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Sammanfattning  
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1. Inledning 
I denna uppsats ämnar vi presentera forskning med fokus på och tematisering av begreppet 

critical literacy, hädanefter förkortat CL. I dagens samhälle har vi på grund av ny teknologi 

ett ständigt flöde av information och intryck att ta ställning till. Aldrig tidigare har det varit så 

lätt att nå ut till så många människor. Med detta följer ökade krav på individen att själv 

värdera informationen som hen nås av, att ifrågasätta agendan och att kritiskt kunna granska 

den. Samtidigt bör man vara medveten om sin egen påverkan; vad man kommunicerar i olika 

sammanhang och ha en förståelse för varför man gör det. Genom ökad förståelse för varför vi 

agerar som vi gör, kan vi skapa en förståelse för varför andra agerar och tänker som de gör. 

Med den rådande samhällsstrukturen, där skolan är en plattform för framtidens demokratiska 

medborgare, faller det sig naturligt att utvecklandet av denna kritiska hållning bör påbörjas i 

skolan. 

 

1.1 Valet av critical literacy 
Vi studerar på lärarutbildningen, inriktning årskurs 4 - 6, vid Linköpings universitet och har 

båda ett stort intresse för hur man som lärare i skolan aktivt kan arbeta för att skapa en mer 

jämlik och tolerant attityd hos eleverna. Under vår research upptäckte vi det relativt nya 

forskningsområdet CL. Vi intresserade oss för att man genom fördjupad kunskap och praktik 

av denna teori, kan nå fram till och tillsammans med eleverna, bearbeta de verkligt stora 

frågorna; jämlikhet, demokratiska värderingar och en ökad förståelse för omvärlden.  

 

1.2 Syfte 

Med anledning av vårt intresse för den potential CL har i teori och praktik, har vi valt att 

presentera CL:s teoretiska grund samt hur och på vilket sätt detta kan överföras i praktiken i 

den svenska skolan. Syftet med denna uppsats är således att redovisa forskning på CL och 

utifrån det presentera hur man som lärare kan arbeta med CL i den svenska skolan i 

demokratiseringssyfte. 

 

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna som följer av syftet är således: 

- Vilka teorier ligger till grund för CL? 

- Vilka empiriska resultat, vid tillämpandet av CL, finns redovisade i forskningen? 

- Vilka utmaningar finns det för CL i den svenska skolan idag? 
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- Hur kan CL användas som en demokratiseringsmetod? 

 

1.4 Begreppsbeskrivning 

Själva begreppet CL har sitt ursprung i forskning som undersökte läsförståelse i slutet av 

1970-talet. Det kunde då konstateras att läsförståelse inte var så tätt sammankopplat med 

avkodning som man tidigare trott. De nya forskarrönen fann att en fullkomlig läsförståelse 

även bör inbegripa elevernas metakognitiva utveckling, alltså deras förmåga att reflektera 

över sitt eget tänkande, och att ställa frågor som går utanför texten (Barbro Westlund et al., 

2016, s. 46–47). CL, som av Westlund et al. (2016, s. 77) översätts till kritisk läsning, har 

vuxit fram ur den forskning på läsförståelse som presenterats. Det är dock ett komplext 

begrepp som syftar till mycket mer än bara ett sätt att ta sig an textbearbetning. 

Förhållningssättet ställer krav på läraren att i sin undervisning ge eleverna möjlighet att 

utveckla ett tänkande som syftar till att reflektera om både sin egen och andras roll i de olika 

sammanhang de ställs inför (Karin Jönsson & Elisabeth Jennfors, 2016, s. 1). Således gör CL 

anspråk på att vara mer än ett begrepp som beskriver ett enskilt moment i ämnet svenska. Det 

är snarare ett förhållningssätt som sträcker sig över alla skolämnen och ut i det vardagliga 

livet. 

 

Medan man i läsförståelse nöjer sig med att problematisera en text utifrån givna modeller 

såsom, läsa på och mellan raderna, utmanar CL eleven genom att ifrågasätta en rad andra 

aspekter, såsom; på vilket sätt är författaren subjektiv i sina åsikter, vilka röster lyfts inte fram 

i texten (minoriteter, kön etc.). När eleverna har identifierat och reflekterat över detta går man 

ännu längre och ifrågasätter vilken påverkan dessa aspekter kan tänkas ha på läsaren. På detta 

sätt problematiserar man sociala och strukturella maktförhållanden i samhället på ett 

begripligt sätt för eleverna (Cho, 2015, s. 70). 

2. Metod 

I detta kapitel presenteras vårt tillvägagångsätt vid arbetet med denna uppsats; hur sökandet 

av artiklar gått till och vårt samarbete.  

 

2.1 Genomförande 

Efter att vi valt ämnet CL, påbörjades sökandet efter artiklar och litteratur via UniSearch och 

Libris. Vi sökte endast efter artiklar som var ”peer-reviewed” för att säkerställa validiteten i 
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forskningen. Sökord som initialt användes var “critical literacy” varpå vi hittade majoriteten 

av de artiklar vi refererar till i uppsatsen. Allt eftersom sökandet fortlöpte, parallellt med 

artikelläsandet, fann vi i artiklarna återkommande begrepp, teorier och referenser som vi 

inkorporerade i vår fortsatta sökning. Exempel på sökord som vi inriktade oss på i ett senare 

skede var “metakognition” och “sociokulturellt perspektiv”, då dessa begrepp enligt de lästa 

forskningsartiklarna verkade väsentliga i förståelsen för och vid användandet av CL. Vi 

avgränsade också sökningen åldersmässigt till grundskolan för att nå den åldersgrupp vi 

själva kommer att undervisa i framtiden. Vi använde då sökord som “elementary school” och 

“middle school”. Vi gjorde även sökningar på de författare som refereras flitigt i de texter vi 

läst, exempelvis Paulo Freire och Hilary Janks, när vi insåg betydelsen och inflytandet de 

har inom forskningen på CL. Vi sökte därefter vidare efter deras verk för fler uppslag till vår 

uppsats. I somliga fall, som med två av Hilary Janks verk (Janks, 2010; Janks & Kerryn 

Dixon, 2014) exempelvis, gick inte litteraturen att få tag på, vilket gjorde att vi fick förlita oss 

på de artiklar som var tillgängliga för oss. 

 

Vi delade upp det potentiella uppsatsmaterialet mellan oss, så vardera författaren fick hälften 

av artiklarna och litteraturen att läsa. Under granskandet av artiklarna fördes läslogg där 

användbara passager och tillhörande sidnummer skrevs in. Utifrån de mest frekvent 

förekommande begreppen i artikel- och litteraturläsningen kunde vi sedan gemensamt skapa 

teman med tillhörande rubriker och underrubriker som vi färgkodade våra läsloggar efter. 

Därefter var det enkelt att anpassa styckena av forskningstexter under respektive rubrik. 

Dessutom hjälpte färgkodningen oss att snabbt få en överblick och förståelse för sin 

skrivpartners läsning. 

 

Samarbetsmässigt har vi under skrivandet haft en öppen, kontinuerlig dialog oss författare 

emellan, för att säkerställa att båda tagit del av all granskad forskning. Dialogen har även 

varit viktig för att få till en gemensam ton i uppsatsen, där artiklar som lästs av båda 

uppsatsförfattare flätats samman för att skapa en tydligare och vetenskapligt valid text. 

Reflektioner av det lästa materialet har delats oss författare emellan, vilket gett uppslag till 

nya formuleringar, sökningar och rubriker. 

 

2.2 Avgränsningar
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Vi avgränsade sökandet till att inbegripa artiklar från 1990 och framåt för att undvika 

utdaterad forskning, med undantag för de artiklar som redogör för den forskning som ligger 

till grund för CL. Exempelvis pedagogikteoretikern Paulo Freire och den forskning om 

läsförståelse som presenterades i slutet på 1970-talet. Därtill undvek vi att söka efter 

läsförståelseforskning i vidare bemärkelse, då det tillhör ett annat, mer generellt 

forskningsfält. Som vi tidigare beskrivit gjorde vi även en avgränsning till att enbart innefatta 

forskning inom grundskolan, främst då vi sökte efter empiriska studier. I den mån det var 

möjligt försökte vi även inkorporera svensk forskning på CL. 

 

2.3 Val av teman och rubriker 

Vid tematiseringen och rubriksättningen av texten, ville vi först och främst att läsaren skulle 

få en grundläggande introduktion och förståelse för CL, därav rubriken “Vad säger teorin?”. 

Förutom inflytelserika pedagoger, modeller och teorier som ligger till grund för dagens 

undervisning av CL, presenteras även metakognition samt kopplingen mellan CL och den 

sociokulturella pedagogiken, som underrubriker. CL är, vilket framgår av texten nedan, till 

stor del en metakognitiv process och ett förhållningssätt till texter, varför beskrivandet av 

metakognition och dessa kopplingar till ämnet ansågs lämpligt. Det sociokulturella 

perspektivet är likaså en central del av CL, då det förser utövaren av CL med ett sammanhang 

nödvändigt för vidare reflektion och utveckling.  

 

Efter beskrivningen av CL:s teoretiska grund, presenterar vi under rubriken “Vad säger 

empirin?” erfarenheter av CL i praktiken. Studierna här visar vad implementering av CL gett 

för utfall i klassrum och annan pedagogisk verksamhet, samt vilka möjligheter och 

svårigheter som lärare upplevt vid användandet av CL. Detta för att man ska få en inblick i 

vilka resultat och erfarenheter det praktiska utövandet av CL har resulterat i.  

 

Under “Utmaningar med critical literacy” läggs fokus på potentiella utmaningar vid 

tillämpandet av CL i undervisningen i allmänhet och i språkundervisningen i synnerhet, för 

både lärare, elever och föräldrar. Vårt syfte med detta kapitel är att problematisera teorin och 

därmed ge en nyanserad bild av CL. 
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Avslutningsvis breddar vi perspektivet i vårt utforskande av CL och argumenterar för 

användandet av den som en “demokratiseringsmetod”; ett medel i strävan efter en hållbar, 

inkluderande och utvecklande demokrati. 

3. Critical Literacy i teorin 

Här presenteras och beskrivs de teoretiska grundpelarna inom CL, inriktningens ursprung 

samt modeller att förhålla sig till vid tillämpningen av CL inom pedagogik och forskning. 

 

3.1 Kort historik 

Läsning betraktades innan 1970-talet, av pedagogikforskare, utifrån ett endimensionellt 

perspektiv, det så kallade simple view of reading, där aktiviteten ansågs bestå i att kunna 

avkoda texten som läses samt att förstå den (Westlund et al., 2016, s. 34). På senare tid har 

detta förhållningssätt ifrågasatts och delvis förkastats. Pedagogikforskarna Peter Freebody 

och Allan Luke (1990) menar att det är omöjligt att fastställa vad som är “tillräcklig” eller 

”funktionell” läsning, eftersom kraven på olika läsförmågor ständigt förändras i takt med 

kultur, normer och paradigm (Freebody & Luke, 1990, s. 14). Istället bör fokus läggas på 

vilka mentala grundkomponenter som läsaren kan ha användning av oavsett rådande 

paradigm. Dessa komponenter eller förmågor har utkristalliserats genom att forskarna 

kombinerat fyra av de mest väsentliga förmågorna för läsförståelse (Freebody & Luke, 1990, 

s. 7). 

 

 För det första bör läsaren kunna avkoda skriftspråkliga texter (“kodning av texter” i figuren 

nedan), det vill säga de lästekniska aspekterna av skriftspråket, såsom sambanden mellan 

bokstäver och ljud, syntax och grammatik. För det andra bör en läsare även veta hur man kan 

använda sig av olika texter (“textanvändning”), genom att exempelvis göra inferenser mellan 

texter, skumläsa, koppla till sig själv och sammanfatta dem. Den tredje förmågan består av att 

kunna skapa mening av den lästa texten (“meningsskapande genom text”) genom att relatera 

den till olika kulturella företeelser och tidigare kunskaper hos sig själv (Catarina Schmidt, 

2013, s. 55). Slutligen lyfter Freebody och Luke den fjärde förmågan för framgångsrik 

läsning, vilket är den kritiska läsningen - CL (“kritisk textutforskning”). Genom ett kritiskt 

förhållningssätt till det man läser, förstår läsaren att ingen text är helt neutral, utan består av 

mer eller mindre dolda åsikter. Specifika ordval och budskap används för att ge en önskvärd 

effekt på läsaren. Den kritiska läsaren måste således alltid vara uppmärksam på vem som står 
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bakom texten, vilka budskap som textförfattaren vill få ut och vilka perspektiv som inte tas 

upp i texten (Schmidt, 2013, s. 55–56). Nedan följer en överskådlig modell av de fyra 

komponenterna för komplett läsning, här i en tolkning av Catarina Schmidt (2013). Den 

usprungliga modellen publicerades av Luke & Freebody (1999), som dock inte fanns direkt 

tillgänglig vid uppsatstillfället: 

 

 

Figur 1.  The Four Resource Model. (Baserad på figur av Luke & Freebody 1999 i Schmidt 

2013, s. 54). 

 

Det går att dra paralleller mellan Freebody och Lukes modell och den svenska skolan 

(Skolverket, LGR 11, s. 10), vars värdegrund bland annat syftar till att ge eleverna kunskaper 

i form av ren fakta såväl som förståelse, färdighet och förtrogenhet. Samtliga av dessa fyra 

kunskapsformer är förutsättningar för att The Four Resource Model ska uppnås. 

 

3.2 Freire - befriaren  

En av pionjärerna inom den kritiska textutforskningen, det vill säga CL, aktualiserades under 

1970-talet, nämligen pedogagikteoretikern Paulo Freire (Ulla Ekvall, 2013, s. 243). Freire 

ifrågasatte dåtidens ensidigt autonoma syn på läsning. I ett av sina verk kommenterar han: 

“bara någon med mekanisk läggning, vilken Marx skulle kalla ‘vulgär materialistisk’, skulle 

kunna reducera vuxnas lästräning till en rent teknisk handling.” (Freire, 1974, s. 28). Han 

ville gå ifrån den gamla “matsmältningssynen” på elever och kunskap, där eleverna passivt 



8 

 

skulle “matas” med kunskap (Freire, 1974, s. 29), till den sociokulturella doktrinen som säger 

att läsning blir till en kunskapsakt först när eleverna ser sig som skapande subjekt snarare än 

passiva objekt. Den kritiska läsaren tar inte enbart åt sig ord och fraser utan reflekterar över 

språkets djupa mening (Freire, 1974, s. 36). Genom att öva in metakognitiva färdigheter 

skulle eleven inte enbart skaffa sig förståelse för objektet, utan även en förståelse för sin egen 

förståelse av objektet (Freire, 1974, s. 37). Ett tankemönster som i teorin kan fortsätta i all 

oändlighet. Således, menade Freire, kommer den kritiska läsaren snart till insikt om att “ingen 

kunskap någonsin är fullständig”, vilket i sin tur skulle sporra denne till nyfikenhet att vilja 

veta mer (Freire, 1974, s. 40). 

 

3.3 Janks kritiska koncept 

Freires engagemang öppnade upp för forskning om den aktiva läsförståelseundervisningen, 

där kunskapssynen gått från att se texter som isolerade meningsknippen till att mening är 

något som konstrueras mellan läsare och text (Westlund et al., 2016, s. 48). En av de som 

inspirerats av Freire är Hilary Janks, vars forskning på sambandet mellan språk och makt lett 

till en av de mest vedertagna teorierna inom CL-fältet (Berit Lundgren, 2013, s. 216; Ekvall, 

2013, s. 247-248; Nestlog, 2015, s. 87; Ekvall & Åsa Skåve, 2014, s. 258-260). Denna teori 

av Janks bygger på en konceptmodell (nedan): 

 

 

 

Figur 2. Janks modell över de fyra koncept som måste tas i beaktande vid praktiserande av 

CL (Janks, 2000, s. 176) 
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Vardera faktor i modellen representerar ett koncept som möjliggör CL. Med domination 

syftar Janks till hur olika individer och grupper använder språket i texter och andra 

uttrycksformer för att bibehålla och tillskansa sig makt (Janks, 2000, s.176): “each new 

design is also a construction that serves some interests at the expense of others” (Janks, 2000, 

s. 181). Konceptet access innebär själva insikten och förståelsen för hur språket kan användas 

som ett maktinstrument. Läsaren måste lära sig att utröna dominanta ordval, variationer av 

domineringsmetoder, dominanta kunskaper, dominanta sätt att porträttera olika grupper i 

samhället (Janks, 2000, s. 176). Det tredje konceptet diversity handlar om insikten i att vi alla 

ser världen utifrån vår egna unika vinkel och skriver därefter. Således är det av yttersta vikt 

att en individ läser andras texter för att få ökad förståelse och en medveten inställning. En 

ökad förståelse av sin omvärld och medmänniskor minskar rädslan och osäkerheten inför 

förändringar, varför elever bör få möta en så stor variation av litteratur som möjligt (Janks, 

2000, s. 177).  

 

Konceptet diversity som en källa till trygghet, kan knytas till den svenska skolans värdegrund 

som hävdar att “medvetenhet om det egna och delaktigheten i det gemensamma kulturarvet 

ger en trygg identitet”. Det är en förutsättning för att våga möta och sätta sig in andra 

människors situationer (Skolverket, LGR11, s. 7). Slutligen lyfter Janks behovet av design 

inom flera multimodala språkformer. Först när en individ lär sig hur denne kan vända och 

vrida, transformera och rekonstruera olika typer av texter och bilder kan hen förändra världen 

(Janks, 2000, s. 177-178).  

 

3.4 Genrekunskap och textbearbetning 

Som framgått av beskrivningen är Janks fyra koncept beroende av varandra:  

 

Genre theory without creativity runs the risk of reifying existing genres; 

deconstruction without reconstruction or design reduces human agency; diversity 

without access ghettoises students. Domination without difference and diversity 

loses the ruptures that produce contestation and change. 

(Janks, 2000, s. 178–179) 

 

Genrekunskap som Janks nämner i citatet ovan tas upp i en studie av språkforskaren 

Catharina Nyström Höög (2008), vari hon visar att det ökade fokuset på genrekunskap i den 
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svenska skolan har gett resultat (Höög, 2008, s.113). Genrekunskapen kan anses vara en 

metod för CL, då den syftar till att läsaren ska kunna förutspå innehållet av olika texter, 

såsom argumenterande texter, instruerande texter, berättandet texter, informerande texter etc.  

 

Endast kunskapen i sig om olika genrer är dock inte tillräckligt; fördjupad kunskap om 

språkliga kännetecken och innehåll krävs (Lundgren, 2013, s.316). Således kan läsaren vid en 

överblick exempelvis upptäcka att det i en text som utger sig för att vara argumenterande, inte 

finns några motargument, varpå denne då bör ifrågasätta, kritisera, artikelns tillförlitlighet 

(Höög, 2008, s. 110). 

 

Westlund et al. (2016) tar upp flertalet vinklar på läsförståelse. Bland annat skriver Westlund 

et al. om vikten av att lära sig att inga texter är neutrala. Att det bakom varje text finns en 

författare med sin personliga vinkel och subjektivitet (Westlund et al., 2016, s.8). Författarens 

erfarenheter och kulturella bakgrund är exempelvis aspekter som påverkar textens 

utformning. Texten kan också tolkas på oändligt många sätt beroende på vem som läser den 

utifrån ovan nämnda aspekter. Jönsson & Jennfors (2016, s.6) menar att ett sätt att lyfta detta 

är att låta elever jämföra texter och analysera dem utifrån frågeställningar som manar 

eleverna till att operera såväl inom som utanför texten. Här är det viktigt att läraren är väl 

insatt, så att frågorna väcker relevanta tankar hos eleverna. Har eleverna inte verktygen att 

kritiskt granska dessa olika texter finns risken att de får felaktig eller ensidig information, 

vilket givetvis är ofördelaktigt på många sätt (Westlund et al., 2016, s.8). 

 

Ett sätt att framgångsrikt arbeta med den kritiska läsningen är en trestegsstrategi som 

presenteras i Westlund et al:s artikel (2016, s. 8): 

1. All läsning bör föregås av ett hypotesställande baserad på vilken typ av genre texten 

utser sig för att vara. Är det exempelvis en argumenterande text bör en kritisk läsare 

se över vilket ämne som diskuteras, vilka argumenten kan vara, vem som 

argumenterar och om motargument tas upp. 

2. När läsningen påbörjats är det viktigt att den som läser tar sig tid att stanna upp och 

reflektera över innehållet, exempelvis budskap, svåra begrepp och inferenser. 

3. Vid avslutad läsning bör läsaren reflektera över vad som sagts, sammanfatta för sig 

själv samt dra paralleller och möjliga assimileringsmöjligheter med tidigare kunskap 

om ämnet och världen. 
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3.5 Metakognitiv träning 

 

Anything that has been constructed can be de-constructed. 

(Janks, 2000, s. 176) 

 

Med citatet ovan som tumregel, tittar vi i denna del närmare på den metakognitiva förmågan 

som krävs för en välutvecklad CL. Janks utvecklar sin konceptmodell till en konkret 

metakognitiv metod. Den ämnar visa att enbart intresse och engagemang för texten inte är 

tillräckligt. För CL krävs ett gediget metakognitivt arbete där läsaren, förutom att kunna ställa 

sig utanför texten och identifiera potentiella agendor hos författaren, även ska dekonstruera – 

bryta ner texten – och därefter rekonstruera den för att finna alternativa röster och vinklar 

som inte har representerats i den (Janks, 2012, s. 152): 

 

 

 

 

Figur 3. Cykelmodell för nedbrytning och omstrukturering av texter (Janks, 2012, s. 152) 

 

Undervisning i metakognition blir ännu mer komplicerat om man inte har svenska som 

modersmål. Språkutvecklingsforskaren Barbro Hagberg-Persson (2008) tar i sin artikel upp 
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svårigheterna för elever som läser svenska som andraspråk att nå fram till det hon kallar 

kunskapsspråk, vilket hon menar tillämpas i skolan idag. Har man ett annat modersmål 

utvecklar man redan i tidig ålder en språkbas som skiljer sig från den svenska. Språkbas kan 

beskrivas som grammatik och uttal och är en grundläggande förutsättning för att lära sig ett 

språk. De elever som lär sig svenska som andraspråk måste alltså parallellt utveckla en 

språkbas i svenska, samtidigt som de lär sig både vardagsspråk och kunskapsspråk (Hagberg-

Persson, 2008, s.38). Tillräckligt stöd måste därför ges dessa elever så att de på sikt får 

samma förutsättningar att utveckla adekvata språkliga strukturer.  

 

3.6 Ett sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är en betydelsefull del i arbetet med CL. I grunden är det 

läraren som ska, genom kunskap om detta perspektiv, förmedla detta vidare till eleverna. 

Läraren bör fungera som en guide som belyser olika texter utifrån olika perspektiv, dock med 

elevers reflektioner som själva motorn som sedan för arbetet och diskussionen framåt. Berit 

Lundgren, en framstående person inom språkstudier i Sverige, hävdar att i ”ett sociokulturellt 

perspektiv är elevers inlärning inte bara ett resultat av förmåga utan också en produkt av 

lärarens vägledning och förmåga att interagera med eleven” (Lundgren, 2013, s. 317). 

 

Ulla Damber och Berit Lundgren (2013) menar att CL har ett sociokulturellt perspektiv där 

olika faktorer såsom makt, kön, klass och etnicitet påverkar dels hur texten är skriven och 

dels hur den tas emot och tolkas av läsaren (Damber & Lundgren, 2013, s. 7). Damber och 

Lundgren argumenterar således att fokus måste sättas på innehåll och använder sig av 

modellen hur, vad, varför/vem för att förtydliga detta. Den “autonoma läsningen” är ett 

begrepp som används för att beskriva hur något ska läsas. Med autonom läsning menas de 

tekniska aspekterna av läsning, det vill säga avkodning vid läsning och kodning vid 

skrivande. Denna färdighet bör inte försummas utan snarare bör frågor om vad, varför och 

vem ges lika stort utrymme inom läsundervisningen, menar författarna. Processen med att 

granska och värdera vilka texter som ska användas går in under vad i modellen. Denna 

process är viktig både för lärare och elever utifrån grundantagandet att vad eleverna läser 

påverkar dem och deras agerande (Damber & Lundgren, 2013, s. 10). 

 

Detta uppmärksammas även av språkforskarna Ekvall och Skåve (2014, s. 257), nämligen att 

“uppgifters innehåll och utformning är starkt styrande för vilket slags lärande elever erbjuds”. 
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Det lyfts fram att ett för stort fokus på ordförråd ger eleverna bilden av att enda orsaken till 

att läsa är för att lära sig nya och svåra ord (Ekvall & Skåve, 2014, s. 264). Design lyfts som 

ett exempel på ett annat fokus som stimulerar elevernas kognitiva utveckling, exempelvis 

omslaget på en bok. Detta gör att eleverna börjar reflektera över utformandet och 

inramningen av boken, vilken stämning eller känsla de får genom att observera designen, till 

skillnad från att enbart inrikta sig på vad texten förmedlar (Ekvall & Skåve, 2014, s. 271). 

Varför/vem introducerar frågeställningar till innehållet; till vem riktar sig texten och varför är 

den skriven (Damber & Lundgren, 2013, s. 10). På detta sätt uppmärksammas innehållet i 

texten och eleverna utvecklar metoder för att inte bara avkoda utan också reflektera och dra 

slutsatser.  

 

Ira Shor är en av de ledande forskarna inom CL. Han gör en liknande analys av vikten av att 

belysa det sociokulturella perspektivet i relation till CL. Eleverna bör göras uppmärksamma 

på vad det är som formar dem. Vi växer upp med olika förutsättningar, hemma präglas vi 

kanske av en annan kultur än den vi möter i skolan. Samhället vi växer upp i kan representera 

ytterligare en form av kultur och vi har också en global påverkan i form av internet som 

representerar en helt egen kultur. Det är med andra ord åtskilliga miljöer som påverkar vår 

uppväxt och som gör att varje person som växer upp har en unik uppsättning av intryck som 

tillsammans placerar en i ett sociokulturellt sammanhang. Här är CL ett viktigt verktyg för att 

åskådliggöra omvärlden och individens plats i den. Genom en ifrågasättande inställning blir 

man medveten om vad som påverkar en och som en konsekvens av det får man också insikt i 

sitt eget subjektiva sätt att se och tolka världen runt omkring sig (Shor, 1997, s. 2). 

 

4. Klassrumsforskning om Critical Literacy  

Under teoridelen ovan presenterades diverse perspektiv på CL, men hur har implementering 

av det pedagogiska förhållningssättet sett ut i verkligheten? För att konkretisera forskningen 

kring CL redogörs nedan för empiriska studier som har gjorts om CL.  

 

4.1 Nationella prov 
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Findings reveal that [...] the current standards-based, test-driven 

educational environment would be the major obstacle for 

enacting CL in their classroom. 

(Cho, 2015, s. 69) 

 

Flertalet studier visar på en dissonans mellan dagens undervisning och en CL-baserad sådan. 

De nationella proven är ett exempel på när läroplanens krav på kritiskt tänkande och provets 

utformning inte överensstämmer (Ekvall, 2013, s.244). I sin studie utgår Ekvall (2013) från 

Janks modell (Janks, 2000, s. 176) vid analys av ett nationellt prov i svenska från 2009 

(Ekvall, 2013, s. 244). Hon finner då att det mestadels är Janks modells krav på diversity, det 

vill säga konceptet mångfald, i form av universella teman att skriva om, som uppfylls av 

provet (Ekvall, 2013, s. 256). Det som saknas enligt Ekvall är förberedande CL-baserat 

lärarmaterial inför provet, då obefintligt fokus läggs på diskussioner om maktförhållanden 

kring texter och textskapande (Ekvall, 2013, s. 243). 

 

Även i internationella studier som gjorts beskriver lärare en miljö där nationella krav på 

testresultat gör att de hindras i utformandet av sin undervisning. De ges exempelvis inte 

tillfälle att ge CL det utrymme som det kräver i sin undervisning. När lärare enbart bedöms 

efter hur bra deras elever presterar på ett test, som de dessutom inte har utformat själva, är 

chansen stor att det även påverkar hur lärarna lägger upp sin undervisning (Hyesun Cho, 

2015, s 71-72). En lärare som undervisar en fjärdeklass på Maui beskriver dilemmat med att 

tillämpa CL i undervisningen på följande sätt:  

 

My 4th graders have to take the Hawai’i State Assessment, and no matter what 

anyone says, there’s a lot of pressure on the testing grade levels to see the 

scores go up. It seems that there’s a fundamental flaw in our school system 

when we know what the best practices are, but at the same time, how can we 

escape feeling test driven? I love this approach, but find it difficult to jump in 

with two feet! 

(Cho, 2015, s. 72) 

 

Språkforskaren Cho menar att en av anledningarna till detta dilemma är att CL har en 

sociokulturell agenda medan nationella test praktiserar ett mer pragmatiskt synsätt där 

färdighet i läsförståelse bedöms (Cho, 2015, s. 72). Åtstramningen av kursplaneringar till att 

rikta in sig på att öva eleverna i att skriva nationella test är inte oproblematiskt, då det görs på 
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bekostnad av demokratistärkande aktiviteter såsom CL (Barbara Comber, 2015, s. 363). Som 

tidigare beskrivits, kompenserar inte nationella proven för bortfallet av undervisning i CL 

(Ekvall, 2013, s. 243), vilket lämnar eleverna med bristande kritisk läsförståelse.  

 

Behovet av CL tas även upp i pedagogikforskaren Catarina Schmidts studie (2013) där nio 

elever i årskurs tre och fem följts i syfte att dokumentera deras textanvändande genom såväl 

intervjuer som hembesök (Schmidt, 2013, s. 45, s. 87). Resultatet visar att eleverna utanför 

skolan möts av ett massivt antal olika multimodala texter, vilket ställer krav på att eleverna 

undervisas i tolkande, analyserande och kritisk granskande. Något som står i kontrast till hur 

skolundervisningen är utformad idag, med ett mer endimensionellt fokus på den tekniska 

aspekten av texter som form, stavning och grammatik (Schmidt, 2013, s. 45). Att 

undervisningen idag många gånger är utformad på detta sätt går att koppla samman med de 

nationella provens utformning (Ekvall, 2013, s. 243). CL är ett verktyg eleverna kan använda 

för att hantera den stora mängd information som de möts av varje dag. Studien redovisar 

således en lösning på problematiken som presenterades i inledningen av uppsatsen. 

 

4.2 Critical literacy och dess roll vid textbearbetning 

Flertalet studier undersöker genrekunskap som ett verktyg i implementerandet av CL i 

undervisningen. Dessa innefattar faktatexter, argumenterande texter och skönlitterära texter 

författade av eleverna själva (Höög, 2008; Lundgren, 2013). Kopplat till Janks modell, ger 

undervisning i genrekunskap framförallt eleverna tillgång till Janks access-koncept som 

nämnts tidigare, vilket innebär förståelse för vilka ordval och uttryck som är dominanta och 

ger på så vis ett önskvärt resultat inom en viss textgenre (Lundgren, 2013, s. 315), som i 

Lundgrens och Höögs fall är argumenterande texter. 

 

Lundgren genomförde under en tvåårsperiod en studie i tolv klasser i årskurserna 5–7 

(Lundgren, 2013, s. 320). Ett arbetsområde analyserades utifrån Janks modell (Lundgren, 

2013, s. 315) där eleverna introducerades för debattartikelns struktur. Eleverna fick i uppgift 

att skriva en debattartikel till en tidningsredaktör. Eleverna fick svara på varför man skriver 

till tidningar och vad man annars skriver om generellt. Därefter antecknade eleverna viktiga 

ord som har med området att göra, exempelvis: “publicera, åsikt, anonym och så vidare”. 

Vidare vägledde läraren genom att ge dem strukturer för hur en artikel till en redaktör bör 

vara uppbyggd: “Rubrik, åsikt, argument och lösning”. Eleverna fick sedan i uppgift att 



16 

 

påbörja arbetet med sina artiklar individuellt, läraren gick runt, gav stöd och feedback 

(Lundgren, 2013, s. 321–322). Trots ingående instruktioner från läraren, saknade texterna 

som eleverna sedan producerat såväl fullkomliga argument som tydliga åsikter och slutsatser 

(Lundgren, 2013, s. 325), ett resultat som talar för att ytterligare utbildning i CL och 

genrekunskap behövs. 

 

I likhet med Lundgren, visar Höögs studie (2008), baserad på 50 femteklassares 

argumenterande texter om vad man kan göra för att bidra till en bättre miljö (Höög, 2008, s. 

110) på svårigheter hos eleverna att skriva om förändringar bortom deras egna vardag (Höög, 

2008, s. 111). Resultatet visar även på elevernas till synes oreflekterade, okritiska, metod av 

klippande och klistrande av diverse faktatexter som de infogar i sin argumenterande text 

(Höög, 2008, s. 114). Eleverna i både Lundgrens och Höögs studie behöver ytterligare och 

mer djupgående övning i att rekonstruera fakta till argument utifrån sina egna tidigare 

erfarenheter, värderingar etc. (Lundgren, 2013, s. 329). Om inte dessa förutsättningar ges, 

finns risken att eleverna enbart reproducerar redan dominanta sätt att skriva utan att utveckla 

en mer djupgående förståelse för strukturerna och därmed inte kan formulera en egen 

dominans i sin textbearbetning (Lundgren, s. 328). 

 

Pedagogikforskaren Christina Olin-Scheller et al. (2015) undersökte elevers avancerade 

läsförmåga och vikten av metakognition (Olin-Scheller et al., 2015, s.132, s.146). Under 

höstterminen 2012 samlades material in från tio stycken klasser i årskurs sju. Lärarna i 

studien skulle med hjälp av DSU (Dialogisk Strategiundervisning), en form av 

modelleringsdidaktik (Olin-Scheller et al., 2015, s.147), öva eleverna i att “föra samman 

idéer från olika delar av texten, tolka bildspråk, skilja ut och tolka komplex information” 

samt “kunna granska och värdera text- eller berättelsestruktur” (Olin-Scheller et al., 2015, 

s.133). Läraren läser, stannar upp och uttrycker sina tankar om texten, på, mellan och bortom 

raderna. På detta sätt lär sig eleverna metakognitiva metoder genom att härma sin lärares 

explicit redovisade tankemönster. Strategierna skapade en förståelse hos eleverna för deras 

egna reflektion, något som Freire menar är en fundamental förmåga i strävandet efter att bli 

en kritisk läsare (Freire, 1974, s. 37).  

 

I Olin-Scheller et al:s arbete ingick bland annat en dialog där läraren försökte förmå eleverna 

att jämföra den aktuella textens innehåll med tidigare lästa texter: en av de lässtrategier som 

visat sig vara extra svår att lära ut (Olin-Scheller et al., 2015, s.140). Olin-Scheller et al. 
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(2015) menar att resultatet understryker vikten av att utveckla elevernas metakognition såväl 

som deras metaspråk. Ett språk som ger eleverna förmågan till att inte bara tänka om sina 

tankar, utan även tala om hur och vad de tänker. Denna textual power eller språkliga makt att 

uttrycka sig, som Olin-Scheller et al. kallar det, är nödvändig för att hitta sin plats i världen 

och förstå hur världen hela tiden påverkar oss (Olin-Scheller et al., 2015, s. 146). 

 

Didaktikforskaren Åsa af Geijerstams studie (2014) undersöker en metodik för hur läraren 

kan bedöma elevernas tankeverksamhet och således även metakognition. Hennes studie 

fokuserar på elevernas metakognition och därmed kritiska tänkande om sina egna tankar, med 

socialsemiotiken som teoretisk utgångspunkt. Teorin är att språket avslöjar hur vi tänker och 

därmed motiveras studiet av barns skrivande för att förstå hur de tänker (af Geijerstam, 2014, 

s. 100). Forskarna har studerat 24 prosatexter författade av elever i årskurs två (af Geijerstam, 

2014, s. 103). Fyra olika “processer” har identifierats i elevernas texter: en materiell process, 

där eleven främst beskriver hur någon i den yttre världen gör något eller där något sker. En 

relationell process, där eleven beskriver relationen mellan två enheter i förhållande till tid, 

plats, deltagande/varande eller hur det ser ut. Den tredje processen är den mentala processen, 

där inre erfarenheter i form av känslor, tyckande och tankar beskrivs. Slutligen fann forskarna 

en fjärde, verbal process, där en karaktär i elevens berättelse säger något konkret eller 

symboliskt (af Geijerstam, 2014, s. 102).  

 

Af Geijerstams analys av elevtexterna utifrån de fyra ovan nämnda processerna, visar på en 

kraftig överrepresentation av materiella och relationella processer. De mentala och verbala 

processerna var däremot ytterst sällsynta (af Geijerstam, 2014, s. 104). Resultatet av en sådan 

analys kan hjälpa läraren att se vilka typer av skrivande- och tankeprocesser som kräver ökat 

fokus och övning på i undervisningen (af Geijerstam, 2014, s. 99). 

 

4.3 Critical literacy för alla åldrar: Baby Beluga 

För att på ett tydligt sätt konkretisera hur CL kan användas i praktiken presenteras här ett 

lärandetillfälle hämtad från “Bygga broar och öppna dörrar” Karin Jönsson et al. (2009). 

Ursprungligen presenterad i “Negotiating critical literacies with young children” av 

pedagogikforskaren Vivian Maria Vasquez (2004). Då endast delar av Vasquez studie fanns 

tillgängligt används vid inledningen av denna rubrik den översatta versionen som presenteras 

i Jönsson et al:s bok.  
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Barnen som deltar är mellan 3-5 år gamla. Det gör innehållet än mer angeläget då det visar på 

att CL kan tillämpas på ett tillfredsställande sätt i mycket ung ålder. Detta är ett exempel på 

hur man kan använda texter och information som barn har tidigare erfarenhet av och utmana 

vad som presenteras för att komma till nya slutsatser. Så här utspelade sig lärandetillfället: 

 

Barnen sjöng en sång som är mycket vanlig i Kanada som heter “Baby Beluga”, Beluga 

översätts till svenska som vitval så titeln kan översättas till “vitvalsungen”. Sången är fylld av 

positiva och upplyftande ord och meningar om vitvalsungens liv: “Swim so wild and you 

swim so free”. Barnen hade tidigare arbetat med miljöfrågor och läraren läste olika 

nyhetsartiklar för barnen som beskriver vitvalarnas miljö. Därefter läste de texten till sången 

igen. En jämförelse görs över vilka ord som används för att beskriva vitvalarnas situation. 

Läraren lät barnen vara med i hela processen och de fick själva reflektera över skillnaden i de 

olika beskrivningarna av en vitvals liv. Barnen uppmärksammade att orden i sången och 

orden från de olika nyhetsartiklarna är väldigt olika. Läraren guidade dem vidare i deras 

reflektion genom att ifrågasätta vilken av beskrivningarna av vitvalen som är riktig och sann. 

Något exakt rätt svar på den frågan står med högsta sannolikhet inte att finna utan målet är att 

förmå eleverna att fundera över vad och varför texter om vitvalar förmedlar så olika budskap. 

(Jönsson et. al, 2009, s 106) 

 

Vidare frågade läraren barnen vem som talar i texten. Barnen kan då med hjälp av läraren, 

som bad dem leta efter specifika ord, urskönja att det är “Raffi” (författaren till sången) som 

talar då ord som “You” och “Your” används. Detta sätt att belysa vem som talar i en text är 

till stor fördel när man ska utveckla en genrekunskap och kunskap om texters uppbyggnad. 

Sedan experimenterade man med att byta ut “you” till “I” eller “we”. Barnen bestämde sig för 

att de gillar “we” bättre eftersom det då handlar om fler valar och inte bara en. Dessutom kom 

de med analysen att det är bättre att valarna talar, istället för författaren, eftersom barn gillar 

när djur talar.  

 

Avslutningsvis lät läraren barnen skriva om sången. Med deras nya kunskap om valarnas 

situation och sin åsikt om att det är bättre att valarna talar direkt skrev de så om texten. 

Resultatet blir en sång som de ger namnet “Save the Belugas song”. Texten i sången skildrar 

nu mer sanningsenligt valarnas situation, exempelvis: “Please save us from this pollution”. 

Vasquez menar att genom att rekonstruera texten, i enlighet med Janks modell (Janks, 2012, 
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s. 152), belyser man inte bara valarnas miljö utan också på vilket sätt texter påverkar oss och 

vilka syften som kan tänkas ligga bakom den (Vasquez, 2004, s 139–140).  

 

Detta exempel visar på att barn redan i tidig ålder kan, med guidning från en insatt lärare, 

dekonstruera och rekonstruera en text på ett framgångsrikt sätt. Eleverna får kunskap om att 

det i texter görs avkall på viss information till förmån för en annan i syfte att framföra en 

agenda. 

 

4.4 Lärarstudenters röster om Critical Literacy 

För att få vidare förståelse för CL är det väsentligt att även lärarnas attityd till och 

erfarenheter av metoden tas i beaktande. Ett stort ansvar läggs på den som undervisar i CL, då 

denne måste ha en kritisk inställning till sin egen ideologi och sina egna värderingar (Heather 

Fehring & Pam Green, 2001, s. 133). Paradoxalt nog måste någon bestämma vad som är 

kritisk läsning och inte, vilket i sig skapar uppslag för en kritisk granskning (Fehring & 

Green, 2001, s. 40–41). 

 

I en kvalitativ studie som utförts av pedagogikforskaren Claudia Gutièrrez, baserad på 

intervjuer med tre lärarstudenter i Colombia (Gutièrrez, 2015, s. 179), kunde man utröna 

olika möjliga problem och förutsättningar för CL i undervisningen. Vid de första intervjuerna 

med de blivande high-school-lärarna, som utfördes innan studenterna hållit sina första CL-

baserade lektioner, uttrycktes en viss oro. Dels för att en irritation hos föräldrarna till eleverna 

skulle uppstå, över att deras barn skulle börja ifrågasätta, för landet, traditionella synsätt som 

exempelvis heteronormen (Gutièrrez, 2015, s. 184). Dels missförstod en annan lärarstudent 

“kritisk” som att ha en negativ inställning (Gutièrrez, 2015, s. 185).  

 

Efter att studenterna haft sina lektioner, var två av dessa ytterst skeptiska till en lyckad 

implementering av CL. Anledningen till tveksamheten angavs vara klassernas storlek. En 

klass hade 40 elever (Gutièrrez, 2015, s. 188), samt alltför undermåliga grundläggande 

läsförmågor för att ta läsförståelse vidare till en mer krävande nivå som CL innebär 

(Gutièrrez, 2015, s. 185). I kontrast till de mer negativa erfarenheterna, hade en av 

lärarstudenterna både sett ett ökat engagemang i diskussionerna bland eleverna samt en 

känsla av fullbordande som lärare genom implementering av CL. Tidvis var det dock svårt att 
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hålla sig till schemat och dessutom blev lektionsplanerandet mer krävande (Gutièrrez, 2015, 

s. 186).  

 

En annan intervjustudie genomfördes i Indien och baserades på samtal med 40 

grundskolelärarstudenter. De intervjuades om sina erfarenheter av CL (Radha Iyer, 2010, s. 1, 

s. 3) och även denna studie redovisar liknande resultat som i Gutiérrez studie (2015) ovan. De 

vygotskijanskt skolade lärarna, med inspiration från Freebody & Lukes Four Source Model 

(1990) som nämnts tidigare (Schmidt, 2013, s. 54), har sett vikten av en elevcentrerad 

undervisning, där mening och förståelse skapas genom att knyta an kunskap till egna 

erfarenheter och kontext (Schmidt, 2013, s. 3). Undervisningen måste dock hela tiden 

balanseras mellan en kritisk, djupgående reflektion och en mer övergripande syn (Schmidt, 

2013, s. 4). Ytterligare en komplikation som de intervjuade lärarna nämner är hur klassernas 

storlek, med upp till 50 elever, gör det omöjligt att låta samtliga elever få framföra sin 

reflektion (Schmidt, 2013, s. 4). Utifrån de två intervjustudierna, verkar klassernas storlek ha 

betydelse för en lyckad implementering av CL (Gutiérrez, 2015, s. 188; Iyer, 2010, s. 4). 

5. Utmaningar med critical literacy 

CL innebär en förändring och förändringar möts alltid av motstånd. Under denna rubrik 

presenteras potentiella utmaningar vid tillämpandet av CL i den svenska skolan. 

 

5.1 Critical Literacys komplexitet 

Det faktum att många lärare ännu inte vet vad CL är och innebär, är kanske en av de mest 

fundamentala utmaningar som teorin står inför. Termen CL kopplas till många andra 

didaktiska termer såsom kritiskt tänkande och liknande som måhända inte är helt fel, men 

som på intet sätt ger samma helhet som CL gör. På det sättet kan således lärare ha en viss 

uppfattning men inte en helhetsbild av CL. En konsekvens av detta är att de då fokuserar på 

exempelvis metakognition: att se bortom och mellan raderna, men misslyckas med att sätta in 

det i ett sociokulturellt perspektiv. Just att det är så många delar som ska tas i beaktande i CL, 

gör att vissa lärare drar sig för att använda det för att de inte tycker att de är tillräckligt 

insatta. (Cho, 2015, s. 73) 

 

Läraren behöver organisatoriskt stöd, alltså att ledningen stöder lärarna i deras vision och 

långsiktiga arbete. Kompetensutveckling, studiegrupper och vidareutbildning är exempel på 
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stöd som resulterar i att lärarna hela tiden får påfyllnad av olika metoder och sätt att arbeta 

på. (Jönsson et al., 2009, s. 186–187) 

 

CL är inte enbart kognitivt krävande, utan kan likväl vara en emotionellt påfrestande 

aktivitet. Det gör ont att, i förändringens namn, ifrågasätta och blottlägga tidigare 

förgivettagna idéer, maktstrukturer och världsåskådningar. Obehagskänslor av tomhet, 

vilsenhet och ilska som kan uppstå vid insiktsfull CL, ställer krav på läraren att inte enbart 

lära ut CL, utan även visa på sätt att hantera och prata om de känslor och tankar som 

uppkommer efter en kritisk bearbetning (Michelle Reidel & Christine Draper, 2011, s. 129). 

Intervjuade lärarstudenter vittnar om att man håller sig undan kontroversiella, om än 

intressanta ämnen av rädsla för att få problem med föräldrarna. Det kan rör sig om i hemmet 

tabubelagda ämnen såsom religiösa eller sexuella frågor (Gutiérrez, 2015, s.184), som just på 

grund av det kulturella stigmat, kräver belysning i ett neutralt och kritiskt diskussionsforum 

som skolan är. Cho menar att elevernas egna attityd ofta går emot föräldrarnas konservativa 

hållning, då barnen är nyfikna och vill lära sig mer (Cho, 2015, s. 72–73). 

 

5.2 Lärarens roll 

Shor (1997) presenterar ett dilemma vad gäller lärarens position vid utövandet av CL i 

klassrummet. Lärarens auktoritet i klassrummet kan medföra komplikationer vid 

kommunikation och dialog i olika sammanhang med fokus på CL. Å ena sidan kan en alltför 

auktoritär lärare ta för mycket plats och hindrar elevernas egna analyser och utrymme för 

reflektion i klassrummet. Är läraren för auktoritär kan det även inskränka på elevernas 

möjligheter att uttrycka kritiska åsikter om det läraren lär ut. Å andra sidan får en lärare som 

inte är tillräckligt auktoritär, svårigheter att implementera de olika moment som kan vara 

avgörande för att ett lärandetillfälle ska ge eleverna den utveckling i CL som utgör målet 

(Shor, 1997, s. 10–11). Svaret på detta dilemma är att som lärare vara medveten om sin roll 

och som ett resultat av detta inta en position där man låter elevernas reflektioner föra 

undervisningen framåt. Läraren utmanar och ifrågasätter elevernas reflektioner och guidar 

dem vidare mot målet med uppgiften (Jönsson et al., 2009, s111). 

 

Även om man på ett framgångsrikt sätt fullföljer sin undervisande roll med CL i fokus finns 

ideologiska och moraliska aspekter att ta hänsyn till. När man ger eleverna access till 

dominanta strukturer riskerar man samtidigt att cementera och reproducera strukturernas roll i 
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samhället. Detta sker om de legitimeras och framställs som det enda sättet att förhålla och 

uttrycka sig på. Ta exemplet med debattartikeln i Berit Lundgrens artikel ovan. Där 

problematiseras inte att de strukturer som lärs ut i sig inte ifrågasätts. Eleverna ska således 

ifrågasätta och reflektera men vissa strukturer ska bara accepteras för vad de är. Om eleverna 

å andra sidan inte undervisas i och får tillgång, access, till de dominanta språkbruk och 

strukturer som existerar, har de inga förutsättningar att hävda sig (Janks, 2000, s. 176), utan 

riskerar istället att förpassas till “den tysta kulturen” av de dominerade (Freire, 1974, s. 64).  

 

Att förhålla sig till undervisning i skolan, och till CL i synnerhet, blir per definition ett 

tveeggat svärd i den bemärkelsen att läsning av en text kräver avkall på en annan text, då 

tiden i skolan är begränsad. Kritisk läsning och förståelse av en specifik text leder till 

befrielse å ena sidan, då det eliminerar osäkerhet. Å andra sidan leder det till en förlust hos 

samma läsare, och ett dominerande av densamma, då denne under sin läsning samtidigt gått 

miste om andra texter som hade kunnat ge hen en mer komplett eller annorlunda bild av 

verkligheten (Fehring & Green, 2001, s. 8). Lärare i CL bör möta denna paradox med tydlig 

transparens inför eleverna gällande avgränsningar och avvägningar som hen gjort vid val av 

litteratur och undervisningsmetodik. På så sätt blir eleverna medvetna om vilken information 

och kunskap de går miste om till förmån för annan information och en ärlig chans att 

komplettera sina kunskaper i ett senare skede (Fehring & Green, 2001, s. 56) 

 

6. Critical literacy som demokratiseringsmetod 

 

We are what we say and do. [...] That world addresses us to produce the different 

identities we carry forward in life: men are addressed differently than are 

women, people of color differently than whites [...]. We can redefine ourselves 

and remake society, if we choose, through alternative rhetoric and dissident 

projects. This is where CL begins, for questioning power relations, discourses, 

and identities in a world not yet finished, just, or humane.  

(Shor, 1997, s. 1) 

 

Detta förhållningssätt till CL som Ira Shor presenterar är ett förhållningssätt han delar med 

många av sina kollegor som forskat i ämnet. Han menar att CL har förutsättningarna för att i 

undervisningen användas som ett verktyg för att lära ut social rättvisa och jämlikhet och att 
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det vore fel att inte använda dessa förutsättningar för just det syftet (Cho, 2015, s. 70; Shor & 

Freire, 1987; Luke, 2012). 

 

Karin Jönsson och Elisabeth Jennfors (2016, s. 1) sätter CL i ett större perspektiv. De tar sin 

utgångspunkt i Lgr 11 och belyser skolans demokratiska ansvar och värdegrund. För att 

förmå elever att tänka i de banorna behöver man stimulera deras metakognition. I enlighet 

med CL:s huvudsakliga syfte att främja rättvisa och jämlikhet (Janks, 2000, s. 179) vilket 

sker genom dess skapande av förståelse för det dialektiska förhållandet mellan människan 

och hennes omvärld, mellan det dominerande och de dominerade (Freire, 1974, s. 36, s. 64), 

ska eleverna i den svenska skolan ges kognitiva verktyg till att kunna orientera sig i en 

“komplex verklighet, med stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Skolverket, 

LGR 11, s. 9). Ett samhälle med medborgare oförmögna till kritisk granskning av fakta och 

förhållanden skulle kunna leda till diverse former av diskriminering och kränkningar av 

mänskliga rättigheter (Skolverket, LGR 11, s. 9). Ekvall poängterar särskilt vikten av CL i 

flerspråkiga klasser, då eleverna i dessa ofta tillhör socioekonomiskt ofördelaktiga 

minoriteter (Ekvall, 2013, s. 274). 

 

I takt med att de socioekonomiska klyftorna ökar i Sverige (Socialstyrelsen, 2014), ökar 

också risken för att klyftor i demokratiska fri- och rättigheter uppstår. Det duger inte längre 

att främst använda skolan som en ekonomisk språngbräda ut i arbetslivet och karriären. Ett 

kritiskt förhållningssätt måste implementeras för att motarbeta det anti-demokratiska 

vidmakthållandet av orättvisorna i ett system som gynnar rika och missgynnar fattiga 

(Comber, 2015, s. 363). Detta ställer krav på att utbilda elever såväl som lärare om 

korrelationen mellan folk, fattigdom, ekonomi, historia och politik. Snarare än att fokusera på 

vilka grundläggande strukturer och institutioner som finns i samhället, bör eleverna 

undervisas i hur och varför dessa institutioner verkar tillsammans och vilka makt- och 

drivmedel, exempelvis pengar, som gör verksamheten möjlig och önskvärd (Comber, 2015, s. 

366).  

 

I Indien ses exempelvis CL som en viktig nyckel till frihet i det indiska skolsystemet. Där har 

CL förespråkats och implementerats i ett försök att göra sig kvitt det tidigare koloniala 

brittiska skolsystem som inrättades med syftet att pacificera och västorientera urbefolkningen 

(Iyer, 2010, s. 1). 
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Jämställdhet mellan könen är en annan värdering som den svenska skolan slår vakt om. 

Enligt LGR 11 har skolan “ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” 

(Skolverket, LGR 11, s. 8). Ett sätt som CL kan medverka till jämställdhet är att göra män 

uppmärksamma på normen som upprätthålls inom vissa kretsar där det anses omanligt att läsa 

(Fehring & Green, 2001, s. 135). Något som kan ses problematiskt, då männen måste börja 

läsa för att inse de anti-demokratiska nackdelarna med att inte läsa. 

 

7. Summering 

Vi har i denna uppsats bland annat presenterat forskning som redovisar hur CL kan användas 

i demokratiseringssyfte. CL är en slags vidareutveckling av den forskning på läsförståelse 

som påbörjades i slutet av 1970-talet. Framstående forskare inom fältet är bland andra Paulo 

Freire och Hilary Janks. 

 

CL handlar om att bryta ner - dekonstruera - textens och budskapets innehåll, för att kritiskt 

granska ordval och författarens intentioner, vad som inte sägs och vilka som ej får föra sin 

talan i texten samt att därtill kunna anpassa samma process på sina tankegångar. En modell 

som fått stort genomslag och som refereras flitigt i anknytning till CL är Janks modell med 

fyra faktorer som är grundläggande vid praktiserandet av CL nämligen; Domination, access, 

diversity och design.  

 

Övriga områden som är essentiella för CL i teorin och därmed i förlängningen praktiken är 

metakognition och det socio-kulturella perspektivet. En utveckling av Janks modell fokuserar 

endast på den del i CL som syftar till hur man kan dekonstruera och rekonstruera en text. Det 

är här metakognition har en central roll. För att kunna identifiera hur man själv resonerar och 

använda det när man analyserar olika texter. Det socio-kulturella perspektivet är också det ett 

sätt att belysa olika aspekter man bör beakta när man analyserar en text såsom kön och 

etnicitet. Läraren bör ha en god kunskap om dessa områden för att på ett framgångsrikt sätt 

kunna planera uppgifter och frågor som gör att eleverna tänker i dessa banor.  

 

Studierna som presenterats visar att CL på ett framgångsrikt sätt kan användas vid en mycket 

ung ålder. Det finns konkreta strategier, metoder och exempel för hur eleverna utvecklas till 

att bli flitiga användare av CL. Andra studier visar att lärarstudenter har haft svårigheter att 

implementera CL i praktiken. Alltför stora klasser, avsaknaden av grundläggande 
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läsförståelse hos eleverna samt en osäkerhet kring hur kontroversiella ämnen skulle mottas 

hos föräldrarna nämns som några av de försvårande omständigheterna. 

 

Under utmaningar för critical literacy nämns bland annat att dagens svenska skola tycks vara 

fokuserad på nationella prov och internationell standard. Detta kan medföra att många lärare 

tycker det är svårt att implementera kritiskt granskande djupdyk i texter och frågor, vilket är 

förutsättningarna för framgångsrik CL. För att hinna med att undervisa i CL utöver de 

kunskapskrav som sedan tidigare funnits i läroplanen, tycks det att läraren måste ha en 

finjusterad prioriterings- och planeringsförmåga.  

 

Slutligen presenteras det som många CL-forskare ser som det stora målet med CL. Alla de 

delar som utgör CL har också potentialen att användas i ett demokratiseringssyfte där man 

tillsammans med eleverna diskuterar jämlikhet, alla människors lika värde och andra 

grundläggande demokratiska värderingar. 

8. Diskussion 

Vi har sett att CL är mer än pedagogisk metod; det är ett förhållningssätt till livet. Ett 

förhållningssätt som är viktigare än någonsin, i tider av ökande socioekonomiska klyftor där 

högerpopulistiska partier och mäktiga ledare drar nytta av splittringarna och normaliserar 

tidigare odemokratiska beteenden, lögner och idéer med hjälp av meningsförvrängande 

eufemismer, såsom alternativ fakta och fake news. 

 

Detta arbete har visat att det tidigare sättet att se på läsförståelse som en mer eller mindre 

enskild, teknisk förmåga, utan förankring till elevernas samtid, är gammalt och förlegat. Som 

vi skrev inledningsvis, kräver dagens globala samhälle, med dess överväldigande flöde av 

information, att varje demokratisk medborgare förhåller sig kritiskt till allt hen läser, ser och 

hör. Annars hotar inte enbart en stagnering av demokratin i våra länder, utan även dess 

borttynande, då nationalistiska röster manar till att följa “det sunda förnuftet”, det vill säga 

godtyckliga uppfattningar om vår omvärld, snarare än att, med CL:s hjälp, progressivt och 

kritiskt vidareutveckla demokratin till tidigare oanade friheter för alla. 

 

Det finns en mängd faktorer som talar emot att CL inom kort kommer att användas i 

svenskundervisningen i varje klassrum i Sverige. I varje fall inte i sin helhet. Delar av CL 

kommer att läras ut och på samma sätt som mer progressiva delar inom läsförståelse, 
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exempelvis Reciprocal Teaching, har fått fotfäste och används frekvent i stora delar av 

Sverige, så kommer också delar av CL att användas inom en snar framtid. De delar som med 

största sannolikhet snabbt kommer att accepteras och användas är de delar som går att bevisa 

i faktiska resultat. Det kommer vara de delar där det finns möjlighet att testa eleverna. Det 

kommer vara de delar som innefattar läsförståelse eller att identifiera de språkliga delar som 

är bärande för att en argumenterande text ska vara en argumenterande text.  

 

Däremot kommer de delar av CL som handlar om demokratisering, jämlikhet och att nära en 

empati hos eleverna att ta längre tid innan den accepteras och används. För hur mäter man 

det? Hur mäter man empatin eller hur mycket mer jämlikt en elev tänker jämfört med 

tidigare? Vi har i denna uppsats presenterat konkreta exempel på hur CL kan användas i 

praktiken. Det är också det enda vi kan göra, nämligen presentera dessa studier. Vi kommer 

aldrig att kunna presentera studier som svart på vitt visar hur CL har ökat empatin hos elever. 

Av den anledningen kommer det ta tid för de delarna av CL att implementeras i våra skolor.  

 

Detta är även ett argument som kan användas för att kritisera CL i sin helhet. Hur kan man 

som forskare påstå att CL är en viktig metod för att lära ut demokratiska värden om man inte 

tydligt kan bevisa det? Vår analys är att det, som mycket annat, inte är svart och vitt. I detta 

fallet menar vi alltså att man inte kan säga att CL inte kan användas för att utveckla 

demokratiska värden. Det är dock heller inte riktigt att säga att det är det mest framgångsrika 

sättet för att göra det. Troligtvis hamnar vi någonstans mittemellan. En allmänt vedertagen 

teori är trots allt att läsandet av litteratur ökar förståendet och empatin för andra människor. 

För oss ter det sig då naturligt att ett utvecklande av läsning där man breddar spektrumet till 

att reflektera närmare över bland annat genus och minoriteter borde ge en ökad förståelse.  

 

En annan aspekt av CL som bör problematiseras är att det är ett förhållningssätt som kräver 

att man genomgående stannar upp, granskar och värderar information. Vilken konsekvens 

kan det ha för läslusten? Vi kan här dra paralleller med egna erfarenheter inom ett annat 

område. Vi är båda intresserade av musik och utövar det i olika former. Vår erfarenhet är att 

detta gör att vi ibland kan fastna på de tekniska aspekterna när vi lyssnar på en låt. Detta gör 

att vi inte på samma sätt kan njuta av musiken fullt ut då vi fokuserar på andra saker när vi 

lyssnar. På samma sätt kan CL vara ett hinder för läslusten då läsaren fokuserar på att 

problematisera texten istället för att njuta av litteraturen i dess helhet.  
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Ur ett annat perspektiv är dessutom CL bara en av de många teorier som presenterats och som 

existerar i förhållande till svenskämnet i sin helhet. Som lärare tar man del av många teorier, 

gamla som nya, men i slutändan måste man själv bestämma vilka slags teorier man tycker är 

essentiella. Detta betyder att tills dess att CL finns med på ett tydligt sätt i den svenska 

läroplanen, är det upp till varje lärare att tolka om man ska inkorporera hela den idén som är 

CL eller inte.  

 

Komplexiteten i CL är en annan utmaning vid implementering i svenskämnet. Det är väldigt 

många aspekter att ta hänsyn till och det som kan vara enkelt att förklara i teorin kan vara 

desto svårare att genomföra i praktiken. Det kan exempelvis vara enkelt att i teorin påstå att 

frågor till en text ska formuleras utifrån ett sociokulturellt perspektiv i syfte att främja elevens 

metakognition. Man kan som lärare vara helt insatt i vad som menas med ett sociokulturellt 

perspektiv och metakognition, och ändå kan det vara mycket tidskrävande och svårt att 

formulera dessa frågor.  

 

En annan viktig del för att legitimera CL är att den lärs ut på lärarutbildningen. Vi hade inte 

hört talas om CL innan vi påbörjade arbetet med att göra research för den här uppsatsen. Det 

var alltså inte ett begrepp som vi lärde oss när vi läste kursen i svenska på vårterminen 2015.  

Detta har säkert sin naturliga förklaring i och med att det är ett nytt forskningsfält. Det finns 

också många likheter mellan CL och vissa aspekter i den läsförståelseundervisning vi fått ta 

del av. Vi har haft turen att kunna fördjupa oss och skapa en förståelse för vad CL är och kan 

vara. Därför anser vi oss också ha en skyldighet att föra denna teoretiska inriktning vidare till 

våra framtida kollegor och skolor.  

 

Det är vår övertygelse att CL kommer att ha en central roll i framtidens svenska klassrum och 

efter arbetet med denna uppsats är det något som vi kommer arbeta aktivt med för att 

förverkliga. 

 

Då den svenska skolan i dagsläget är utformad att mäta elevers prestationer med hjälp av 

kvantifierbara prov skulle ett mer fullkomligt implementerande av CL i undervisningen kräva 

vidare forskning på hur de olika CL-kompetenserna i exempelvis Janks modell kan mätas och 

betygsättas. Vi vill även föreslå forskning på hur de potentiella kunskapsklyftor som 

undervisningen i CL kan skapa mellan elev och förälder bör hanteras. Hur ska en lärare agera 

när denne möts av föräldrar som under ett utvecklingssamtal beklagar sig över att deras barn 
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börjat ifrågasätta familjens syn på exempelvis heteronormen, kvinnors rättigheter eller syn på 

Gud? 

 

Detta arbete har gett oss uppslag till vår kommande produktionsuppsats. Vi ämnar utföra 

empiriska studier i huruvida lärare såväl som lärarutbildare har kunskap om CL. Om så är 

fallet, kan vi undersöka till vilken grad och i vilken form som CL används i deras 

undervisning och om dessa former överensstämmer med de kriterier för CL som framlagts i 

denna studie.  
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