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Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka hur tre svensklärare i årskurs 3 arbetar med kritisk 

läsning. För att undersöka vilka aktiviteter i kritisk läsning som förekommer i lärarnas 

undervisning utförs observationer, medan intervjuer används för att ta reda på lärarnas 

uppfattningar om sin undervisning i kritisk läsning. Datainsamlingen sker med hjälp av 

observationsschema, intervjuguide och ljudinspelning med varje lärare. Insamlade data 

tolkas med utgångspunkt i Norlunds (2009) kategorier: kritisk-analytiska, kritisk-

integrerande, kritisk-evaluerande och kritisk-ideologiska aktiviteter. Observationsdata 

visar att lärarna arbetar med kritisk-analytiska, kritisk-integrerande och kritisk-

ideologiska aktiviteter. Av intervjuerna framkommer dock att lärarna uppfattar kritisk 

läsning som en kritisk-evaluerande aktivitet och upplever att den inte är prioriterad och 

därför förekommer sporadiskt. Sammantaget tyder insamlade data på att samtliga 

aktiviteter i kritisk läsning kan förekomma i grundskolans tidigare år men för att skapa 

optimala förutsättningar för undervisning i kritisk läsning behöver den skrivas fram 

tydligt i kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.  

 

Nyckelord 
Kritisk läsning, Stöttning, Årskurs 3 

 

English title 
Teaching critical reading in grade 3: Critical reading activities in the Swedish classroom 
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1 Inledning 
I grundskolans tidigare år börjar elever bekanta sig med och läsa olika slags texter. Enligt 

läroplanen ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt 

till olika texter och media, och kan dra slutsatser om det lästa både enskilt och tillsammans 

med andra elever (Skolverket 2017:9, 252). För att eleverna efter genomgången 

grundskola ska kunna förhålla sig kritiskt till det de läser, bör svenskundervisningen 

redan i årskurs 1–3, syfta till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt.  

 

Eftersom kunskapskraven i svenskämnet behandlar kritisk läsning generellt, anpassar 

varje lärare sin undervisning utifrån sin egen tolkning av kraven (Eckeskog 2013:99–

100). Vaga formuleringar i läroplanen kan leda till att tillgången till undervisning i kritisk 

läsning varierar mellan olika klassrum (Eckeskog 2013; Jönsson 2007). I sin studie om 

undervisningen i kritisk läsning på gymnasiet drar Norlund (2009) liknande slutsatser. 

Med tanke på att kritisk läsning inte är tydligt framskriven i kunskapskraven för årskurs 

3 förefaller det rimligt att undersöka hur grundskolelärare förhåller sig till kritisk läsning 

i undervisningssituationer.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur tre svensklärare i årskurs 3 arbetar med kritisk läsning. 

För att uppnå studiens syfte besvaras följande frågeställningar: 

 

·      Vilka aktiviteter i kritisk läsning förekommer i lärarnas undervisning?  

·      Hur säger sig lärarna undervisa i kritisk läsning i svenskämnet?  
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2 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet inleds med en definition av begreppet kritisk läsning och hur det 

används i studien (2.1). Vidare presenteras den teoretiska utgångspunkten som studien 

vilar på (2.2) och därefter förklaras vad styrdokumenten skriver om kritisk läsning (2.3). 

Avslutningsvis ges en översikt över tidigare forskning (2.4). 

 

2.1 Kritisk läsning som begrepp  

I föreliggande studie används Norlunds (2009) definition av kritisk läsning som delas in 

i fyra olika aktiviteter. Kritisk-analytiska aktiviteter innebär att elever sållar information, 

drar paralleller och tolkar textens budskap. Kritisk-integrerande aktiviteter är när elever 

exempelvis läser faktatexter, bokrecensioner eller historiska texter om samma fenomen 

och därefter skapar sig en uppfattning om det. Kritisk-evaluerande aktiviteter handlar om 

att eleverna läser olika texter och sedan bedömer källornas pålitlighet och trovärdighet. 

Kritisk-ideologiska aktiviteter går ut på att eleverna granskar vilket budskap som 

förmedlas i texter. 

 

2.2  Teoretiska utgångspunkter 
Studiens teoretiska utgångspunkt bygger på ett sociokulturellt perspektiv med fokus på 

begreppen stöttning och proximal utvecklingszon. Läraren och eleverna kan bidra till 

stöttning genom att delge varandra kunskaper. På så sätt får både läraren och eleverna 

inflytande i klassrummet och kan bidra med idéer, erfarenheter, resonemang och 

argumentationer (Jönsson 2007: 238–239). Genom att lärare och elever samspelar med 

varandra synliggörs olika perspektiv och därmed formas nya kunskaper. Genom 

interaktion kan stöttning ske för att öka förståelsen för det som undervisas (Säljö 

2016:300–304). Läraren hjälper till att utveckla tänkandet hos eleven för att eleven sedan 

på egen hand ska kunna utmana sig själv och utvidga den proximala utvecklingszonen. 

Exempelvis kan läraren stötta sina elever för att underlätta kritisk textbearbetning genom 

att erbjuda hjälp när svåra begrepp dyker upp. Begreppsförklaringen underlättar 

förståelsen av textens innehåll och innebär att läraren arbetar i elevens proximala 

utvecklingszon. Den valda aktiviteten kan brytas ner till mindre delar där ledtrådar ges av 

läraren, vilket gör att eleven lär sig att arbeta mer självständigt (Taube 2013:24; Säljö 

2016:305–306). Begreppsförklaringen kan ges under Norlunds (2009) samtliga 

läsaktiviteter. 
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2.3 Kritisk läsning i styrdokumenten för grundskolans tidigare år 
Eleverna ska utveckla färdigheter för att undersöka och analysera valda texter med ett 

kritiskt förhållningssätt. Exempelvis ska de kunna återberätta, resonera om innehåll, 

återge textens budskap och koppla det till egna erfarenheter (Skolverket 2017:222, 227). 

I styrdokumenten betonas också färdigheter att kunna samtala om och ställa frågor om 

text samt att formulera egna åsikter och samtala med andra elever, vilket är exempel på 

kritisk-analytiska och kritisk-integrerande aktiviteter. Läraren ska även sträva efter att 

främja ett källkritiskt tankesätt hos eleven upp till årskurs 3 (Skolverket 2017:222, 227), 

vilket är ett exempel på kritisk-evaluerande aktivitet. Däremot tas inte källkritik upp i 

kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.  

 

2.4 Tidigare forskning  
I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning om undervisning i kritisk läsning (2.4.1) 

och klassrumsmiljö och förutsättningar för kritisk läsning (2.4.1). 

 

2.4.1 Undervisning i kritisk läsning 

I Norlunds (2009) studie undersöks hur olika lärare undervisar i kritisk läsning på 

gymnasiet. Norlund (2009) undersöker i sin studie om aktiviteterna tränar kritiskt läsning. 

Metoderna som används i studien är observationer och intervjuer med gymnasieelever 

och lärare. Studiens resultat visar att kritisk läsning kräver träning i form av 

exempeluppgifter som omfattar metakognitiv träning som ger möjligheten att träna, 

planera, reflektera och analysera. Metakognitionen är en viktig del för eleverna för att 

träna kritisk läsning och underlättar därmed förhållningsättet till olika texter. De 

intervjuade lärarna i Norlunds (2009) studie menar att metakognitionen kan bidra till att 

utveckla elevernas läsprogression.  

 

Lärarna i Norlunds (2009) studie menar att eleverna inte ska läsa och träna sina förmågor 

på okända texter, utan de ska lära sig något om ett planerat innehåll. Lärarna menar att 

kursplanen i svenska är otydlig med vad som ska läras ut och därför blir det svårt att 

variera texterna i undervisningen. De upplever även att eleverna får mer motivation med 

texter hämtade från internet eftersom det finns ett större utbud av varierande texter 

(Norlund 2009). 

 
Det fyra aktiviteterna som Norlund (2009) använder sig av i sin studie för kritisk läsning 

är som tidigare nämnt kritisk-analytisk, kritisk-integrerande, kritisk-evaluerande och 
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kritisk-ideologisk aktivitet. Några av dessa aktiviteter kan kännas igen i andra studier, 

vars syfte är att undersöka hur kritisk läsning tillämpas i praktiken. 

 

I Eckeskogs (2013) studie undersöks hur elever med hjälp av symboler tränar på att tänka 

mellan och bortom raderna, ställa frågor till texten, reda ut oklarheter som dyker upp 

under läsningen och slå upp svåra begrepp. Jönssons (2007) studie handlar om att 

undersöka hur elever resonerar och reflekterar om berättelsens innehåll genom att lyssna 

på den. Det undersöks också hur eleverna i grupp framför sina tolkningar av berättelsen 

genom att argumentera. Båda forskarna skriver att eleverna tränar på att resonera, 

reflektera och argumentera om det de läser (Eckeskog 2013:34, 97–99; Jönsson 2007:46, 

235–237). I Norlunds (2009) termer kallas dessa aktiviteter kritisk-analytiska. Men 

Jönssons (2007) aktivitet kan också gå under den kritisk-ideologiska aktiviteten eftersom 

eleverna ska sätta sig in i andras perspektiv och försöka förstå känslorna som uppkommer.  

 

Två olika studier, en utförd av Kim och Cho (2016) och den andra av Cardiello (2004), 

syftar till att observera hur elever i förskoleklass och elever i årskurs 7 tolkar texter. I Kim 

och Chos (2016) studie utförs observationer, intervjuer, ljudinspelningar och 

filminspelningar. De skriver att eleverna skulle med hjälp av berättelser som läraren läser 

få en uppfattning om texten. Lärarna ville med dessa aktiviteter synliggöra att flera 

perspektiv kan tolkas utifrån egna erfarenheter. En text kan tolkas på olika sätt beroende 

på vem som läser den; det handlar om vilka värderingar och synsätt personen har (Kim 

& Cho, 2016). Båda studierna stämmer väl överens med Norlunds (2009) kritisk-

ideologiska aktivitet. 

 

I både Cardiello (2004) och Norlund (2009) uppmärksammas hur tolkning av budskap 

kan förmedlas i en text. Cardiello (2004) lyfter även upp de budskap som försöker tystas 

ner. Han menar att texter innehåller inre röster som förmedlar ett budskap. Eleverna ska 

lära sig att urskilja det budskap som förmedlas genom den dominerande rösten i texten 

och det budskap som tystats ner. För att träna kritisk läsning kan lärarna i undervisningen 

använda sig av böcker och andra typer av texter, exempelvis bilder och filmer (Cardiello 

2016:138–143). 

 

Brante och Lund (2017) undersöker hur norsk- och svensklärare undervisar i modersmål. 

En del av syftet är att undersöka hur två grannländer undervisar i kritisk läsning med 
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ingång till källkritik, vilket motsvarar Norlunds (2009) kritisk-evaluerande aktivitet. 

Studien visar att elever läser texter på olika sätt i dagens skolundervisning. Metoder som 

används i studien är intervjuer med både norsk- och svensklärare. Brante och Lund menar 

att eleverna ska kunna vara källkritiska för att förstå vad de läser. Resultatet av studien 

visade att varken norsk- eller svensklärarna arbetade vidare med sin undervisning om 

källkritik; inga tydliga exempel används för att konkretisera det för eleverna. Lärarna 

diskuterar hur källornas trovärdighet kan avgöras och hur eleverna identifierar trovärdiga 

källor. Lärarna uppmuntrar inte eleverna att ständigt vara källkritiska till texter de möter; 

intresset för att undervisa i källkritik verkar avta hos lärarna eftersom ingen uppföljning 

sker (Brante och Lund 2017:10–15). 

  

2.4.2 Klassrumsmiljö och förutsättningar för kritisk läsning 
Klassrumsmiljön och vilka förutsättningar elevgrupperna får för att träna på kritisk 

läsning spelar stor roll för progressionen i lärandet. Valet av läromedel och läromedlets 

kvalité påverkar elevernas inlärning. För utveckling av färdigheter i kritisk läsning behövs 

läromedel som innehåller många olika sorters texter (Norlund 2009:197–201). Av 

lärarintervjuerna framgår att det behövs mycket avsatt tid för att kunna undervisa i kritisk 

läsning. Lärarna upplever att den avsatta tiden har minskat med åren. Det framgår även 

att lärarna vill påverka och förbättra villkoren för eleverna för undervisningen i kritisk 

läsning (Norlund 2009:190–196).    

 

Under en lektion om kritisk läsning kan ett bra klassrumsklimat öka elevernas motivation 

till lärandet eftersom de känner sig bekväma. Läraren ska själv ha ett kritiskt 

förhållningssätt för att kunna undervisa eleverna i kritisk läsning. Lärarens roll är även 

att stötta eleverna och tydliggöra svårigheter med uppgiften (Karabay, Kayiran & Isik 

2015:227, 237; Olin- Scheller & Tengberg 2016:429; Jönsson 2007:238–239). 

 

De ovannämnda studierna tyder på att observationer och intervjuer är lämpliga metoder 

att undersöka undervisningen i kritisk läsning. Med tanke på att det finns få studier som 

har undersökt undervisningen i kritisk läsning i grundskolans tidigare år i en svensk 

kontext, syftar denna studie till att, genom samma metoder, bidra med kunskaper om ett 

relativt outforskat område.  
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3 Metod och material 
Kapitlet introduceras med presentation av metodval (3.1) som följs av forskningsetiska 

principer (3.2). Sedan fortsätter beskrivningen av urval (3.3) och genomförandet av 

observationerna och intervjuerna (3.4). Slutligen redogörs analysmetoden (3.5) och 

metodkritiken (3.6). 

 
3.1 Metodval 
I föreliggande studie används en metodkombination för att undersöka undervisning i 

kritisk läsning. Frågeställning ett besvaras genom observationer, och frågeställning två 

genom intervjuer. Kombinationen av observationer och intervjuer ämnar att belysa 

fenomenet dels genom att ta reda på vilka aktiviteter i kritisk läsning som sker i praktiken, 

dels genom att undersöka lärarnas uppfattningar om sin egen praktik. Intervjuer ger ett 

inifrånperspektiv (Allwood och Erikson, 2017; 109–114), det vill säga tankar om och 

erfarenheter av kritisk läsning. För att intervjun ska vara flexibel samtidigt som fokus 

hålls på ämnet används semistrukturerade intervjuer. Det innebär att intervjuaren 

anpassar och styr frågorna efter svaren hen får under intervjun (Denscombe 2016: 266). 

Genom att utföra intervjun i direkt anslutning till sista observationen finns det utrymme 

för att reda ut oklarheter och funderingar som dyker upp under observationstillfällena.  

 

3.2 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002:9–14) ställer fyra etiska forskningskrav på humanistiska studier: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. I studien genomförs 

både observationer av lärares undervisning och lärarintervjuer. Lärarna fick information 

om studien i förväg och skriver på ett samtyckesformulär i samband vid första 

observationstillfället (se bilaga A). Av samtyckeformuläret framgår det hur insamlad data 

hanteras och att intervjuerna ljudinspelas. Lärarna informeras även om att all insamlad 

data endast kommer att användas i forskningssyfte. I studien används fingerade namn på 

deltagarna som presenteras i kommande avsnitt. Genom att tillgodose de etiska kraven 

strävar vi efter att minimera risken för negativa konsekvenser för deltagarna samt risken 

för att konflikter mellan forskare och deltagare uppstår. 

 

3.3 Urval 
Deltagarna väljs utifrån ett bekvämlighets- och kriteriebaserat urval, det vill säga utifrån 

tidigare bekantskap och att deltagarna är behöriga i svenskämnet i årskurs 3. I 

resultatsdelen för observationerna skrivs första bokstaven i deltagarens fingerade namn 
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följt av vilket observationstillfälle det hänvisas till. De fingerade namnen är: Karin, Ylva 

och Olga. Istället för att exempelvis skriva att det är Karins första observationstillfälle, 

skrivs det på detta sätt K:1. I Tabell 1 presenteras deltagarna i studien:  
 
Tabell 1. Respondenterna i studien 
 
                                    

Respondent Förkortning vid 
observationstillfällen 

Yrkeserfarenhet Behörighet 

Karin K 3 år Matematik, Teknik, 
NO, engelska, svenska 
och SO i årskurs 1–6. 

Ylva Y 21 år Matematik och NO i 
årskurs 1–7. Svenska i 
årskurs 1–3. 

Olga O 10 år Matematik, NO, SO 
och svenska i årskurs 1–
6. 

 

3.4 Genomförande av observationer och intervjuer 
Kontakten med lärarna togs både muntligt och via e-mail. Det utfördes två observationer 

följt av en intervju med varje lärare; intervjun genomfördes efter andra observationen. 

Varje lektion som observerades tog 60 minuter. Eftersom tid och plats är viktiga aspekter 

under observationerna för att lyckas samla tillräckligt med data var det till vår fördel att 

klassrummen inte var stora och vi kunde följa läraren och höra henne tydligt. Därför valde 

vi att placera oss längst bak i klassrummet för att få en bättre överblick över 

klassrumssituationen. 

 

Enligt anvisningar i Denscombe (2016:293–308) gjorde vi fältanteckningar för att inte 

utelämna viktiga detaljer och designade ett observationsschema (se bilaga B) för att fånga 

upp relevanta situationer med aktiviteter i kritisk läsning. Observationsschemat innehåller 

följande rubriker: Aktivitet, Arbetsform, Stöttning, Kritisk/anmärkning och Beskrivning. 

Varje rubrik omfattar viktiga aspekter från lektionerna som besvarar studiens syfte. Under 

Aktivitet skrivs det vilken aktivitet som sker i klassrummet, exempelvis samling. 

Arbetsform beskriver både hur läraren arbetar med aktiviteten och vilket material hon 

använder sig av. Under denna rubrik antecknas om eleverna arbetar enskilt eller i par men 

även om det är en film eller ett arbetsblad som används. I spalten där det står Stöttning 

beskrivs all form av stöttning, exempelvis begreppsförklaring, motivering, följdfrågor 

och instruktioner till uppgiften. Om lärarens aktiviteter under observationerna liknar 

Norlunds (2009) aktiviteter antecknas det under Kritisk/anmärkning. Under den sista 

rubriken Beskrivning skrivs mer utförliga kommentarer om det som observeras. Längst 
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ner finns det plats för reflektion om lektionen, där oklarheter och frågor kan skrivas ned 

som sedan tillfrågas på intervjun. Även citat från läraren skrivs ner under reflektionen.  

 

Intervjuerna utfördes på lärarnas arbetsplats och dokumenterades genom ljudinspelningar 

och anteckningar. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att intervjuguiden 

hade övergripande frågor för temat och följdfrågor kunde ställas för att få tydligare svar. 

Intervjufrågorna konstruerades utifrån studiens syfte och frågeställning (se bilaga C). 

Varje intervju tog mellan 30 och 35 minuter. Lärarna uppmanades att besvara frågorna 

utefter sin egen uppfattning om kritisk läsning. Efter varje fråga sammanfattades 

deltagarens svar för att säkerställa att svaren uppfattades korrekt. Inspelningarna 

transkriberades sedan i enlighet med Norrbys (2014) principer för bastranskription som 

fokuserar på innehållet och utesluter bland annat prosodiska drag och pauser i 

intervjuerna. Transkriptionerna anpassades även till skriftspråkets konventioner. 

 

3.5 Analysmetod  
I analys av observations- och intervjudata utgår vi från Norlunds (2009) kategorisering 

av aktiviteter i kritisk läsning. I både observationsschemat och transkriptionerna använder 

vi färgpennor för att synliggöra analysen. Observationerna analyseras genom att granska 

det som står i observationsschemat och transkriptionerna används för intervjuanalysen. 

Vi tolkar exempelvis en aktivitet där elever ska bearbeta en och samma text som en 

kritisk-analytisk aktivitet. Om läraren under observationen använder sig av olika texter 

om ett och samma fenomen för att eleverna ska bilda sig en uppfattning, tolkas det som 

en kritisk-integrerande aktivitet. När läraren arbetar med eleverna om textens trovärdighet 

tolkas det som en kritisk-evaluerande aktivitet. När eleverna ska sätta sig in i olika 

perspektiv i texter och förstå den inre rösten, tolkar vi dessa aktiviteter som kritisk-

ideologiska.  

 
3.6 Metodkritik  
Det som observeras kan skilja sig från det som sägs under intervjun, eftersom fenomenet 

kritisk läsning undersöks från olika perspektiv. Våra förkunskaper kan påverka 

tolkningen av det observerade och det som sägs under intervjun. För att undvika att våra 

egna fördomar påverkar datainsamlingen (jfr. Allwood & Erikson, 2017: 109–114) och 

för att stärka studiens validitet konstruerades två forskningsinstrument för att säkerställa 

att relevant data samlas in. Fokuset i observationsschemat ligger på studiens första 

frågeställning, medan intervjuguiden bidrar till att besvara studiens andra frågeställning. 
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Reliabiliteten i studien stärks genom att vi använder oss av samma observationsschema 

och intervjuguide vid samtliga tillfällen. Vi utför observationerna och intervjuerna även 

tillsammans, vilket minskar risken för utelämning av viktiga detaljer.  

 

Eftersom studien är småskalig och dess resultat inte kan generaliseras ser vi till att 

beskrivningar är så detaljerade som möjligt (jfr. Dzakaria 2012:46–47). Genom utförliga 

beskrivningar av undersökningen möjliggör vi att verksamma lärare kan ta del av och 

relatera studiens resultat till sin egen praktik, vilket stärker studiens relaterbarhet 

(jfr. Basseys 198:79–81).  

 
4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras analys av insamlad data från observationerna (4.1) och 

intervjuerna (4.2). Analysen presenteras utifrån studiens frågeställningar.  

 

4.1 Vilka aktiviteter i kritisk läsning förekommer i lärarens 

undervisning? 
I detta avsnitt presenteras observationsresultaten utifrån vår tolkning av Norlunds (2009) 

kategorisering av kritisk läsning och hur lärarna stöttar eleverna i deras proximala 

utvecklingzon. Som tidigare nämnts skrivs de fingerade namnen endast med första 

bokstaven och vilket observationstillfälle det syftar på skrivs med siffror, exempelvis K:1. 

 

I observationerna som utfördes hos Karin, Ylva och Olga kunde både kritisk-analytiska 

och kritisk-integrerande aktiviteter observeras under samma tillfälle. Dessa aktiviteter 

bestod i att eleverna skulle arbeta med läsläxan och förstå innehållet. Eleverna började 

med att diskutera innehållet av kapitlet för att förstå den röda tråden. Eftersom de utgick 

från samma text tolkar vi det som kritisk-analytisk aktivitet. Eleverna skulle sedan arbeta 

med kommande läsläxa. Lärarna bad eleverna att tänka tillbaka till lästa kapitel från 

läseboken och andra texter, och sedan resonera sig fram för att kunna förutspå kommande 

händelser. Detta tolkar vi som en kritisk-integrerande aktivitet. Under alla dessa lektioner 

skulle eleverna söka svar om samma fenomen genom olika texter, exempelvis böcker, 

internet och tidningar. Ytterligare aktiviteter som tolkas som kritisk-integrerande var det 

som observerades under Y:2 och O:2 när eleverna skulle skriva en egen text utifrån 

tidigare lästa texter. I O:2 skrev eleverna faktatexter om exempelvis en stad eller om en 

händelse medan i Y:2 skulle eleverna skapa en tankekarta för att sedan skriva en 
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personbeskrivning. Under O:2 skulle eleverna läsa och söka svaren samtidigt som de 

formade texten.  

 

Under samtliga observationer tydliggjordes svåra begrepp i helklass som sedan ska 

underlätta textbearbetningen för eleverna. Genom att förklara svåra begrepp som 

förekommer i texten och deras betydelse beroende på sammanhanget stöttar läraren 

eleverna i proximala utvecklingszonen. Detta förklarade Karin genom att ge ett exempel:  

Förfärligt när någon dör eller förfärligt smutsigt ger olika betydelser för 

meningen och budskapet. (K:1) 

Under K:2 och O:1 delades eleverna in i par för att läsa det nya kapitlet. Karin och Olga 

började förklara begreppen för eleverna genom att visa begreppen på smartboarden. 

Under K:1 delades små pappersremsor med begreppen ut, vars syfte var att eleverna 

samtidigt som de läste skulle uppmärksamma begreppet och förstå innebörden av det. I 

Y:2 förklarades begrepp som skulle användas i tankekarta som underrubriker, exempelvis 

klassificering, utseende och egenskaper. De elever som saknade information och tidigare 

erfarenheter av fenomenet, erbjöds av Ylva ytterligare material, exempelvis bilder och 

alternativ på fler texter om samma fenomen. Under samma observationstillfälle arbetade 

eleverna även med textstruktur, skrivregler och skiljetecken.  

 

Den kritisk-ideologiska aktiviteten kunde observeras under K:1 och O:1. Under K:1 

arbetade eleverna gemensamt med att besvara frågorna i arbetsboken som var kopplade 

till föregående kapitel. För att besvara frågorna var eleverna tvungna att tänka under ytan 

och på djupet. Att tänka under ytan innebär att förstå information som inte direkt står i 

texten, utan eleverna ska själva tänka efter vad de tror budskapet är och varför. Att tänka 

på djupet innebär att eleverna ska koppla egna erfarenheter till liknande situationer som i 

boken. Under K:1 ställdes frågor för att få eleverna att tänka under ytan och på djupet: 

När vi gör denna uppgift ska ni tänka på hur ni hade känt er i Astas situation.  

Asta fick lite dåligt samvete när Sigge serverade henne maten. Varför fick 

hon det, tror du?  

Eleverna skulle utgå från Astas situation i boken och koppla det till egna upplevda 

erfarenheter genom att tolka Astas känslor. I K:1 motiverades eleverna och Karin såg till 

att alla hade förståelse för vad som skulle göras. Karin stöttade även eleverna genom att 

ställa följdfrågor och ge ledtrådar.  
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Under O:1 arbetade eleverna med sista kapitlet i sin läsebok. Eleverna kände de olika 

karaktärerna i den lästa boken och arbetade med att hitta passande ordspråk som beskrev 

dem. 

 

4.2 Hur säger sig lärarna undervisa i kritisk läsning i svenskämnet? 

Nyckeln till skatten är ett läromedel som används som läsläxa och ska träna elevernas 

läsförståelse. Lärarna berättar under intervjun att eleverna arbetar med läsläxa 

kontinuerligt för att förstå textens röda tråd och även kunna återberätta handlingen, vilket 

vi tolkar som en kritisk-analytisk aktivitet. Karin, Ylva och Olga använder sig av detta 

läromedel. Varje vecka får eleverna ett nytt kapitel som ska läsas både i skolan och 

hemma. Stöttning kan se olika ut beroende på vilken lärare som undervisar. Vid läsningen 

av kapitlet delas eleverna slumpmässigt av Karin, medan Ylva och Olga delar upp 

eleverna efter fallenhet och svårigheter. Ylva förklarar sin tanke med uppdelningen på 

detta sätt: 

I faktatexter väljer jag kanske en som läser lite snabbare för att de ska kunna 

stötta och diskutera med varandra. Jag tänker på att den snabba läsaren läser 

lite fortare och då kan det bli en diskussion. Tänker på det där med 

kooperativa lärandet att det är nyttigt att få förklara och sätta ord på saker 

för varandra så att det blir en winwin situation.  

Ylva menar att eleverna stöttar varandra genom att lära sig nya ord och begrepp. För att 

alla elever ska förstå vad kapitlet handlar om brukar Karin och Ylva förklara svåra 

begrepp som förekommer. Detta är ett sätt att stötta eleverna förklarar Karin och Ylva: 

Det här var ju alltså inledning på en ny läsläxa. Och för att förstå kapitlet 

behöver du ha förståelse för en del begrepp. För om du inte förstår dem så 

är det mycket i texten som du liksom bara går förbi när du läser. Och därför 

är det viktigt att ta upp ord och begrepp för att få en förståelse för läsningen 

och för kapitlet och lära sig nya ord! För det är inte så ofta man jobbar med 

nya ord i skolan. (Karin) 

 

Jag tänker också varje gång vi går igenom i elevernas läsebok, där jobbar vi 

med kritisk läsgranskning tillsammans i klassen. Att det lyfts upp svåra ord 

och begrepp för att synliggöra dem. (Ylva) 
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Eleverna ska efter begreppsförklaringen och bearbetningen av läsläxan kunna återberätta 

viktiga delar av kapitlet med egna ord. Stöttningen sker genom att eleverna använder sig 

av läsfixarna. Symbolerna med läsfixarna hjälper eleverna att ta sig igenom en text. Så 

här formulerade Ylva sig:  

Det kan handla om att vi jobbar med våra läsfixare, att barnen kopplar text 

eller bok hemma och så ska de använda sig av fröken detektiv eller 

frågeapan, ställa frågor till texten, plocka svåra ord. Som vi brukar göra här 

i skolan.  

Under intervjun med Ylva framgick det att eleverna får arbeta med samma fenomen där 

de söker information i flera källor. Ylva tar fram två olika texter om samma djur, och 

eleverna ska sedan plocka viktig information från båda texterna för att skriva ihop en egen 

faktatext om djuret, vilket motsvarar kritisk-integrerande aktivitet. Det som kan tolkas 

som stöttning här är att Ylva erbjuder eleverna bredare textvariation det vill säga att det 

finns olika texter om samma fenomen att utgå från. Även Karin och Olga berättade att 

när de arbetar med exempelvis faktatexter erbjuder de varierande information till sina 

elever i form av böcker men även internetsökning. Karin och Ylva stöttar eleverna genom 

att skapa tankekartor som underlättar skrivandet av faktatexten. Tankekartorna formas 

genom att eleverna plockar ut nyckelord som de sedan klassificerar under olika 

kategorier.  

 

Under intervjun ställdes frågan om hur lärarna uppfattade begreppet kritisk läsning. 

Karin, Ylva och Olga tolkade begreppet som att vara källkritisk. Samtliga lärare har 

arbetat med källkritik i årskurs 2, men har inte haft tillräckligt med tid för att arbeta vidare 

med det i årskurs 3. Det förklarar Karin genom att säga: 

Nej det tycker jag inte, men det har tyvärr skymts undan eftersom man gör 

mycket annat nu. Men det skulle vi behöva jobba med faktiskt. Det är en 

prioriteringsfråga. 

Samtliga lärare säger att det är viktigt att arbeta mer med källkritik eftersom det är en 

grund för inhämtning av information. Ylva förklarade för eleverna:  

Vart kommer den här texten ifrån? Kritisk läsning handlar mer om att läsa 

och under tiden som man läser fundera på om detta kan stämma, är det rätt 

eller fel.  
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Olga säger att eleverna behöver upplysas om källkritik för att värdera trovärdigheten av 

den inhämtade informationen eftersom skolan allt mer blir multimodal: 

Att man kan sprida saker utan att veta vad källan egentligen är. Det är 

extremt viktigt i dagens samhälle när det kommer till sociala medier också.  

Under lektionerna har varje elev tillgång till egen dator där exempelvis reklam dyker upp. 

Nästan allt idag är internetbaserat och därför behöver eleverna på egen hand kunna avgöra 

källornas trovärdighet. Utifrån dessa svar tolkas lärarnas syn på kritisk läsning som 

kritisk-evaluerande aktivitet. 

 

Karin gav exempel på hur de kunde arbeta med källkritik i årskurs 2; genom att ta fram 

ett material som skulle träna eleverna till att uppmärksamma vikten av att förhålla sig 

källkritiskt till texter. Av materialet framgår det hur snabbt ett rykte sprids och under tiden 

det sprids ändras innehållet. Karin ger ett exempel från materialet: 

Lilleskutt springer runt och sprider ett rykte om ett monster. Det skrivs om 

ryktet i tidningar och då ska Bamse ta hand om detta. Till slut upptäcker alla 

att det inte är ett monster utan en liten gris som badar. Går det att lita på 

Lilleskutt? 

Av intervjuerna kan endast Karins svar kopplas till kritisk-ideologisk aktivitet eftersom 

hon arbetade mycket med att söka svar under ytan och på djupet i texter med sina elever. 

Hon vill inte att eleverna ska nöja sig med det de läser utan söka sig djupare in i texten 

och försöka förstå vad som förmedlas. Karin förklarade det genom att säga: 

Vems röst är det? Vem är avsändaren? Vad vill avsändaren säga? Vad vill 

avsändaren förmedla? Vilka spår i texten vill avsändaren förmedla men 

även vilka känslor.  

Karin förklarade exempelvis att en sorgsen melodi i bakgrunden av en film kan förmedla 

en känsla till eleverna. Detta kan vara ett sätt att träna och stötta elever i årskurs 3 på att 

tolka budskapet och identifiera vad avsändaren vill förmedla i filmen. 
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5 Diskussion  
Utifrån insamlad data som besvarade studiens syfte och frågeställningar kommer viktiga 

delar att diskuteras i detta avsnitt. Som resultatet visade kunde tre av Norlunds (2009) 

aktiviteter observeras: kritisk-analytiska, kritiskt-integrerande och kritisk-ideologiska 

aktiviteter. Under observationerna kunde inte Norlunds (2009) kritisk-evaluerande 

aktivitet observeras trots att intervjuerna med lärarna visade att de tolkade kritisk läsning 

som att arbeta med källkritik, det vill säga den kritisk-evaluerande aktiviteten. Däremot 

kunde vi tolka det som sades under intervjuerna att lärarna arbetade med alla de fyra 

aktiviteter.  

 
Redan från årskurs 1 arbetar lärarna med elevers ordavkodning och läsförståelse, vilket 

vi tolkat som en viktig grund för att bli en kritisk läsare. För att eleverna ska förstå vad 

de läser, skapa sig uppfattningar, kunna förutspå och fantisera en egen fortsättning för 

exempelvis en berättelse anser vi att elever ska förstå det de läser. Under intervjun med 

Karin, Ylva och Olga berättade de att läsförståelse och ordavkodning är det som de 

prioriterar högst i sin svenskundervisning. Genom att arbeta med olika lässtrategier tränas 

eleverna på olika metoder för att förstå vad de läser men även att koppla texterna till egna 

perspektiv och ställa exempelvis två olika texter mot varandra för att avgöra 

trovärdigheterna. Det framgår även av Eckeskog (2013) att lässtrategier hjälper elever att 

ta sig igenom texter, vilket innebär att eleverna kan följa den röda tråden i texten, förklara 

svåra begrepp och förstå det som står mellan raderna. Olika metoder för läsförståelse ger 

eleverna en god förutsättning för att kunna utveckla kritisk läsning (Eckeskog 2013). 

Genom Norlunds (2009) kategorisering av kritisk läsning kan vi dra slutsatsen att kritisk 

läsning är en del av progressionen i läsförståelse. För att eleverna ska förstå vad de läser 

behöver exempelvis lärarna använda sig av Norlunds aktiviteter eller andra liknande 

strategier.  

 

Norlunds (2009) aktiviteter hjälper eleverna att förstå budskapet och vad som vill 

förmedlas i texten, skapa sig en uppfattning om ett fenomen men även att förhålla sig 

källkritiskt till det de läser. Den kritisk-evaluerande aktiviteten ur Norlunds (2009) studie 

syftar till att undervisa om källkritik, vilket inte kunde observeras under någon lektion. 

Däremot framgick det under intervjuerna att eleverna har arbetat med källkritik i 

årskurs 2, vilket uppfattas som kritisk läsning av lärarna; det är just denna aktivitet lärarna 

benämner som kritisk läsning. Att lärarna upplever att tidsramen för undervisningen inte 

räcker till stämmer överens med Norlunds studie där hennes deltagare även påpekar detta 
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dilemma (Norlund 2009). Utifrån insamlad data i vår studie, och även i Brante och Lund 

(2017) visar det sig att källkritik inte prioriteras i undervisningen. Vi anser att källkritik 

är en viktig del för elevers inhämtning av information eftersom undervisningen inte kan 

bygga på falska källor. När elevers läsförståelse har utvecklats, alltså att de förstår vad 

som står i texten och vad som vill förmedlas kan de förhålla sig källkritiskt och avgöra 

trovärdigheten av informationen. Eftersom skolan vill uppfostra goda medborgare, vilket 

innebär att de ska vara kloka, förnuftiga och logiska, anser vi att kritisk läsning är en 

viktig del i undervisningen. Elevens perspektiv som påverkas av tidigare erfarenheter 

(Kim och Cho 2016) är avgörande för hur budskapet förmedlas. Om läraren tränar 

eleverna på att läsa under ytan och på djupet som Karin berättade om under intervjun, kan 

de tränas på att förstå vad som förmedlas i en text, exempelvis vem avsändaren är och 

vilka känslor avsändaren vill förmedla. Detta i sin tur kan tränas med den kritisk-

ideologiska aktiviteten. Även Cardiello (2004) skriver om röster som förmedlar ett 

budskap i en text i form av dominerande och tysta röster, vilket vi tolkar som det dolda 

budskapet. Detta kan innebära att kritisk läsning utvecklar förståelse för det eleverna kan 

möta i samhället, exempelvis dolda budskap som kan förmedlas i massmedia. 

 

Vi kunde observera att eleverna arbetade med att beskriva ett fenomen ur olika texter och 

tidigare erfarenheter, vilket även Jönsson (2007) nämner i sin studie. Exempelvis arbetade 

Olga under en av sina lektioner med att träna eleverna till att koppla passande ordspråk 

till rätt karaktär från läseboken. Detta i sin tur tränar eleverna att i praktiken få en 

förståelse för att tolka samma fenomen ur olika perspektiv. Det kan innebära att eleverna 

får förståelse för andras värderingar som kan skilja sig från elevernas egna. Exempelvis 

kan ett fenomen i en kultur eller religion ses utifrån olika perspektiv beroende på vilken 

etnisk bakgrund som eleven har. Detta i sin tur är en viktig aspekt i skolans värld eftersom 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Det som kan upplevas som ett problem för att 

träna eleverna till kritiska läsare är att läroplanen för grundskolan kan upplevas otydlig 

och att varje enskild lärare tolkar målen utefter vad de anser är aktuellt att lära ut. Det kan 

leda att elever inte har samma förutsättningar för en likvärdig utbildning. För att lärarna 

ska undervisa i kritisk läsning behöver de själva ha ett kritiskt förhållningsätt, vilket 

Karabay, Kayiran och Isik (2015) samt Olin-Scheller och Tengberg (2016) instämmer i. 

Detta innebär att kritisk läsning som begrepp behöver förtydligas och preciseras i 

kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. Därför skulle det vara 

intressant att utföra en studie på ett större upptagningsområde exempelvis i syfte se hur 
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andra skolor arbetar med kritisk läsning. En sådan undersökning skulle kunna identifiera 

eventuella behov av fortsatt utveckling av läroplanen eller behov av kompetensutveckling 

för lärare. 

 
6 Slutsatser 
Efter att ha analyserat resultaten kan vi dra slutsatsen att kritisk läsning i skolans 

verksamhet utgör en viktig del i lärarens undervisning. Kritisk läsning innefattar 

textbearbetning som innebär att elever resonerar, argumenterar och reflekterar över det 

lästa. Med hjälp av Norlunds (2009) aktiviteter kan läraren skapa förutsättningar för 

utvecklingen av elevernas kritiska läsning. Utifrån intervjuerna och tidigare forskning 

kunde vi också dra slutsatsen att kritisk läsning som undervisningsmål skulle kunna 

tydliggöras ytterligare i läroplanen och kursplanen för svenska. I vårt resultat 

uppmärksammades det att källkritik oftast nedprioriteras i undervisningen och därför kan 

Norlunds (2009) läsaktiviteter erbjuda en struktur för undervisningen som läraren kan 

förhålla sig till. Med hjälp av Norlunds (2009) läsaktiviteter kan det ges möjlighet till att 

integrera fler aktiviteter under samma lektionstillfälle, exempelvis kritisk-integrerande 

och kritisk-evaluerande. Eftersom eleverna under en kritisk-integrerande aktivitet ska 

arbeta med samma fenomen utifrån olika texter, behöver de ha ett källkritiskt 

förhållningssätt, vilket den kritisk-evaluerande aktiviteten tränar. 
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Bilagor 
 
Bilaga A. Informationsbrev 
 
Till dig som är lärare i grundskolan och undervisar årskurs tre- 
Information och förfrågan om deltagande i vår studie 
  
I läroplanen för grundskolan står det att elever ska motiveras och även lära sig att läsa 
och tänka kritiskt. Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som precis börjat med vårt 
självständiga arbete om kritisk läsning i svenskämnet. Vi läser vårt sista år till grundlärare 
med inriktning mot F–3.  
 
För att fördjupa oss i uppsatsämnet skulle vi uppskatta din medverkan i vår studie. För att 
få ytterligare svar på våra frågor behöver vi både observera och intervjua dig som lärare 
i verksamheten. Vi uppskattar därför all hjälp vi kan få av dig som lärare med mycket 
erfarenheter/kunskaper som är givande för vårt arbete.  Vi vill gärna utföra våra 
observationer under två svenska lektioner och sedan komplettera med en intervju. 
Intervjun beräknas ta mellan 30–40 minuter. 
  
Vetenskapsrådets krav är något vi tar hänsyn till och följer i vår studie. Det innebär att 
ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst utan närmare 
motivering. Informationen som samlas in under observationerna och intervjun kommer 
att behandlas konfidentiellt, det vill säga att inga personliga kopplingar till dig som 
deltagare kommer att finnas med i vår studie.  När vår forskningsstudie är godkänd 
kommer den att publiceras på DiVA-portal som är ett offentligt arkiv för 
studentuppsatser. Avidentifierade data kan komma att användas i andra vetenskapliga 
sammanhang. Eftersom observationerna kommer att utföras i klassrummet med eleverna, 
är vi tacksamma om du kan informera vårdnadshavare om syftet med våra besök. 
  
Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss   
 
Miriam: md22dx@student.lnu.se 
Darine: di222av@student.lnu.se  
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Bilaga B. Observationsschema 
 

 

 
 
Reflektioner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tid Aktivitet Arbetsform Stöttning Kritisk/ 
anmärkningar 

Beskrivning 
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Bilaga C 
 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Har du arbetat på olika skolor? Om ja, var det stor skillnad på skolornas 

arbetssätt och möjligheterna för dig som lärare att styra över lektionerna? 

3. Vilka ämnen är du behörig i? 

4. Vilka viktiga aspekter av svenskundervisningen värderar du högst? 

5. Vad är kritisk läsning för dig? 

6. Vilka mål i kursplanen för svenska i årskurs 1–3 förknippar du med kritisk 

läsning? 

7. Brukar din undervisning bygga på målen för högre åldrar och som inte finns 

med för årskurs 1–3 för svenskämnet?  

8. Hur undervisar du i kritisk läsning? Utifrån det vi observerat!  

9. Var någon av lektionerna som vi besökt syftat till att utveckla kritisk läsning?  

10. Skulle du kunna ge konkreta exempel på ditt sätt att arbeta med kritisk läsning 

under dessa lektioner? 

11. Finns det andra sätt att arbeta med kritisk läsning än det vi observerat under dina 

lektioner? Ge konkreta exempel. 

12. Motivera valda läromedel som du väljer att använda dig av för kritisk läsning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


