social action-fasen får elever dela olika texter med andra elever 

för att vidga varandras helhetssyn på olika perspektiv. Elever kan genom critical literacy i social 

action-fasen placera sig i större sammanhang och sätta sig in i olika textvärldar vilket resulterar 

till utveckling hos individen (Clarke & Whitney, 2009, s. 533). Aktiviteterna i social action-

fasen kan vara såväl små som stora, men Clarke och Whitney (2009, s. 534) förespråkar att 

aktiviteter som sker utanför klassrummet och i samspel med samhället kan lämna ett starkt 

intryck hos deltagarna. Att utvidga elevernas lärmiljö genom att utöva undervisningen utanför 

klassrummet kan resultera i att eleverna får en djupare förståelse för andra individer och det 

mångfaldiga samhället. Förslagsvis kan eleverna få skriva brev till andra individer eller 

organisationer eller intervjua människor som ingår i samhället (Clarke & Whitney, 2009, s. 

534).  

5.4#Janks#fyra#aspekter#

I Janks modell av främjande critical literacyarbete ingår det fyra aspekter, makt, tillträde, 

identitet/mångfald samt design. Modellen kan kopplas till läroplanens mål att ge eleverna 

möjlighet att förstå jämlikhet och demokratiska värderingar (Ekvall & Nilsson Skåve, 2014, s. 

258–259; Skolverket, 2019b, s. 5).  

Aspekten makt konstrueras utifrån maktpositionerna i människors vardagssituationer i de texter 

som elever i årskurs 1–3 möter. Texter kan analyseras genom att påvisa hur olika 

maktpositioner framställs. För att skapa en djupare förståelse för maktpositioner måste 

författarens intentioner synliggöras (Vasquez, Janks & Comber, 2019, s. 302). Vasquez, Janks 

och Comber (2019, s. 302–303) menar att elever lär sig lika mycket om att kritiskt analysera 

när de undersöker texters form som när de ifrågasätter andras texter utifrån individens tankar 
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och värderingar. Ekvall & Nilsson Skåve (2014, s. 2063) exemplifierar hur man i undervisning 

av texter kan ställa öppningsfrågor som exempelvis “Skulle det som händer i boken kunna 

hända på riktigt? Varför tror du det?” detta för att diskutera rådande maktrelationer som kan 

kopplas till hemmet och skolan.  

Tillträde inom Janks modell syftar till att använda sig av ett dominerande språk som alla i 

gruppen förstår, exempelvis i den pedagogiska verksamheten, och hjälpa de som ännu inte 

skapat förståelse för språket (Ekvall & Nilsson Skåve, 2014, s. 259). Genom att be elever plocka 

ut ett antal ord som de inte förstår ur en text synliggörs de svåra orden och eleverna får möjlighet 

att utöka sin ordförståelse genom att ta reda på vad orden betyder. Tillträde till alla ord som 

elever möter i en text är avgörande för läsupplevelsen. Lärare ska därför sträva efter att utveckla 

elevers ordförståelse genom att belysa vikten av att förstå alla ord som de läser. Detta leder i 

sin tur till att elever skapar en förståelse som är avgörande för att kunna diskutera innehållet av 

en text (Ekvall & Nilsson Skåve, 2014, s. 263–264). För att utöka förståelsen kan elever bli 

ombedda att svara på frågor utifrån texter om exempelvis karaktärernas namn eller ålder, ett 

sådant låsförståelseutvecklande arbete ger eleven möjlighet att diskutera innehållet och därmed 

skapa tillträde till texten.  

Begreppen identitet och mångfald syftar till att lyfta fram alla språkliga och kulturella skillnader 

i klassrummet och använda dessa som en resurs för inkludering av elever. Det är viktigt att lyfta 

begreppen då elevernas självförtroende stärks och detta är en viktig aspekt i utvecklingen av 

critical literacy (Ekvall & Nilsson Skåve, 2014, s. 260). Genom att koppla frågor till elevers 

tidigare erfarenheter kan man uppmuntra till reflektion om identitet och mångfald till exempel 

“Har du varit med om något liknande?” (Ekvall & Nilsson Skåve, 2014, s. 270). Elever kan 

med hjälp av att sätta sig in i en karaktär få syn på aspekterna, genom att elever har olika 

fantasier som ger dem utrymme för tolkning (Ekvall & Nilsson Skåve, 2014, s. 271). 

Design syftar till att eleverna ska analysera bilder, tecken och deras betydelser för innehållet. 

Elever ska kunna plocka ut olika maktpositioner i bild och skrift men också uppmanas och 

stöttas att själva producera bilder och texter (Ekvall & Nilsson Skåve, 2014, s. 260). Elever 

måste skapa texter som är betydelsefulla för dem i olika format, mottagare och syften (Vasquez 

et al., 2019, s. 302). Diskussioner om design kan innebära att en illustration jämförs med textens 

innehåll, vilket kan ge elever möjlighet att skapa en djupare förståelse för texten (Ekvall & 

Nilsson Skåve, 2014, s. 272). Eftersom makt, tillträde, identitet och mångfald och design spelar 

stor roll i individens vardagliga liv menar Vasquez, Janks och Comber (2019, s. 306) att de 

skapar en ideal grund för undervisning, både för lärare och elever. Aspekterna ger lärare 
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möjlighet att skapa en meningsfull undervisning genom att arbeta med flera ämnen parallellt 

inom samma arbetsområde. För att utvecklas inom critical literacy krävs, enligt Ekvall och 

Nilsson Skåve (2014, s. 260), att alla aspekter används, men inte nödvändigtvis vid ett och 

samma tillfälle. Däremot menar Vasquez, Janks och Comber (2019, s. 306) också att de fyra 

aspekterna är beroende av varandra och att de uppfattas olika i olika sammanhang och 

klassrumssituationer. 

5.5#Kopplingar#mellan#text#och#individ## 

Att göra kopplingar är en förståelsestrategi där eleven gör kopplingar mellan tidigare 

erfarenheter och texter de möter. Ett schema är ett abstrakt, generaliserat och kognitivt 

minnessystem som är socialt och kulturellt influerat. Det hjälper individen att skapa 

förväntningar och igenkänningar. Att arbeta med olika slags kopplingar grundar sig i 

schemateorin där elever ska uppmuntras till att koppla texter till sina scheman för att texten ska 

få en mening. När elever kopplar ny kunskap till tidigare existerande scheman, görs kopplingar 

till erfarenheter och kunskaper som de redan har. Att göra kopplingar är en viktig strategi för 

att utveckla critical literacy och ger därmed eleverna ett bredare perspektiv på sin omvärld 

(Jones & Clarke, 2007, s. 100). Det finns sju strategier som används av goda läsare konsekvent; 

läsaren gör inferenser för att dra slutsatser, ifrågasätter, sammanställer, tar ur viktiga delar ur 

texten, följer upp tidigare frågeställningar för djupare förståelse, läser aktivt och använder 

tidigare kunskaper och kopplar till existerande scheman (Jones & Clarke, 2007, s. 99). Det 

läsförståelseutvecklande arbetet med kopplingar i klassrummet gör att elever får möjlighet att 

granska texter och media kritiskt och skapa en nyfikenhet för vilka konsekvenser olika 

handlingar har för olika samhällsgrupper (Cleovoulou & Beach, 2019, s. 194). En av lärarna 

som tog del i Cleovoulous och Beachs studie (2019, s. 194) menar att hon alltid försöker att 

koppla sin undervisning till det verkliga livet för att synliggöra för elever om hur kunskap kan 

användas även utanför skolan. Kopplingarna ger eleverna möjlighet att se på vilka sätt det går 

att relatera texten som de har framför sig till sina egna liv (Jones & Clarke, 2007, s. 101–102). 

Ett problem med att göra kopplingar, menar Jones och Clarke (2007, s. 100), är att lärare inte 

tänker på att texter inte är neutrala. Textförfattaren skriver från ett perspektiv med en 

förhoppning om att få läsaren att känna och tro på berättelsen. Även Bennet (2012, s. 67) menar 

att elever behöver lära sig att ifrågasätta vad författaren har för avsikt och först därefter 

fördjupas läsförståelsen. Elever är medvetna om sina egna liv, omvärld och samhälle, det är 

därför gynnsamt att använda sig av dagliga nyheter som är relevant för elever för att skapa 

diskussioner som ger dem en chans att koppla nyheterna till sina egna liv. Diskussionerna kan 
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bidra till en djupare förståelse för att framställningen av en händelse påverkar mottagarens 

förståelse av innehållet (Cleovoulou & Beach, 2019, s. 194).  

Att göra kopplingar från sig själv istället för till sig själv kan hjälpa läsaren att göra jämförelser 

som leder till djupare förståelser av texter. Det kan även bidra till synliggörandet av antaganden 

och stereotyper i en text. Kopplingar från sig själv gör det möjligt att läsa, tänka och prata från 

ett kritiskt perspektiv som antar att texter innehåller ideologiska ståndpunkter som kan bli 

dekonstruerade, ifrågasatta och kritiskt granskade (Jones & Clarke, 2007, s. 104 - 109). Att 

ställa frågor är betydelsefullt för critical literacyarbete (Bennet, 2012, s. 67). Skolan ska sträva 

efter att skapa individer som ingår i ett samhälle där de inte endast kan reflektera kritiskt över 

världen, utan även de texter de möter (Jones & Clarke, 2007, s. 104). Kopplingarna från sig 

själv kan användas som en startpunkt för vidare critical literacyarbete där elever får undersöka 

stereotyper som präglar samhället, vilket även utvecklar elevers läsförståelse (Jones & Clarke, 

2007, s. 109). Att låta elever koppla texterna från sig själv, öppnar upp för en kritisk 

undersökning av texten, där klass-, familj- och könsspecifika aspekter undersöks i relation till 

texter som elever möter (Jones & Clarke, 2007, s. 111).  

 (
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6.(Diskussion((
I följande avsnitt diskuteras metoden och resultatet. Under metoddiskussionen (6.1) utvärderas, 

diskuteras och analyseras informationssökningen av det insamlade materialet. Sedan analyseras 

materialet utifrån styrkor och svagheter i materialanalysen (6.2). I resultatdiskussionen (6.3) 

förklaras syftet och frågeställningarna i relation till resultatet, tillsammans med egna 

erfarenheter och observationer i samband med de verksamhetsförlagda delarna av 

lärarprogrammets utbildning.  

6.1#Metoddiskussion##

Utgångspunkten för informationssökningen var att få svar på frågeställningar och syfte. För att 

få relevanta sökresultat användes de urval av ord som var nödvändiga för arbetets syfte. Både 

svenska och engelska sökord användes för att inhämta relevant forskning. Orden vi valde 

böjdes, trunkerades och sattes ihop till fraser för att få varierande resultat. Kriterierna för 

inklusion resulterade i att fler publikationer exkluderades och de som inte exkluderades 

bearbetades som en del i vårt urval. Under arbetets gång gjordes fler sökningar av relevanta 

aspekter utöver de initiala informationssökningarna, med syftet att validera informationen som 

vi tagit del av. Sökningarna resulterade i att vi upptäckte två forskare som var framträdande i 

ämnet, nämligen Vivian Vasquez och Hilary Janks, och genom att söka på deras arbete fann vi 

flera relevanta källor. 

I efterhand diskuterades om årtalen skulle avgränsas ytterligare, men slutsatsen drogs att det 

har gjorts tillräckligt mycket relevant forskning på 00-talet och därför valde vi att avgränsa 

därefter. En svaghet med informationssökningen och dess resultat var att det var svårt att hitta 

publikationer som innehöll både läsutveckling och skrivutveckling. Vi upplevde således att det 

fokuserades mycket på läsutveckling vilket gjorde att skrivutvecklingen blev dold. Därför valde 

vi att exkludera skrivutveckling efter många sökningar som inte gav ett önskat resultat. Många 

av publikationerna som vi mötte syftade till andra årskurser än 1–3, främst till äldre årskurser 

och förskolan. Trots detta kunde vi finna användning för publikationer som inte var riktade 

direkt till årskurs 1–3 och det svenska utbildningssystemet genom de kopplingar till 

styrdokumenten som gjordes. Det blev i vissa fall problematiskt att koppla publikationerna till 

grundskolans årskurs 1–3. Nackdelen med internationella forskningsstudier är att de är 

grundade i ett annat skolsystem och kopplade till andra styrdokument, eftersom syftet och 

frågeställningarna till vårt arbete grundar sig i svenskämnet. Däremot kunde vi fokusera på 

läsutvecklingen och det språkliga arbetet med kopplingar vi gjorde till de svenska 

styrdokumenten utan att lägga stor vikt på material och ämnesspecifika exempel. Fördelen med 
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sökningarna som gjordes var att det fanns mycket forskning att ta del av och många av dessa 

delade samma teoretiska ram. Vi upptäckte att teorin var ur ett sociokulturellt perspektiv. Tidigt 

i sökprocessen började vi använda kedjesökningar för att inhämta mer information och 

upptäcka andra perspektiv. Kedjesökningarna gjorde att vi fann relevant forskning i 

publikationer som sedan exkluderades eftersom de inte var tillräckliga, men kunde trots detta 

fortsätta arbeta vidare med sökningar om forskarna.  

6.2#Materialanalys#

Det valda materialet innefattar tio vetenskapliga artiklar, en avhandling och tre bokkapitel som 

alla handlar om critical literacy inom den pedagogiska verksamheten. Materialet jämfördes och 

likheter togs upp för att sammanbinda materialet. Det material som användes stämde med 

kriterierna för inklusion. En sammanställning av de använda publikationerna gjordes i en 

urvalstabell (4.4). Vi har bearbetat alla texter tillsammans för att diskutera upptäckter och att 

stötta varandra språkligt då majoriteten av artiklarna var på engelska. Frågeställningarna i 

studien har besvarats genom att de har lyfts fram tillsammans med syftet i allt granskat material. 

Urvalets syfte har varit att critical literacy, läsutveckling och grundskolans årskurs 1–3 ska 

finnas med och behandlas i samma publikation. Trots att syftet var att ha med föregående 

nämnda aspekter, har det inte alltid varit möjligt eftersom många publikationer vi använt oss av 

har varit riktade till andra åldrar. Vi har granskat materialet och insett att critical literacy till 

störst del utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Artiklarnas syfte, metod och resultat 

plockades ut och skrevs in i en tabell för att synliggöras, se bilaga 1.  

6.3#Resultatdiskussion##

Syftet med studien var att beskriva vad forskning säger om hur critical literacyarbete påverkar 

elevers läsutveckling i grundskolans årskurs 1–3. Det som har presenterats i resultatet har fokus 

på critical literacys påverkan på läsutveckling och olika undervisningsstrategier som har tagits 

fram och visar sig i forskning inom critical literacy. Resultatet visar att critical literacy oftare 

syftar till kritisk läsning än kritiskt skrivande (Sturk & Lindgren, 2019, s. 527). Critical literacy 

ger individen en djupare förståelse av texter och dess omvärld som ofta kan kopplas till 

läsförståelse. Initialt syftade vi till att undersöka hur critical literacy påverkar elevers läs- och 

skrivutveckling men upptäckte att sambandet mellan critical literacy och just skrivutveckling 

var mindre beforskat. Den forskning vi har funnit kring critical literacy i skrivutveckling menar 

att det handlar om att ha en tydlig struktur och att elever ska vara medvetna om genrespecifika 

egenskaper för att kunna skriva olika typer av texter (Lundgren, 2013, s. 316). Läraren måste 

lära ut speciella karakteristiska drag för skrivprocessen som eleverna befinner sig i (Lundgren, 
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2013, s. 318). Skriftspråkets form varierar beroende på vilken kontext det används i och 

beroende på kontexten skapas interaktion mellan människor och individens tankar sätts i 

relation till texten (Lundgren, 2013, s. 318). Vi anser att dessa infallsvinklar är av stort intresse 

för vidare forskning. 

I bakgrunden (3) beskrevs begrepp och andra aspekter som vi anser vara viktiga för vidare 

förståelse av ämnet. Vi definierade begreppet critical literacy under (3.1) för att klargöra hur 

begreppet används i studien. De kopplingar som gjordes till styrdokumenten (3.3) i bakgrunden 

har legat till grund för arbetets resultat. Däremot gjordes kopplingar även i resultatet, för att 

göra innehållet relevant för det svenska skolsystemet.  

Under (5.1) beskrevs vikten av avkodning och att läsa med flyt för att utveckla critical literacy. 

Läsförståelse är grunden för critical literacy eftersom det syftar till en djupare förståelse och 

därmed ger möjlighet till en mer djupgående analys. Critical literacy är ett sätt att analytiskt 

läsa och lyssna och ger individen en möjlighet att tänka om, reflektera över och agera utifrån 

texter (Eckeskog & Lundgren, 2015, s. 39). Vi vill med föregående mening påpeka att 

hörförståelse även är ett sätt att utveckla critical literacy och därmed kan critical literacy kan 

utövas trots att eleven ännu inte har knäckt “läskoden”. Målet är att nå en djupare förståelse för 

en text, vilket kan vara svårt om det tar mycket energi från eleven att avkoda den. I den 

forskning som vi har tagit del av har inte hörförståelse diskuterats som en viktig aspekt i critical 

literacy, men vidare forskning om sambandet mellan dessa skulle vara relevant för 

grundskolans tidiga årskurser.  

I resultatet beskrevs även olika undervisningsstrategier som kan användas i ett critical 

literacyarbete. Att använda sig av “Third space” (5.2) är ett sätt att analysera en text genom att 

förflytta den från personliga värderingar och åsikter. Med egna yrkeserfarenheter som referens, 

anser vi att “Third space” är en mer avancerad analysstrategi och inte en aktivitet som borde 

ligga till grund när elever börjar analysera texter. Däremot kan det vara ett gynnande verktyg 

för elever som tidigare har analyserat, arbetat med och lärt sig bearbeta texter. Genom att 

använda sig av ett gemensamt “Third space” och använda strategin med hjälp av diskussioner 

skulle man kunna anpassa nivån till elevgruppen. Forskningsstudien gjord av Weippert, Domke 

och Apol (2018) som beskriver “Third space” utfördes på lärarstudenter och därför gjordes 

kopplingar som initialt var för avancerade för grundskolans årskurs 1–3. Däremot kunde vi 

använda begreppsförklaringar och ett fåtal exempel för att förklara strategin i ett 

undervisningssammanhang som gör sig passande för lägre åldrar.  
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Under arbetet med olika undervisningsstrategier har vi kunnat koppla information till egna 

erfarenheter i yrkesverksamheten och dra tydliga kopplingar till arbetet med olika perspektiv 

(5.3). Vi har båda fått erfara hur de olika aktiviteterna konkretiseras i klassrummet och hur 

Jones modell tillämpas i textbearbetningsprocessen, genom att ta del av den pedagogiska 

verksamheten.  

Vår ambition var att hitta både för- och nackdelar men de valda vetenskapliga texterna som 

ligger till grund för arbetet belyser endast fördelar med de valda strategierna. Däremot talar 

forskning om att det krävs att läraren har tillräckligt med kunskap om critical literacy för att 

arbeta med det på ett läsförståelseutvecklande sätt.  

Genom att få en djupare insikt av ämnet, har vi kommit till en förståelse för hur viktigt det är 

att ägna tid åt kritisk granskning av texter. Som blivande lärare är vår ambition att dels utvecklas 

mer inom critical literacyarbete, men även att implementera det i den vardagliga undervisningen 

på olika sätt. En varierande undervisning gynnar elever men också oss som blivande lärare, 

eftersom utveckling sker i mötet med olika strategier och undervisningssituationer.  

6.4#Idéer#till#fortsatt#forskning 

Utifrån resultatet i den utförda studien, anser vi att det behövs mer forskning om hur lärare bör 

utveckla sina kunskaper i arbetet med critical literacy. Litteraturen vi använde oss av i vår studie 

påvisar hur lärare och elever kan arbeta med critical literacy men också de krav som ställs på 

lärarens förkunskaper för att utföra det på ett korrekt sätt. I vidare forskning hade det varit av 

intresse att undersöka hur lärare arbetar med critical literacy på olika skolor i olika kommuner 

för att få en uppfattning om hur det ser ut i verkligheten. Därefter kan de olika lärarnas arbetssätt 

jämföras för att synliggöra för- och nackdelar av resultatet med fokus på årskurs 1–3. En annan 

idé till fortsatt forskning är att undersöka hur elever kan använda critical literacy i samband 

med hörförståelse eftersom vi har upptäckt att det inte finns så mycket forskning som beskriver 

sambandet mellan dessa, men vi anser att det är viktigt för elevers utveckling.  
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Bilaga&1&&
Analyserad litteratur i översikt 

Författare 
Publikationsår 
Titel 
Tidsskrift 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
Land 

Studiens 
teoretiska 
utgångspunkt/ 
ram 

Resultat 

Bennet. M (2012)  
 
Delving into critical 
literacy in the elementary 
classroom. 1 

 
Canadian journal of action 
research. Vo. 13, Issue 1.   

Syftet med studien är att 
synliggöra hur elever 
ska läsa mellan raderna 
och skapa en förståelse 
för effekten av 
narratologiska metoder.  

Designen är tydlig och gör det enkelt 
att hitta. Textens styckesindelning 
gör den lättare att läsa. Etnografisk 
forskningsmetod. 
 
Projektet tog plats i en tredjeklass 
under några veckor.  Deltagarna fick 
varsin kopia av berättelsen, och 
sedan dramatiserades olika aspekter 
av berättelsen. Forskarna 
observerade.  
 
York, Kanada   

 Eleverna läste mellan raderna. Forskaren 
uppmärksammande att berättelsen hjälpte eleverna att 
dra slutsatser om deras egna handlingar i omvärlden, 
utanför texten.  

Clarke, Lane W., Whitney, 
E. (2009)  
 
Walking in their shoes: 
using Multiple-perspective 
texts as a Bridge to Critical 
Literacy  
 
The reading teacher, 62 (6)  

Syftet med studien var 
att ge exempel för hur 
critical literacy utvecklas 
genom att använda 
texter med flera 
perspektiv.  

Texten beskriver tydligt och 
exemplifierar de olika delarna av den 
valda undervisningsmetoden. 
Texten behandlar ingen egen 
forskning, utan den guidar läsaren 
igenom Jones undervisningsmetod. 
Kvalitativ forskningsmetod  
 

USA 

 Studien exemplifierar hur eleverna genom tre olika steg 
kan nå critical literacy.  

Clevoulou, Y., Beach, P. 
(2019) 
 
Teaching critical literacy in 
inquiry-based classrooms: 
Teachers´ understanding of 

Syftet var att undersöka 
hur lågstadielärare utför 
undervisning som 
engagerar elever att bry 
sig om sig själv och sin 
omvärld.  
 

Texten gör tydliga kopplingar mellan 
critical literacy och inquiry-based 
undervisning. Textens underrubriker 
gör det enkelt att läsa. Studien är 
utförd på sex lågstadielärare i större 
städer i Kanada. Datainsamlingen 
gjordes genom intervjuer, och de 

Inquiry-based  Forskarna visar att det inte finns några standardmodeller 
för att lära ut critical literacy. Hur lärarna formar 
verktygen som eleverna får till critical literacy beror på 
klassens och lärarens vardagliga relation till makt, 
problem och intriger. Forskarna visar genom att beskriva 
sju principer som används inom inquiry-based 
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practice and pedagogy in 
elementary schools 
 
Teaching and teacher 
education, 83.  
 

analyserades av forskarna. Kvalitativ 
forskningsmetod. 
 
 

 

Kanada 

undervisning för critical literacy att dessa två fungerar 
bra ihop.   

Cui, W. (2019)  
 
Teaching for transfer to 
first-year L2 students 
 
Journal of international 
students, 9 (4) 

Målet med studien var 
att ge verktyg till första-
års andraspråksstudenter 
att skriva akademiskt.  

Textens undervisningsstrategier 
framgår tydligt i textens 
underrubriker. Någon egen forskning 
framgår inte, men det finns tydliga 
referenser till annan forskning. 
Kvalitativ forskning.  
 
USA  

 Forskningen tar fram sex olika undervisningsstrategier 
som gynnar universitetsstudenter med engelska som 
andraspråk, med inriktning på skrivkunskaper.  

Damber, U. (2015)  
 
Implementering av kritisk 
litteracitet i förskola och 
tidiga år. Utmaningar och 
möjligheter  
 
I Critical literacy i svensk 
klassrumskontext  
 

Viktiga aspekter för 
utveckling av läs- och 
skrivförmågan.   

Texten är välstrukturerad genom 
tydliga indrag och underrubriker. 
Den redogör för mycket relevant 
forskning.  
 
Texten behandlar olika forskningar 
och forskare som rör ämnet och 
sammanställer dem, kvalitativ 
forskningsmetod.  
 
Umeå, Sverige.  

Innehåller en 
holistisk syn på läs- 
och 
skrivutveckling.  

Studien redogör hur bakgrund och undervisning 
utvecklar läs- och skrivförmågor.   

Eckeskog, H., Lundgren, B. 
(2015)  
 
Förståelsestrategiers 
möjlighet att utveckla 
kritisk literacy-kompetens 
 
I Critical literacy i svensk 
klassrumskontext  

Syftet var att synliggöra 
strategier som utvecklar 
läsförståelse som leder 
till critical literacy.  

Texten har tydliga underrubriker. 
Författarna använder sig av ett 
begripligt språk. Det är en 
litteraturstudie och det har därför inte 
gjorts någon egen studie. Kvalitativ 
forskningsmetod.  
 
 
Umeå, Sverige.  

Sociokulturellt Beskriver olika läsförståelsestrategier som leder till 
critical literacy. De förklaras och kopplas till relevant 
forskning. Resultatet visar att förståelsestrategier som 
ska utveckla elevers critical literacy inkluderar lärarens 
förebildlighet och stöttning, men även elevens 
reflektionsförmåga och egna praktiska arbete.  

Ekvall, U., Nilsson Skåve, 
Å. (2014)  
 

Syftet med studien 
varvar att använda Janks 
modell i samband med 

Texten saknar tydliga underrubriker 
och uppdelningar, vilket gör artikeln 
svår att arbeta med. Beskrivningen 
av modellen och kopplingar till 

Sociokulturellt 
perspektiv  

Resultatet visade att alla fyra aspekterna i Janks modell 
blev aktualiserade i någon uppgift, men forskarna förstod 
att det var tillträde som framträder mest. Forskarna fick 
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”Köttbulle betyder 
köttbulle” boksamtal och 
kritiskt litteracitet i ett 
flerspråkigt klassrum.  
 
 
I Mångfaldens möjligheter 
litteratur- och 
språkdidaktik i Norden. 

boksamtal för att arbeta 
med critical literacy.  

styrdokument står tydligt i början av 
texten, vilket skapade en bra 
förförståelse för ämnet.  
Studiens gjordes på en skola där 98% 
av eleverna var flerspråkiga. 
Materialet omfattade skönlitterära 
texter och forskarna samlade in 
frågor som eleverna besvarat och de 
har spelat in samtal och intervjuer 
med eleverna. Kvalitativa och 
etnografiska forskningsmetoder. 
 
Sverige  

med hjälp av studien syn på svårigheterna som fanns hos 
eleverna.  

Gutiérrez, K. D. (2008)  
 
Developing a sociocritical 
literacy in the Third space.  
 
Reading research 
quarterly, 43 (2).   

Syftet med studien var 
att visa hur elever kan 
använda sig av Third 
space för att lära sig nya 
saker, med kopplingar 
till Vygotskys zon för 
närmaste utveckling.  

Tydliga underrubriker och författaren 
använder inte sig av obegripliga ord.  
Studien är gjord under en lång tid på 
studenter som härstammar från USA, 
på UCLA, under sommarkurser som 
är 4 veckor långa.  
Forskaren har observerat och använt 
sig av exempel från elevernas 
diskussioner. Etnografisk 
forskningsmetod. 
 
Los Angeles, USA  

Sociokulturellt 
perspektiv  

Resultatet visade att flera olika kopplingar kunde göras 
mellan Third space och Vygotskys Zon för närmaste 
utveckling.  

Jones, S., Clarke, L. (2007)  
 
Disconnections: Pushing 
readers beyond connections 
and toward the critical. 
 
Pedagogies: An 
international journal, 2 (2).  

Syftet var att uppmuntra 
elever att göra 
kopplingar till texter, 
inklusive att upptäcka på 
vilka sätt de kan koppla 
texten från sig själva.  

Texten har många exempel från 
studien. Studien är utförd på 3 flickor 
och forskarna har använt sig av 
samtal med eleverna. Kvalitativ 
forskningsmetod.  
 
 

USA  

Sociokulturellt 
perspektiv  

Studien visar på vilka sätt läraren kan vägleda eleverna 
till att göra kopplingar till sina egna liv och 
frånkopplingar från sina egna värderingar i mötet med 
texter.  

Lee, K., Chen, X. (2018) 
An emergent interaction 
between reading fluency 
and vocabulary in the 
prediction of reading 

Syftet med studien var 
att studera relationen 
mellan läsflyt och 
ordförråd och dess 
påverkan på elevernas 

Rapporten är tydlig och väsentliga 
begrepp presenteras.  
Studien är gjord på 66 elever i åk 2–
3. Kvantitativ forskningsmetod.  
 

 Resultatet redogör för vikten av automatisering av 
läsning i relation till läsförståelse i de tidigare skolåren. 
Ett otillräckligt ordförråd kan resultera i 
låsförståelsesvårigheter trots att eleven läser bra.  
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comprehension among 
French immersion 
elementary students.  
 
Reading and writing, 32.  

förmåga att förutspå i 
läsförståelse-
sammanhang. 

 
 

 

Kanada  
Lundgren, B. (2013)  
 
Bridging discourses in a 
writing classroom 
 
Education inquiry, 4 (2) 

Syftet med studien var 
att beskriva hur elever 
lär sig att använda 
skriftspråket.  

Texten är indelad i tydliga stycken.  
Studien är gjord på elever i åk 6. 
Data samlades in genom 
observationer och informella 
konversationer och observationer av 
lärares planeringar och elevers 
producerade texter. Kvalitativ 
forskningsmetod.  

 
 
Umeå, Sverige. 

Sociokulturellt 
perspektiv 

Resultatet visar att elever behöver stöttning från läraren i 
användandet av skriftspråket för att stärka det. 

Salay, D.M. (2018)  
 
Walk in their shoes: How 
picture books and critical 
literacy instruction can 
foster empathy in first 
grade students 

Forskningen syftade till 
att analysera hur 
eleverna använder 
empati i sin skrift genom 
att leta efter mönster, för 
att sedan skapa 
kategorier som 
reflekterar sig på dessa 
mönster.  

Textens struktur gör den trevlig att 
läsa. Ordvalet är på en bra nivå. 
Datainsamlingen gjordes i form av 
insamling och analysering av 
elevernas texter och samtal med 
lärare. Kvalitativ forskningsmetod.  
 

USA  

 Resultatet visar ingående hur och om eleverna visade 
skriftlig empati.  

Vasquez, V., Janks, H., 
Comber, B. (2019)  
 
Critical literacy as a way of 
being and doing.  
 
Language art, 96 (5).  

Syftet var att presentera 
vad critical literacy är 
och att problematisera 
olika modeller som 
främjar critical literacy  

Texten har en tydlig ram med tydliga 
underrubriker och stycke.  
Författarna har själva inte gjort 
någon studie, utan hänvisar till 
studier som andra gjort. Kvalitativ 
forskningsmetod.  
 
USA 

Sociokulturellt 
perspektiv 

Författarna beskriver vad critical literacy är och hur man 
kan utveckla sin förståelse med hjälp av critical literacy 
med de modeller som presenteras.  

Weippert, Tracy L., 
Domke, Lisa M., & Apol, 
Laura. (2018)  
 

Syftet med studien var 
att undersöka 
lärarstudenters 
utveckling av critical 
literacy.  

Texten har tydliga underrubriker.  
Kvalitativ forskningsmetod.  
Studien gjordes på 19 lärarstudenter 
under en kurs som behandlar 
barnlitteratur. Forskarna samlade in 

Third Space theory   Studien beskriver olika undervisningsstrategier för att 
utveckla critical literacy. Läsare, oavsett ålder och vilken 
nivå de är på, lär sig genom att använda “third space” att 
distansera sig från personliga antaganden och ideologier 
för att förhålla sig kritiskt till texters budskap. Under 
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Creating a Third Space 
through intertextuality: 
using Children’s literature 
to develop prospective 
teachers’ critical literacy  
 
Journal of language & 
literacy education. Vol. 14, 
issue 2.  

lärarstudenternas texter för analys 
och diskussion.  
 
 
 
 
Michigan, USA.  

läsares utveckling möter de texter och blir mer aktiva, 
vilket resulterar i att de kan använda sina färdigheter i 
fler sammanhang än de litterära. Studiens resultat visar 
att läsare förhåller sig kritiskt till texter budskap när de 
distanserar sig från sina personliga världar.  

 


