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Syftet med studien är att ta reda på lärares syn på och undervisning om 
litteracitet ur ett medborgarperspektiv. Intervjuerna har genomförts med hjälp 
av intervjuenkäter med åtta högstadielärare på två olika skolor i Mellansverige. 
Av resultatet framgår det att lärarna inte enbart uppfattar termen litteracitet 
som läs- och skrivförmåga utan lägger stor vikt på att det är viktigt med ett 
kritiskt förhållningssätt till det eleverna tar del av. Resultatet visar att lärarna 
tillämpar ett varierande arbetssätt som inkluderar olika uttrycksmedel och IT-
baserat material för att främja elevernas litterata utveckling och på så vis 
förbereda dem för framtiden. Arbetets slutsatser är att lärarna kopplar termen 
litteracitet sett ur ett medborgarperspektiv till att utveckla en god språkförmåga 
hos eleverna så att de kan tillgodogöra sig sina samhällsrättigheter och fullgöra 
sina skyldigheter. För att lyckas med detta tillämpar man en varierande 
undervisning med läsning, skrivande, kritiskt tänkande och sociokulturellt 
lärande i fokus. 

 

Nyckelord: litteracitet, läs- och skrivfärdighet, språkförmåga, medborgare, 
delaktighet.  
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1 Inledning       

Före lärarutbildningen uppfattade vi begreppet litteracitet som enbart läs- och 
skrivinlärning. Efter att vi hade läst kurser i Svenska som andraspråk fick vi 
dock ett bredare perspektiv och en annan syn på litteracitetsbegreppet. I 
kurslitteraturen läste vi mycket om att dagens skriftsamhälle ställer högre krav 
än tidigare på människors litteracitet. Att vara en litterat person innebär inte 
längre endast att kunna läsa och skriva. Idag handlar det även om att tänka 
kritiskt och använda sig av ett funktionellt språk i olika sammanhang för att bli 
en delaktig medborgare i framtiden. I och med detta förstod vi att litteracitet 
idag inte bara har en central roll i lärandet utan även spelar en väldigt stor roll 
för att kunna vara delaktig i samhället.  
 
Resultatet i läsförståelse från den senaste PISA-undersökningen 2012 
(Programme for International Student Assessment) visar på en kraftig 
försämring av läsförståelse i svenska skolor. Skolverket ser detta som 
oroväckande eftersom läs– och skrivfärdigheterna är avgörande för lärande, 
bildning och delaktighet i samhällsliv och kultur. Detta gjorde att vi blev 
intresserade av att undersöka hur lärare dels ser på litteracitet ur ett 
medborgarperspektiv och dels se om det tillämpas en undervisning som är 
språkutvecklande för att ”bygga på” elevers litterata kunskaper.   

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vårt arbete är att undersöka lärares syn på litteracitet sett ur ett 
medborgarperspektiv.  Vi vill också undersöka om lärarna anser att deras 
undervisning har ett medborgarperspektiv.  
 
För att fullfölja syftet med vår undersökning har vi använt oss av följande 
frågeställningar: 

 Hur uppfattar lärarna termen litteracitet sett ur ett 
medborgarperspektiv? 
 

 Hur anser lärarna att de arbetar för att främja elevernas litteracitet? 

2   Bakgrund   

2.1 Normativa utgångspunkter 

I detta avsnitt sammanfattar vi de olika definitionerna av termen litteracitet 
från regering, skolans styrdokument och internationella organisationer. 
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2.1.1 Regeringen: Språket nyckeln till delaktighet i samhället  

Regeringen (1997) fastslår att språket är nyckeln till delaktighet i samhället. I 
dagens informationssamhälle har kraven på medborgarnas läs och skrivförmåga 
ökat eftersom språkfärdigheterna är avgörande för att leva och arbeta i det 
svenska samhället. Att inte ges möjlighet att tillägna sig det skrivna ordet kan i 
sin tur leda till utanförskap och sociala problem. Det är därför en av skolans 
allra viktigaste uppgifter att lära alla barn att läsa och skriva (Regeringen, 1997). 
Eleverna måste ges möjlighet att utveckla språket i meningsfulla sammanhang 
genom att berätta, läsa och skriva om sina egna erfarenheter och deras olika 
intresseområden.  
 
Även Björklund (2011:15) påpekar att litteracitet ligger högt på den politiska 
agendan. Lärarutbildningen har nyligen fått tydliga mål som skrivits in i 
examensordningen som understryker ”[…] vikten av att den blivande läraren 
ska få med sig fördjupade kunskaper i läsande och skrivande”. 

2.1.2 Läroplanen (Lgr 11) 

Ordet litteracitet förekommer inte i Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 2011). På grund av detta har vi 
sammanfattat och tolkat de delar av läroplanen som enligt vår uppfattning går 
att koppla till begreppet litteracitet ur ett medborgarperspektiv.  

I Lgr 11 står att under avsnitt 2:2 Kunskaper: 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal och 
skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 
sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska 
ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. (Lgr 11, s. 239)   

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att förmedla grundläggande värden som i 
sin tur ska förbereda eleven för delaktighet i samhället. Det är skolans ansvar att 
tillsammans med föräldrarna arbeta för att eleverna ska utvecklas till ” kreativa, 
kompetenta, ansvarskännande individer och medborgare” (Lgr 2011, 43).  
 
I Lgr 2011 beskrivs det samtida samhället som komplext. Det är mycket som 
förändras och det förändras i snabb takt vilket ställer höga krav på tillägnande 
av ny kunskap. Eleven måste därför få tillgång till rätt verktyg för att kunna 
sortera och ta till sig de kunskaper som behövs för att bli en aktiv 
samhällsmedlem. Undervisningen ska utformas på ett sätt som ger eleven 
möjlighet att utveckla förmågan att kritiskt granska kunskapsstoff och 
därigenom utveckla ett eget förhållningssätt. En varierande undervisning där 
eleven ges stora möjligheter att kommunicera genom att samtala, läsa och 
skriva gynnar elevens utveckling av sitt språk i tal och skrift. På så sätt bli eleven 
trygg i användningen av svenska språket.  

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 
att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de 
mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 
behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att 
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eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenser av olika alternativ. (Lgr 2001 s. 43-44)  

 

Gibbons (2012) påpekar att det är alla lärares uppgift och ansvar, oavsett ämne 
att ge eleverna möjligheter att utveckla det svenska språket i tal och skrift på ett 
väl nyanserat sätt.  

2.1.3 PISA  

PISA står för Programme for International Student Assessment och är ett 
OECDs (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) projekt vars 
syfte är att ta reda på i vilken utsträckning utbildningssystemet i 65 länder (vid 
undersökningen 2012) förbereder femtonåriga elever att möta framtiden för ett 

livslångt lärande. Undersökningen genomförs var tredje år där matematik, 
naturvetenskap och läsförståelse granskas vid varje tillfälle men varje gång är 
det ett av dessa kunskapsområden som står i fokus.   
 
För att fungera i ett alltmer informationsrikt och teknologiskt samhälle krävs 
många kompetenser och kunskaper. I Skolverkets studie Rustad att möta 
framtiden? (2009) påpekas betydelsen av att besitta grundläggande kunskaper 
inom olika ämnen.  Dessa kunskaper är en förutsättning när det handlar om att 
ta till sig, tolka och bearbeta information. Kunskaperna sammanfattas i PISA-
undersökningen med begreppet literacy och är nödvändiga för att hålla sig a 
jour och ta ställning till viktiga samhällsfrågor. I sagda studien definieras 
således läsförståelse (reading literacy) i ett bredare perspektiv. Det vill säga att 
inte bara kunna läsa och skriva.   
 
Mellan 2009 och 2012 presterade svenska elever för första gången under 
OECD-genomsnittet i samtliga områden. Eftersom vår undersökning handlar 
om litteracitet fokuserar vi endast på kunskapsområdet läsförståelse. I tabellen 
nedan visar vi resultaten i läsförståelse från 2009 och 2012. 
 

Läsförståelse 2009 
1 Sydkorea 539 
2 Finland 536 
3 Kanada 524 
4 Nya Zeeland 521 
5 Japan 520 
6 Australien 515 
7 Sverige 497 

Läsförståelse 2012 
1 Japan 538 
2 Sydkorea 536 
3 Finland 524 
4 Irland 523 
5 Kanada 523 
6 Polen 518 
27 Sverige 483 

                                           (Tabell 1) 
 



 8 

PISA definierar litteracitet för läsning på följande sätt: 

En individs förmåga att förstå, använda och reflektera över och engagera sig i texter för 
att uppnå personliga mål, utveckla sina egna kunskaper och möjligheter, samt att delta i 
samhället. Utöver avkodning och förståelse, inbegriper läsning också tolkning och 
reflektion samt förmåga att använda läsning för att uppnå sina mål i livet. (Skolverket 
2003). 

2.1.4 UNESCO  

Tidigare i den akademiska världen fokuserade man enbart på förändringar hos 
individer. Läs- och skrivkunnigheten har senare utvecklats till mer komplexa 
föreställningar som omfattar ett bredare socialt sammanhang vilket innefattar 
den läskunniges miljö och samhälle (Unesco 2013, s.147). 

Sedan sjuttiotalet används inom UNESCO en gemensam definition av 
litteracitet. Definitionen är uppdelad i två nivåer (Unesco 2011):  

1. Baslitteracitet: handlar om att kunna läsa och förstå och även skriva en 
enkel text inom hans/hennes referensramar. 

2. Funktionell litteracitet: handlar om att kunna engagera sig i alla de 
aktiviteter där läs- och skrivkunnighet krävs för att fungera effektivt i 
hans/hennes grupp och samhälle.   

I senare publikationer inom UNESCO (2011) talar man även om Basic Learning 
Competence (BLC) vilket innebär förmåga att använda läsning, skrivning och de 
fyra räknesätten i skola och samhälle. BLC betonar också förmåga att lösa 
problem och att utveckla life skills för att kunna agera som förälder, arbetare 
och medborgare. 

2.1.5 FN:s konvention om barnets rätt till utbildning 

Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att 
förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av 
förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk. 
”Att lära sig läsa och skriva öppnar dörren till ett självständigt liv med god 
hälsa, inkomst och möjlighet att påverka” (Unicef 2015:308;309). 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

2.2.1 Litteracitet – ett mångsidigt begrepp 

Vid första anblicken, kan termen litteracitet verka vara något som alla förstår. 
Men läs- och skrivkunnighet som koncept har visat sig vara komplext, 
dynamiskt och fortsätter att tolkas och definieras på flertal olika sätt. 
Litteracitetsbegreppet har genomgått och genomgår än idag många 
omdefinitioner.   

Den traditionella synen på literacy fokuserar enbart på läs- och skrivförmågan, 
det vill säga den rent tekniska färdigheten. Med det här synsättet kopplas 
litteracitet endast till en individuell och intellektuell färdighet (Axelsson 2005; 
Fast 2008; Franker 2004). Många forskare inom litteracitet anser att den här 
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synen begränsar förståelsen för hur barn lär sig läsa och skriva eftersom detta 
synsätt isolerar läsande och skrivande från individens sociala verklighet. 
Individen påverkas av sociala, kulturella, ekonomiska och även religiösa 
sammanhang när hon/han praktiserar läsande och skrivande (Fast 2008). Detta 
har lett till att forskning om litteracitet på senare år har gått från uppfattningen 
av litteracitet som en individuell och intellektuell färdighet till en inriktning på 
litteracitet kopplad till sociala och kulturella aspekter (Axelsson 2005; Fast 
2008; Franker 2004). Idag tolkas därför termen litteracitet på olika sätt 
beroende på samhället eller kulturen man bor i, menar Axelsson (2005).  
 
Barton (2007) är en forskare inom litteracitet som betonar att i den 
sociokulturella synen på litteracitet utgår man från vardagliga händelser. För 
Barton är litteracitet i första hand något som människor gör, antingen själva 
eller tillsammans med andra vid ett speciellt tillfälle och för ett speciellt syfte. 
Individer har olika former av litteracitet som de använder sig av i olika 
livsområden som till exempel i hemmet, arbetet, kyrkan/moskén eller skolan. 
Enligt Barton baseras litteracitet på ett symbolsystem som människor använder 
för att kommunicera med varandra och utbyta information. Här kan det handla 
om symboler med religiös förankring eller olika språks skrivsystem. 
 
Barton (2007) ser det nästintill som en omöjlig uppgift att hitta en exakt 
definition av begreppet litteracitet. Han menar att komplexa begrepp som 
litteracitet inte kan definieras med hjälp av en ordbok. Samtidigt påpekar 
Barton (2007:18) att ordboksdefinitioner av litteracitetsbegreppet kan vara en 
bra utgångspunkt för att få en bredare syn på litteracitet, ”[…] en teori om läs- 
och skrivkunnighet”. Enligt Barton krävs ett sätt att tala om litteracitet som 
inkluderar och bygger vidare på dessa definitioner. På engelska särskiljs 
begreppet literacy från reading och writing. Begreppet literacy ”[…] innefattar 
även aspekter på muntligt formellt språk, grundläggande färdigheter i 
matematik och att kunna använda sina läs-, skriv- och räknekunskaper 
praktiskt” (Franker, 2004:678).  
 
”A key to new views of literacy is situating reading and writing in its social 
context” (Barton 2007:24). Barton poängterar att litteracitet inte är någon 
statisk kunskap utan att såväl barn som vuxna utvecklar sin läs- och 
skrivkunnighet hela tiden.  

Läsfärdighet 

Barton (2007) påpekar att reading, writing och literacy har många betydelser. 
Läsning kan till exempel gå från mekanisk läsning av nyheter till otaliga 
texttolkningar. Barton betonar att ordet läsning nu har utvidgats till att omfatta 
de olika tolkningarna en läsare kan ha till exempel av en dikt, en roman eller en 
teaterföreställning. Läsning handlar om att förstå, tolka och därigenom skapa 
ett eget synssätt på den lästa texten. 

En av orsakerna till att det finns många teorier om litteracitet är att det finns 
många olika åsikter om vad läsning egentligen innebär. Gibbons (2012) skriver 
att det inte är metoden i sig som främjar litteraciteten. Hon refererar här till 
Luke och Freebody (1990) som påstår att det är fyra komponenter som gynnar 
litteracitetsutvecklingen. De menar att läsaren måste få tillfälle att ta på sig 
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följande fyra roller under läsningen: kodknäckare, textdeltagare, 
textanvändare och textanalytiker. För att tydliggöra dessa fyra komponenter 
har vi använt oss av Axelssons bild (Skolverket, 2015) nedan.  

                                                                                                                 

 

                                                        (Bild 1)   

 
Läsaren som kodknäckare: läsaren förstår sambandet mellan alfabet, ljud, 
bokstäver och symboler. Gibbons (2012) påpekar att den tekniska färdigheten 
inte är tillräcklig för att klara av att läsa autentiska texter i ett socialt 
sammanhang. Även om kodknäckning är viktig ska den enligt Gibbons inte läras 
ut i meningslösa sammanhang.  
 

Läsaren som textdeltagare: läsaren kopplar ihop textens innehåll med sina 
tidigare erfarenheter och kunskaper om- världen, kultur och kunskap om olika 
textstrukturer. Gibbons (2012) menar att läsaren blir delaktig i texten genom att 
hon/han använder sig av sina kulturella förkunskaper. 
 
Läsaren som textanvändare: läsaren ges möjlighet att delta i sociala aktiviteter. 
Gibbons (2012) påpekar att läsaren genom interaktion får möjlighet att skaffa 
sig en uppfattning om hur vissa texter förväntas att läsas. Det är viktigt att 
läsaren lär sig att syftet med texten också är det som styr hur texten är 
konstruerad.  
 
Läsaren som texanalytiker: Gibbons (2012:117) menar att ”En effektiv läsare 
läser kritiskt, klarar av att läsa mellan raderna och vet att alla texter speglar ett 
visst synssätt på världen och att varje läsare läser den ur sitt perspektiv”. Att 
läsa kritiskt innebär att man avslöjar textens syfte oavsett vilken typ av text det 
handlar om. 

Litteracitet innebär inte bara att veta hur man läser och skriver en specifik text utan hur 
man använder denna kunskap för specifika syften i specifika sammanhang. Utformningen 
av dessa praktiker, inklusive de tekniska aspekterna, bestämmer färdigheterna och 
konsekvenserna kopplade till litteraciteten. (Axelssons översättning av Scribner och Cole 
(1981:236)) 

Skrivfärdighet 

När det gäller det engelska ordet Writing finns det enligt Barton (2007) en 
systematisk tvetydighet. En bra författare är vid vissa tillfällen en skicklig 
skribent med korrekt stavning, medan ”en bra författare” vid andra tillfällen 
innebär en kreativ skribent vare sig det handlar om akademiska uppsatser, 
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romaner eller reklamtexter. Vilken av dessa två definitioner av ”en bra 
författare” som bör vara dominerande är en ständig konflikt inom utbildning, 
såväl i grundskola som i vuxenutbildning. 

Barton (2007) beskriver att i vardagen utvärderas ofta skrivfärdighet i termer av 
prydlighet och stavning. En ganska allmän syn på litteracitet i samhället och i 
skolan är att en bra författare är den som skriver prydligt och stavar rätt. Barton 
tar upp ett exempel där en kvinna berättar om sin barndom i början av 
nittonhundratalet. Kvinnan såg sig själv som en bra författare eftersom hon höll 
pennan på rätt sätt. Att hålla pennan på rätt sätt vid den här tiden var viktigt 
eftersom det påverkade handstilen.  

Björk (2000:112) belyser att den informationstekniska revolutionen som pågår i 
världen ställer nya krav på språkkompetensen hos ” […] framtidens arbetstagare 
och samhällsmedborgare”. Trots att den muntliga kommunikationen är viktigt 
poängterar Björk att vi måste tänka på att datorkommunikationen 
huvudsakligen sker genom det skrivna ordet. Detta ställer enligt Björk högre 
krav på både förmågan att tolka och skriva texter. ”Den moderna 
informationsteknologin bygger också på skriften som medierande redskap – 
den är i stor utsträckning en uppsättning tekniker för att skapa, sprida och 
använda texter i olika situationer och för olika syften” (Säljö 2010:157).  

En visuell syn på litteracitet  
 
Enligt Björklund (2011) är litteracitet ett begrepp som under senare tid ständigt 
utvecklas och utvidgas. Björklund påpekar att litteracitet har fått en mer 
utvidgad betydelse än tidigare. Utöver läsande och skrivande inkluderas nu 
även tecken och bilder i begreppet litteracitet då endast tänka i begreppen läsa 
och skriva vore att ignorera den mängd olika sätt som vi kommunicerar, läser 
och skriver på idag. Exempelvis när vi kommunicerar via datorer och andra 
medier använder vi oss ofta av bilder sammansatta med texter med ändamålet 
att tydliggöra budskap. Björklund (2011:15) poängterar att litteracitet är centralt 
i detta eftersom ”Nytt kunskapsinnehåll och nya kommunikationssätt förändrar 
på ett fundamentalt sätt vad vi vet och hur vi kommunicerar”. 
 
Det är inte tillräckligt att kunna tolka och agera utifrån bokstäver, ord och 
siffror (Franker, 2004). Dagens medborgare har höga krav på sig på grund av 
dagens mediesamhälle. Det är därför enligt Franker nödvändigt att eleverna 
även utvecklar en visuell litteracitet i skolan för att kunna lyckas och aktivt delta 
i utvecklingen av samhället. Bilder och skrift skapas i en kulturell kontext. 
Därför menar Franker att det krävs kunskap om sociala och kulturella 
samhällsregler där bilderna har gjorts för att kunna tolka och förstå bilder krävs 
kunskap av samhällets sociala och kulturella regler där bilderna har gjorts. 
Enligt Franker är det viktigt att individen får lära sig tolka och förstå bilder 
eftersom det annars kan leda till utanförskap i samhället.  

Tre olika dimensioner av litteracitet 

Franker (2004) talar om av tre olika dimensioner av litteracitet: funktionell, kulturell 
och kritisk litteracitet. Franker betonar att förutom funktionell litteracitet som ”[…] 
innefattar förmågan att använda läsning och skrivning i praktiska situationer i 
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samhället […]” behöver vi även utveckla en kulturell och kritisk litteracitet. 
Funktionell, kulturell och kritisk litteracitet bör praktiseras både innanför och 
utanför skolans väggar (Franker, 2004).  

Funktionell litteracitet beskrivs av Franker (2004) som den läs- och skrivfärdighet 
som krävs för att fungera praktiskt i kontexten man befinner sig i. Med kulturell 
litteracitet menar Franker den kulturella och implicita kunskap som är nödvändig för 
att aktivt kunna delta i olika sociala sammanhang i samhället. Begreppet kritisk 
litteracitet används många gånger som uttryck för läs- och skrivpraktiker ”[…] som 
inriktas mot ett kritiskt utforskande av språk och innehåll i texter för att exponera 
underförstådda budskaps, socialt och kulturellt konstruerad betydelse och 
ideologiska ståndpunkter” (Franker, 2004:681). Ett kritiskt förhållningssätt går bland 
annat ut på att förstå hur texter bidrar till att skapa sociala roller och bevara 
maktrelationer.  

2.2.2 Händelser och praxis: två centrala begrepp inom litteracitet  

“Literacy is a social activity and can best be described in terms of people’s 
literacy practices which they draw upon in literacy events” (Barton, 2007:35).  

Barton (2007) menar att det är nödvändigt att beskriva hur litteracitet faktiskt 
används i människors vardag. Ett tydligt exempel på en litteracitetshändelse är 
när en vuxen läser en berättelse för ett barn på kvällen. Detta är en intressant 
händelse eftersom det ofta är en återkommande händelse med upprepade 
interaktionsmönster. Barton betonar att sådana händelser är viktiga för att 
förstå barn och vuxnas lärande av litteracitet. Dock är termen bredare än så och 
omfattar all verksamhet som innebär det skrivna ordet. Det explicita syftet med 
vissa händelser, speciellt i skolan är att lära men det stämmer inte när det gäller 
de flesta händelser. Barton påpekar att varje händelse har en historia, både på 
det personliga och på det kulturella planet. 
 
Människors vardag kan innehålla ett brett spektrum av händelser. Som exempel 
tar Barton (2007) upp en av sina tidigare studier där en man gick ganska fort 
över från att diskutera innehållet i en lokaltidning med en vän, till att organisera 
sin inköpslista och samtidigt ta ett telefonmeddelande från sin son. Barton 
poängterar att detta är ett exempel på tre tämligen olika händelser. Han 
definierar en händelse som ett kommunikativt tillfälle där en person försöker 
att förstå eller producera grafiska tecken, antingen ensam eller tillsammans 
med andra. Barton påpekar att det är ganska svårt att sätta fingret på vad som 
är, och vad som inte är en händelse. Det viktiga här, för att förstå litteracitet, är 
att undersöka särskilda händelser där läsning och skrivning används både i 
hemmet och i undervisningen. 
 
Den andra termen är litteracitetspraxis. Barton (2007) visar på att det finns 
gemensamma mönster i att använda läsning och skrivning i en viss situation. 
Dessa sätt att använda litteracitet benämns som läs- och skrivpraxis. Barton 
(2007) menar att händelser är särskilda aktiviteter där litteraciteten har en roll 
och dessa kan vara regelbundna och upprepade. Praxis är de allmänna 
kulturella sätt att utnyttja litteracitet som människor använder sig och har nytta 
av i en händelse. I Bartons tidigare nämnda exempel är händelsen att männen 
sitter och planerar ett brev till tidningen. När de sedan kommer överens om 
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vem som gör vad, när och var det ska ske utnyttjar de två männen sin praxis. 
Tillsammans utgör termerna händelser och praxis två basenheter för att göra en 
analys av litteracitet i det sociala livet. 

2.2.3 Litteracitet sett ur ett medborgarperspektiv 

En central utgångspunkt i Deweys (Sundgren 2005: 85) pedagogiska filosofi är 
att skolan ska förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Dewey 
anser att utvecklingen av samhället är en gemensam angelägenhet och att 
skolan ska vara en del av ”elevens naturliga livsrum”. ”Den skall vara ett 
miniatyrsamhälle, ett embryo till det framtida samhället och inte en plats där 
uppgifterna bara har en abstrakt och avlägsen referens till ett tänkbart framtida 
liv” (Sundgren, 2005:85). 
 
Pedagogen som först kopplade ihop litteracitet med politisk makt var Paulo 
Freire. Han anser att det skrivna ordet kunde ändra en individs ställning i 
samhället. Freire och Macedo (1987) talar om att litteracitet kan användas för 
olika syften. Den kan ha domesticerade, auktoriserande eller befriande effekter. 
Freire (1970) kritiserar dåtida skolans sätt att stötta individens utveckling 
eftersom den inte tillät individer att utvecklas genom det skrivna ordet.  

För att kunna bli en delaktig samhällsmedborgare anser Björklund (2011) att 
det är viktigt att redan som barn i tidig ålder få utveckla sin litteracitet. Hon 
menar att hela samhällsapparaten är konstruerad på en textmässig grund, vilket 
kräver litteracitet för att kunna ta del av. Ett demokratiskt samhälle är byggt på 
att människor är insatta och delaktiga i samhället.  
 
McLaughlin och DeVoogd (2004:6) poängterar att en kritisk läskunnighet 
hjälper oss att ta en aktiv roll i relationen mellan läsaren och författaren genom 
att ifrågasätta: ”[…] vem som skrev texten, vad författaren ville att vi skulle tro 
och vilken information författaren valde att inkludera eller exkludera från 
texten".  

Elever blir kritiskt litterata genom exponering för och diskussion om 
avläsningar med inriktning på sociala, politiska, och kulturfrågor enligt 
McLaughlin och DeVoogd (2004). Litterata elever granskar kritiskt 
föreställningar och värderingar som ligger till grund för texter. De ifrågasätter 
syftet, budskapet och tar ställning till frågor och formulerar åtgärder när det 
behövs (McLaughlin och DeVoogd, 2004).  

Burns & Hood (1998), Fairclough (1992) och Wignell (1996) diskuterar termen 
kritisk litteracitet (critical literacy). De menar att termen idag symboliserar en 
läs- och skrivundervisning som inriktar sig på att utforska textens innehåll och 
språk för att exponera underförstådda budskap. Vidare menar författarna att 
den här typen av pedagogik har som syfte att upplysa läsarna om hur texter kan 
medverka till att konstruera roller och upprätthålla maktrelationer. Wignell 
(1996) menar att den här pedagogiken gör att eleverna ges möjlighet att vara 
aktivt kritiska och ifrågasättande för att ge nya tolkningar till samhällets 
skriftspråk. Fairclough (1992) påpekar att kritisk medvetenhet om språk och 
läskunnighet är en förutsättning för ett effektiv demokratiskt medborgarskap 
och på grund av detta bör det ses som en rättighet för medborgarna.  
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I det svenska samhället liksom i de flesta västländer ses fortfarande läs- och 
skrivkunnighet endast som en individuell färdighet. Dock handlar litteracitet 
”[…] om många olika sätt använda skrift, kopplade till olika sociala 
sammanhang snarare är om en enda universell läs- och skrivkunnighet” 
(Franker, 2004:688).  
 

Individens attityder och värderingar i förhållande till läs- och skrivkunnighet 
styr enligt Barton (2007) vårt förhållningssätt till litteracitet. Liksom Barton 
anser Axelsson (2005) att lärarens syn på litteracitet kommer att påverka 
undervisningen. Axelsson beskriver (2005) att det finns två olika 
förhållningssätt till litteracitet: den autonoma och den ideologiska modellen.   

Inom den autonoma modellen uppfattas litteracitet som en neutral och 
universell färdighet som är oberoende av det sociala och kulturella 
sammanhanget. En litterat person betraktas som modern och internationell, 
vilket är en bild som enligt Axelsson (2005) stämmer överens med bilden av en 
västerländsk individ.  

Den ideologiska modellen går ett steg vidare genom att inte tolka litteracitet 
enbart som en färdighet utan även som en social praktik som är beroende av det 
sociokulturella sammanhanget. Axelsson (2005) menar att det inte längre går 
att prata om en unik och universell litteracitet utan istället om många 
litteraciteter. Eleven lär sig hur man bearbetar texter, vilka texter är värdefulla 
samt att samspela runt texterna genom att samverka i litteracitetshändelser 
(Axelsson, 2005).  

3 Metod  

I följande avsnitt redogör vi för vilken metod vi har använt oss av, 
genomförandet av undersökningen, vilken målgrupp som berörs och slutligen 
de etiska aspekter som vi tagit hänsyn till i vårt arbete. 

I vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av 
intervjuenkäter. En av anledningarna till att vi valde intervjuenkäter var att ge 
våra informanter mer tid att reflektera över frågorna då många av 
informanterna var lite osäkra på begreppet litteracitet. Denscombe (2009) 
anser att kvaliteten på svaren kan förbättras om informanterna får tid att tänka 
igenom frågorna. Från början tänkte vi också genomföra observationer i 
klassrummet för att se hur lärarna undervisar i praktiken. Då vi endast ville 
fokusera på lärarnas åsikter och tankar kring arbetet med litteracitet valde vi 
bort observationer.  

I intervjuenkäten valde vi att ställa öppna frågor eftersom dessa frågor ger 
informanterna större utrymme för att besvara frågorna mer utförligt 
(Denscombe, 2009) (se bilaga 2). I slutet på intervjuenkäten lämnade vi också 
utrymme till informanterna om de hade ytterligare tankar kring ämnet. 
Fördelen med att använda sig av enkäter är enligt Denscombe (2009) att varje 
informant får samma frågor och att forskaren inte kan påverka svaren eftersom 
det inte finns någon personlig kontakt mellan informant och forskare. 
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Undvikande av omedvetande styrning från forskarens sida är även en fördel 
som Stukát (2005) lyfter fram.   

3.1 Urval 

Urvalet har gjorts utifrån det Descombe (2009) kallar för bekvämlighetsurval. 
Vi valde att fråga åtta verksamma lärare på våra respektive partnerskolor för att 
underlätta sökandet efter informanter. I vårt fall handlade det inte om att göra 
det lätt för oss utan snarare om att hitta informanter till undersökningen så fort 
som möjligt. Samtliga lärare arbetar på två 6-9 kommunala skolor i 
Mellansverige med 650 respektive 480 elever. Vi valde att intervjua lärare som 
undervisar i olika ämnen och i två skolor för att få en bredare översikt av lärares 
tolkning av termen litteracitet och även för att få en uppfattning om hur lärarna 
anser att de själva arbetar för att främja elevers litteracitet.  

För att garanterna informanternas anonymitet benämner vi våra informanter 
med Informant 1 till och med Informant 8. Informanterna undervisar i följande 
ämnen: Informant 1 (Svenska och Spanska), Informant 2 (So-ämnen), 
Informant 3 (Svenska som andraspråk och Samhällskunskap i 
förberedelseklass), Informant 4 (Svenska som andraspråk i förberedelseklass), 
Informant 5 (Svenska och Engelska), Informant 6 (Historia och 
Samhällskunskap), Informant 7 (Religion och Samhällskunskap) och Informant 
8 (Historia och Geografi). 

3.2 Genomförande 

När vi samlade in det empiriska underlaget för vår undersökning kontaktade vi 
våra informanter genom att skicka ett missivbrevet via e-post till åtta 
verksamma lärare på våra respektive partnerskolor (se biloga 1). Missivbrevet 
innehöll information om syftet med vår studie, hur intervjuenkäten skulle 
besvaras samt även hur vi har förhållit oss till de forskningsetiska principerna. 
Efter två veckor skickade vi ut 12 intervjuenkäter via e-post och informanterna 
fick tio dagar på sig för att besvara frågorna. Efter dessa tio dagar bedömde vi 
att vi inte hade fått tillräckligt med svar. Vi skickade därför en ny påminnelse 
via e-post när sista svarsdagen hade passerat där vi påminde informanterna om 
hur viktigt deras deltagande är för vår studie. Vi fick totalt svar från åtta 
informanter.  
 
 

3.3 Forskningsetiska aspekter  

För att våra informanter ska känna sig trygga med sitt deltagande i vår studie 
har vi varit noggranna med att uppfylla Vetenskapsrådets forskningsetiska fyra 
principer (2002): 

1. Vi informerade våra informanter via email syftet med undersökningen 
vilket klargjorde informationskravet.  

2. Vi försäkrade våra informanter via ett missivbrev om att de skulle vara 
helt anonyma i vår undersökning. Vare sig informanternas/skolornas 
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namn eller andra personliga uppgifter på våra informanter förekommer i 
vår undersökning vilket gör att vi också uppfyller det konfidentiella 
kravet. 

3. Samtliga informanter har också deltagit frivilligt i vår undersökning 
vilket innebär att samtyckeskravet är uppfyllt. 

4. Nyttjandekravet har även uppfyllts eftersom vi försäkrade informanterna 
om att deras svar endast kommer användas i denna studie. 

3.4 Analysmetoden 

Efter att vi fick informanternas svar bearbetade vi det empiriska materialet 
under en vecka. Vi läste noggrant igenom varje svar för sig och sorterade in 
informanternas svar under olika kategorier. I varje kategori utgick vi från 
informanternas svar som sedan stärkts med några citat. Vi har endast redovisat 
de svar som kan kopplas till undersökningens frågeställningar. Denscombe 
(2009) menar att kvalitativa data produceras när forskaren tolkar rådata. I 
produktions- och tolkningsprocessen poängterar Denscombe att forskarens 
”jag” inte går att bortse ifrån. I vår undersökning har vi hela tiden försökt att 
vara objektiva genom att analysera informanternas svar endast med hjälp av 
arbetets normativa och teoretiska utgångspunkter. Emellertid kan vi inte helt 
bortse från det som Denscombe (2009, s. 384) påpekar: ”Forskarens identitet, 
värderingar och övertygelser kan inte helt elimineras från analysprocessen vid 
kvalitativa data”. 

4 Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi en redogörelse för det resultat som har 
framkommit i vårt arbete. Vi har valt att presentera svaren från våra 
informanter med utgångspunkt i våra frågeställningar.  

För att svara på vår frågeställning har vi analyserat och tolkat svaren som vi har 
fått från våra informanter.  

4.1 Litterata kunskaper som krävs för att vara delaktig i 
samhället 

4.1.1 En god språkförmåga- det viktigaste  

Alla våra informanter anser att det är centralt med en ”god språklig förmåga”. 
Goda läs- och skrivkunskaper är grunden till delaktighet i samhället. 

En person som är duktig både på läsa och skriva har helt andra förutsättningar och kan 
nå långt. En person som är analfabet eller svag läsare blir beroende av andra människor 
som kanske inte alltid får råd utifrån sitt bästa, utan blir lurad. Att inte kunna läsa och 
skriva blir verkligen ett handikapp i vårt land (Informant 4). 

Ett gott förtroende till sin språkliga förmåga är grundläggande för att kunna 
kommunicera, delta i samhällslivet, inhämta kunskaper och bli en kompetent 
individ menar Informant 1. Eller som informant 5 uttrycker det: 
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 Utan välutvecklande språkkunskaper kommer man till korta i samhället.  

Informant 1 betonar vikten av att ha ett stort ordförråd för att kunna delta i 
samhället. För att kunna hänga med i det dagliga livet anser samma informant 
att läsning är den viktigaste grundstenen när det handlar om att inhämta ett 
brett ordförråd. 

Att ha förståelse för skrivandet och bearbetning av olika texter är något som 
Informant 3, 4 och 6 betonar. Informant 4 poängterar att:  

Sverige är ett kunskapssamhälle där man förväntas både förstå innehållet i olika 
dokument och kunna skriva ingående redogörelser.  

Exempelvis menar Informant 6 att det är viktigt att kunna skriva formella texter 
för att veta hur man ska kontakta myndigheter eller söka jobb eftersom det 
gynnar delaktighet i ett demokratiskt samhälle.  

”Språkets struktur, grammatik och även hur språkets ska användas i olika situationer är 
en viktig del av undervisning”. (Informant 1) 

4.1.2 Ett kritiskt tänkande 

Majoriteten av våra informanter skriver att det är viktigt att eleverna får 
utveckla tolkningsfärdigheter och ett kritiskt förhållningssätt till det eleverna 
läser. Informant 8 menar att: 

Med tanke på det enorma informationsflöde våra elever har tillgång till i dagens IT-
samhälle är det viktigt att de inte bara mekaniskt läser och skriver utan lär sig att granska 
vad de läser och vad de skriver.  

Informant 4 påpekar att det är vitalt att eleverna får lära sig att kritiskt granska 
det som de kommer i kontakt med på nätet eftersom det är där eleverna till 
största delen tillbringar sin tid både i och utanför skolan. Informant 1 anser att 
förutom en god språkförmåga är det även nödvändigt att vara kapabel att 
kritiskt granska fakta för att utvecklas till en kompetent individ i samhället. 
Informant 2 och 3 menar att det även är viktigt att kunna föra fram sina åsikter 
och samt argumentera för dem. 

4.2 Undervisning med litteracitet i ett 
medborgarperspektiv  

4.2.1 Språkets roll i undervisningen 

Samtliga informanter anser att språket har en central funktion i undervisningen 
eftersom kommunikationen och i sin tur lärandet sker genom språket. 
Informant 3 skriver att: 

Vi använder språket på alla sätt hela tiden i min undervisning för att gynna 
språkutvecklingen hos eleverna. Vi resonerar, diskuterar, jämför, analyserar, läser, 
skriver och prövar språket på tusen olika sätt under varje lektion. 

Liksom Informant 3 arbetar Informant 1 med språket på olika sätt för att 
eleverna ska kunna kommunicera både muntligt och skriftligt samt förstå 
språket både när de läser och lyssnar. Utöver dessa färdigheter anser Informant 



 18 

1 att det är viktigt att eleverna också får lära sig hur språket behöver anpassas 
efter mottagare och sammanhang. 
 

4.2.2 Varierande typer av texter i undervisningen 

Hälften av våra informanter använder sig av varierande texttyper i 
undervisningen för att utveckla elevers litteracitet ur ett medborgarperspektiv. 

Jag försöker bidra till att mina elever ska bli aktiva deltagare och kritiska granskare av det 
demokratiska samhälle vi lever i och som sådana anser jag att de behöver ha följande 
kunskaper: de behöver kunna läsa/ta till sig/ förstå olika typer av texter som finns skrivna 
i dags och kvällstidningar (och på andra ställen) samt kunna skriva några olika texttyper 
även utöver dessa (t.ex. novell, rapport) som de kan behöva behärska för att klara sina 
kommande studier på olika gymnasium och universitet, de behöver även ha ett ordförråd 
och en omvärldskunskap som gör att de förstår vad de hör på tv-nyheterna och så att de, 
på olika sätt, kan delta i samhällsdebatten. (Informant 3) 

Informant 5 arbetar med de flesta genrer. Informanten anser att eleverna som 
regel har svårare att läsa och förstå skönlitteratur läggs det mycket tid på träna 
läsförståelse av dessa texter. I stället för att lägga stor fokus på skönlitterärt 
skrivande arbetar Informanten mycket med sakprosa och berättande texter.  
 
När det gäller läsning använder sig Informant 2, 6, 7 och 8 till största delen av 
faktatexter och tidningsartiklar. Förutom fakta i läromedlen använder sig 
Informant 2 och 7 även av faktatexter på nätet. Informant 1, 3, 4 och 5 arbetar i 
huvudsak med ungdomslitteratur, sakprosa och nyhetsartiklar.  

I stort sätt så arbetar vi med de texttyper som står i kursplanerna för Sv/SvA men på en 
enklare nivå. Med 8 sidor lättlästa nyheter tränas eleverna i att läsa och därefter i 
läsförståelse då de får frågor till artiklarna. Frågorna är också på olika nivåer på, mellan 
och utanför raderna. (Informant 4) 

Informant 1 använder sig även av olika klassiker som är skrivna på ett mer 
ålderdomligt språk.  

Dessa texter förväntar jag mig att eleverna tillsammans med varandra och mig klarar av 
att förstå. De ska även förstå huvudinnehållet och känna till genretypiska drag i 
nyhetersartiklar, debattinlägg, krönikor och reportage. (Informant 1) 

När det gäller skrivande får Informants 1, 3, 4 och 5 elever arbeta med 
genrepedagogik. Det handlar mest om genrerna novell, artikel, debattinlägg, 
krönika, reportage och även resonerande text. Till största delen får eleverna till 
Informanterna 2, 6, 7 och 8 arbeta med att skriva resonerande-, 
argumenterande- och analyserande texter. 
 

4.2.3 Ett vidgat textbegrepp i läs- och skrivutveckling 

Utöver det skrivna ordet använder sig en del av våra informanter även av andra 
uttrycksmedel i undervisningen.  
 
Informant 8 skriver:  

Jag arbetar mycket med att eleverna får rita tidslinjer med bilder i Historia. För att 
eleverna ska få en god förståelse för hur människor levde och arbetade visar jag bilder av 
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tavlor, autentiska foton och dokumentärer till exempel från Kunskapskanalen och 
Utbildningsradion. (Informant 8) 

Eleverna till Informant 8 ges möjlighet att redovisa sina arbeten på olika sätt. 
Det kan till exempel vara genom en PowerPoint, teaterpjäs eller en tecknad film 
som eleverna själva skapar. 
 
Både Informant 4 och 5 använder sig av bilder i undervisningen. Informant 5 
arbetar också mycket med olika typer av tabeller. Informant 4 skriver att: 

Vi använder mycket bilder, speciellt för de som är helt nybörjare i det svenska språket 
eller analfabeter. En bild förklarar så mycket snabbare än ord. Med hjälp av Lexin 
bildteman kan eleverna träna själva på ord inom till exempel djur, kroppen och 
samhället.  

I Informants 4 klassrum används mycket kroppsspråk och gester när man 
kommunicerar för att förtydliga vad man vill ha sagt. Eftersom alla elever har en 
iPad så finns det många applikationer som är språkutvecklande som: se 
bokstavsljud, moji klockis med många fler som inriktar sig till analfabeter.  
Vid läxförhör använder sig Informant 4 av Kahoot (en interaktiv frågesport) 

som eleverna älskar och ser som en belöning. Informant 4 drar också fördel av 
kunskapsutvecklande webbsidor som till exempel Elevspel och Unga fakta i sin 
undervisning. Både film och musik är två viktiga ingredienser i Informants 4 
klassrum.  

Varje vecka tittar vi på en film för att få lyssna till svenska eller engelska. Emellanåt så 
lyssnar vi på musik och går igenom texter och analyserar vad de betyder. (Informant 4) 

4.2.4 Undervisning grundad på kunskapskraven - en grund för 
delaktighet i samhället  

Det är viktigt att eleverna har en sådan språkbehärskning att de dels klarar av att 
tillgodogöra sig undervisningen i resterande ämnena i skolan, dels givetvis att de får ett 
språk som räcker för dem så att de kan välja att studera vidare eller vad de nu vill göra 
med sina liv (Informant 3). 

Informant 1 poängterar att det finns flera viktiga krav i svenskämnet. Dessa 
krav gäller både läsandet, skrivandet och talandet.  

För att klara svenskan och framför allt för att klara sig i samhället behöver eleven klara 
följande kunskapskrav i ämnet Svenska (de viktigaste enligt mig): Eleven klarar av att 
göra enkla sammanfattningar av varierande texters innehåll med viss koppling till 
tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. 
Eleven klarar av att skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel 
textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och 
strukturer. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa 
frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett 
sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. (Informant 1, 
emfas gjord av informanten) 

Informant 5 skriver att de viktiga kraven är att göra sig förstådd med viss 
tydlighet i såväl tal som skrift eftersom informanten endast undervisar årkurs 6 
i sina båda ämnen. 
 
Att kunna resonera, argumentera och försvara sina resonemang är de viktigaste 
språkliga kraven i Informants 2 ämnen.  
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Vi läser, samtalar och skriver mycket. Om eleverna inte förstår vissa begrepp är jag noga 
med att stanna upp och förklara dess betydelse. Vi träna mycket på SO-glosor som är 
relevanta för temat vi håller på med. Jag försöker också underlätta för elever som inte har 
svenska som modersmål genom att översätta begrepp till olika språk så lång det går. 
(Informant 2)  

För Informant 7 är de viktigaste kraven att eleverna förstår och kan ta ut det 
viktigaste i en faktatext och samt återge detta på något sätt.  

4.2.5 IT och genrepedagogik vid sidan av traditionella läs- och 
skrivaktiviteter 

Förutom de traditionella läs- och skrivaktiviteterna använder sig tre av 
informanterna av andra medel i sin undervisning för att gynna elevernas 
litterata utveckling. 

Den litterata utvecklingen sker väldigt mycket i och med att ordförrådet växer så förutom 
det traditionella läs- och skrivuppgifterna så försöker jag göra så att eleverna får 
möjlighet att samla på ord och uttryck inom alla möjliga ämnesområden. Det som jag 
själv tycker är bland det roligaste just nu är ”Grej of the day” där eleverna får en 
genomgång om en känd person eller plats och de därefter skriver ner det fakta som de har 
lärt sig i en egen KeyNote och därefter berättar om sina nyvunna kunskaper hemma. Då 
eleverna har iPad så finns det många Appar som är språkutvecklande. Sällskapsspel får 
ofta igång samtal och samtal ökar ordförrådet som sedan speglar sig på texter. Dessutom 
är det roligt både för eleverna och mig att ibland bryta det traditionella arbetsmetoderna 
för att få igång eleverna. (Informant 4)  

Informant 5 skriver att på senare tid har informanten börjat använda sig av 
olika Appar (iPad) och datorprogram (laptop) för att försöka främja läsandet.  

Idén är att dela sina läsupplevelser med andra och diskutera dem via elevplattformar och 
Skype. Att dela med andra gör lärsituationen mer ”på riktigt” och kräver att eleven 
verkligen förstått det han/hon läst/skrivit. (Informant 5) 

På grund av det som Informant 5 skriver ovan varvar informanten traditionella 
genomgångar med grupparbeten och Skypepresentationer eller diskussion via 
nätet. 

Hur väl det fungerar vet jag ännu inte i dagsläget eftersom det är nytt, men en del elever 
föredrar att göra en serie eller Prezi (ett webbaserat presentationsprogram) i stället för att 
skriva en bokpresentation. (Informant 5) 

Informant 1 skriver att de läser och diskuterar mycket tillsammans kring 
böckerna de läser för att det ger mer och även leder till en helt annan 
läsupplevelse. Informanten upplever att eleverna ofta blir mer intresserade av 
läsningen när de får dela upplevelsen med sina kompisar. De använder sig 
bland annat av ”En läsande klass” och andra typer av boksamtal.  

Jag försöker även att undervisa explicit med genrepedagogik där vi väldigt noggrant går 
igenom genretypiska drag och övar tillsammans, innan eleverna själva ska tillämpa det de 
lärt sig. (Informant 1) 

Informant 1 har startat en läsutmaning med sin svenskgrupp i 7:an.  

Vi ska mäta all text vi läser och tillsammans ska vi försöka läsa oss till Stockholm (alltså 
10 mil). Under vägen finns två delmål, Enköping och Bromma och när eleverna kommit 
dit ska jag bjuda dem på fika. När vi är framme i Stockholm ska eleverna få en annan, 
större överraskning. Läsningen är det viktigaste för den litterata utvecklingen, så prioritet 
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ett för mig är att få dem intresserade av läsning och att de ska förstå hur viktigt det är. 
(Informant 1) 

Informant 6 använder sig av bilder och inläst material för att gynna och stötta 
språkanvändningen hos elever som har dyslexi och svenska som andraspråk. 

Informant 8 skriver att eleverna får arbeta i grupp och ”resa” exempelvis genom 
europeiska huvudstäder.  

Eleverna får tillsammans samla fakta och bilder om staden de reser igenom. Vidare får 
eleverna välja fritt hur de ska redovisa. Det kan till exempel låtsas att de är reseguider i ett 
reseprogram där de berättar om resmålet. När alla har spelat in sina redovisningar med 
Ipaden avslutar vi med att vi tittar på de olika redovisningarna tillsammans i klassen och 
ställer frågor till varandra. (Informant 8) 

Informant 8 upplever att eleverna blir mer engagerade och lär sig mer än genom 
katederundervisning. Informanten tillägger också att: 

Det är viktigt att eleverna får vara så delaktiga i sitt lärande så mycket som möjligt 
eftersom det enligt mig gör att de blir motiverade och känner ansvar inför uppgiften. 
(Informant 8) 

4.2.6 Läsning – en grundsten till en god språkförmåga 

Fyra av våra informanter anser att läsningen måste få ta stor plats i skolan 
eftersom den gynnar litteracitetet. 
 
Informant 5 poängterar att en god läsförståelse är grunden till lärande och 
språkutbyggnad. På grund av detta anser Informanten att det är viktigt att på ett 
tidigt stadium ser till att elever som riskerar att halka efter i läsningen får 
extrahjälp. 

I vårt uppdrag ingår att vi ska kompensera elever med svårigheter genom till exempel 
ljudböcker och muntliga prov. Men jag upplever att de elever som har svag läsförståelse 
har svårt att uttrycka tankar när det gäller att dra slutsatser, analysera och argumentera. 
De saknar språk att uttrycka detta. Då hjälper det inte att förhöra muntligt för det 
kommer liksom inte fram något. Elever som frågar hur de ska göra för att få högre betyg i 
SO brukar jag (förutom att plugga SO) råda att läsa mycket, och då menar jag allt. Inte 
bara SO utan skönlitteratur, annan fakta och så vidare. De behöver bygga på sitt språk. 
(Informant 7) 

Informant 1 har arbetat som lärare i 12 år och har märkt att det han hänt något 
med elevers läsning och läsförståelse. Informanten poängterar att det också har 
blivit större skillnader mellan de elever som läser och de som inte läser och att 
det överlag är det många färre elever som läser över huvud taget. Informant 1 
anser att läsningen har blivit utkonkurrerad av andra saker som mobiler och 
datorer. Enligt Informanten leder detta till att eleverna vänjer sig vid att saker 
går snabbt och att de inte ska behöva anstränga sig så mycket.  

Men läsningen är nyckeln anser jag, så något måste hända. Om jag kan få mina elever att 
läsa och tycka om att läsa så kommer de ha större chans att lyckas i livet, oavsett om de 
kommer från ett läsande hem eller inte. Varje gång en elev (som inte läser i vanliga fall) 
kommer och frågar om boktips eller frågar om de får låna hem en bok från skolan känns 
det som en liten seger. Det är först när eleven själv inser vikten av att läsa och har 
motivationen till det som det kommer att ge resultat. (Informant 1) 
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5 Analys 

Samtliga lärare är överens om att en god språkförmåga och ett kritiskt tänkande 
är de litterata kunskaper som krävs för att bli delaktig i samhället. Utan en god 
språkförmåga finns det risk för att man hamnar i ett utanförskap påpekar 
lärarna. Lärarnas synsätt stämmer överens med det som Regeringen (1997) 
fastslår i frågan om såväl språkets roll för delaktighet i samhället och 
konsekvenserna av en begränsad språkförmåga.   

Lärarna uppfattar inte endast termen litteracitet som läs- och skrivförmåga utan 
lägger stor vikt på att det är viktigt med ett kritiskt förhållningssätt till det man 
tar del av. Vi ser att lärarna visar en medvetenhet om det som Franker (2004) 
skriver om kritisk litteracitet eftersom lärarna vill att eleverna ska kunna läsa 
mellan raderna för att finna underliggande budskap beroende på vilken text det 
handlar om. Här kan vi se en tydlig koppling till det McLaughlin och DeVoogd 
(2004) talar om gällande en kritisk läskunnighet där de poängterar att det är 
viktigt att ta en aktiv roll och ifrågasätta det man läser. Detta stöds även av Lgr 
11 där man poängterar att eleverna måste kunna orientera sig i en komplex 
verklighet med ett stort informationsflöde. Lärarna liksom Gibbons (2012) och 
PISA (Skolverket, 2003) påpekar att det inte är tillräckligt med den mekaniska 
färdigheten för att kunna förstå, tolka och ta till sig olika texter. Detta skulle 
kunna innebära att lärarna har en funktionell syn på litteracitet som 
överensstämmer med UNESCOs (2011) och Frankers (2004) funktionella 
litteracitet som innebär att kunna fungera praktiskt beroende på 
sammanhanget man befinner sig i. Det verkar som att det råder en viss 
osäkerhet bland lärarna som inte undervisar i språk eftersom språklärarna 
diskuterar kring litteracitet i ett bredare perspektiv och verkar vara mer insatta i 
vad litteracitet handlar om. Vi syftar här på att de lärarna som inte undervisar i 
språk var mer kortfattade i sina svar.  

Lärarna försöker gynna den litterata utvecklingen genom en 
varierande/multimodal undervisning med olika uttryckssätt, olika texttyper och 
genrer och tillämpa det i sina rätta sammanhang. Detta stämmer väl överens 
med Lgr 11 och Regeringen (1997) som säger att skolans uppgift är att förbereda 
eleverna för framtiden genom en varierande undervisning där de kan utveckla 
sitt språk och få tilltro till sin egen språkförmåga.  

I lärarnas sätt att arbeta med litteracitet finns en koppling till de fyra rollerna 
(kodknäckare, textdeltagare, textanvändare och textanalytiker) som Gibbons 
(2012) talar om. Lärarna nöjer sig inte bara med att eleverna kan läsa och skriva 
utan de arbetar för att de ska kunna: dra nytta av sina tidigare kunskaper, 
arbeta individuell, arbeta genom samspel, hantera olika texter med olika syften 
och läsa med ett kritiskt förhållningssätt. Lärarnas attityder till litteracitet visar 
att de har ett ideologiskt synsätt på litteracitet (Axelsson 2005), eftersom de 
genom sin undervisning har aktiviteter som ger eleverna möjlighet att samspela 
och samverka med olika texter. Lärarna tolkar inte enbart litteracitet som en 
färdighet utan även som en social praktik som är beroende av det 
sociokulturella sammanhanget. Även Barton (2007) menar att litteracitet i 
första hand är något som människor gör antigen själva eller tillsammans med 
andra vid ett speciellt tillfälle och för ett speciellt syfte. 
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Lärarna använder sig även av det vidgade textbegreppet som Björklund (2011) 
och Franker (2004) efterfrågar. För att utveckla en visuell litteracitet inkluderar 
de både bilder sammansatta med texter och använder sig till stor del av dagens 
teknologiska verktyg i sin undervisning. Detta är nödvändigt för att klara av att 
kommunicera och ta del av dagens mediesamhälle som också Björklund (2011) 
och Franker (2004) poängterar. Genom användningen av IT i klassrummet ger 
lärarna eleverna möjlighet utveckla språket genom att leka, läsa, skriva, 
kommunicera, diskutera i meningsfulla sammanhang samtidigt som man tar till 
vara på elevernas intresse för dagens teknologi. Samtidigt anser lärarna att IT- 
användningen har en inkluderande effekt som gynnar elever med dyslexi och 
elever som har svenska som andraspråk. Att lära ALLA barn att läsa och skriva 
är en av skolans allra viktigaste uppgifter är något som också fastslås av 
Regeringen (1997). 

De lägger överlag stort fokus på läsning i undervisningen för att gynna en god 
språkutbyggnad för framtiden. Lärarna anser att litteracitet gynnas av mycket 
läsning av varierande texter eftersom det utvecklar såväl ordförråd, 
språkbyggnad och förståelse för att språket måste anpassas efter mottagare och 
syfte. Detta sätt att arbeta tillåter individen att utvecklas genom det skrivna 
ordet vilket är raka motsatsen till den dåtida skolans sätt att arbeta som Freire 
(1970) talar om.  

6 Diskussion  

Det framgår tydligt att litteracitet kan betyda och tolkas olika beroende på vilka 
ämnen man undervisar i och nivåer man undervisar på. Om man exempelvis 
har en nyanländ elev som man inte riktigt vet åldern på kan det vara 
komplicerat att avgöra om eleven är litterat eller inte. Vi menar att en elev som 
nyligen har börjat tillägna sig läs- och skriftspråket kommer att bedömas olika 
beroende på vilket stadium, gymnasium eller seminarium i skolan eleven 
hamnar på. Om eleven exempelvis hamnar på lågstadienivå kanske eleven 
uppfattas som en litterat person. Om samma elev däremot skulle hamna på 
högstadienivå skulle eleven med ganska hög sannolikhet räknas som illitterat.  

Eftersom litteracitet är något som ska utvecklas tänker att det också kan delas 
upp på olika nivåer. Till exempel litteracitet där du kan avkoda ord eller en 
djupare litteracitet där man behöver vara en så god läsare att man kritiskt kan 
granska det man läser. Vi tänker oss en trappa med flera nivåer av litteracitet: 
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Den litterata nivån en person befinner sig på påverkar dennes position, 
självständighet och delaktighet i samhället. En ”illitterat medborgare” i ett 
skriftsamhälle blir helt beroende av andra för att kunna klara av de mest ”enkla” 
vardagssysslorna som till exempel läsa information på lappar/dokument, läsa 
eller skriva e-post samt söka information. Vad gör det med dig som människa? 
Vi tänker att det måste påverka en persons självkänsla väldigt mycket och 
speciellt om denne också är vuxen. Man är vuxen, men helt beroende av andra 
för att klara sig i samhället. Som illitterat är man också väldigt utsatt och kan 
lätt bli lurad på olika sätt i samhället.  

Med ”haltande litterat” menar vi en person som klarar av att läsa lättlästa 
kortare texter men har fortfarande stora svårigheter med att till exempel läsa 
mellan raderna. Personen klarar också av att fylla i enklare blanketter och skriva 
texter om något han/hon känner till med stöd. 

Med ”grundlitterat” menar vi en person som är självständig och klarar av att 
läsa, skriva och kritiskt granska mindre komplexa texter som till exempel 
nyheter, skönlitteratur, fakta- och argumenterande texter. I dagsläget räcker det 
inte längre med att bara kunna läsa vad som står på papper. Det handlar också 
om att kunna navigera sig fram och kritisk granska IT-baserad information. Till 
exempel, du går ut på Internet och ska försöka hitta den information som du 
behöver just då. Omedelbart blir du överöst av text av alla dess slag såsom 
valbara sidor, reklam, datorfunktioner, pop ups, aviseringar och så vidare. Vad 
vi menar här är att även en litterat person kanske för stunden kan känna sig 
som en illitterat person tack vara detta enorme informationsflöde som vi 
dagligen utsätts för. 

Med ”avancerat litterat” menar vi en person som på egen hand och utan hinder 
klarar av att läsa och ta till sig alla typer av texter, har ett kritiskt 
förhållningssätt och kan påverka sin och andras situation som samhällsmedlem.  

Vems ansvar är det då att försöka hjälpa varje elev att kliva upp i den litterata 
trappan för att främja delaktiga i samhället? Är det svenska-/språkläraren, eller 
ska ansvaret tillfalla alla lärare? För oss är det självklart att ALLA lärare, oavsett 
ämne ska tillämpa en undervisning som ger eleverna möjlighet att utveckla sin 
litteracitet eftersom språkutvecklingen sker hela tiden och i ALLA ämnen och 
situationer (Jmr Gibbons 2012). För att möjliggöra detta anser vi att såväl 

Helt beroende 
av andra

Kan skriva 
lite/avkoda med 

stöd.

Självständig 
kritiskt 

granskande (på 
lättare nivå)

Gymnasiet, 
universitet, 

fackspråk och 
byråkratisk nivåIllitterat 

medborgare 
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blivande som behöriga lärare ska få med sig fördjupade kunskaper i läsande och 
skrivande. Vi anser att det överlag skulle finnas mycket mer fortbildning inom 
litteracitet så att alla lärare ska kunna utforma en hållbar litterat undervisning.  

Den allmänna uppfattningen är att en god språkförmåga är grunden till 
delaktighet i samhället. Men vad menas då med ”god” språkförmåga? Vi tänker 
här på att det säkerligen uppfattas olika från lärare till lärare. Till exempel om 
fem lärare läser samma uppsats så varierar säkert bedömningen av uppsatsen 
eftersom uppfattningen av ”god” språkförmåga inte är kollektiv. Vi anser att 
läroplanerna måste bli tydligare genom att definiera vad som menas med ”god” 
språkförmåga.  Vi ser detta som essentiellt för att skapa en allmän gemensam 
syn på vad som menas med ”god” språkförmåga i skolvärlden.  

Vi ställer oss frågan om digitala verktyg i skolan riskerar att bli en 
språkutvecklingsfälla? Kan det vara så att digitala verktyg hjälper till med 
språkutvecklingen eller är det så att de bara skapar en litterat ”illusion”? Med 
det menar vi att det är möjligt att vissa elevers läs- och skrivkunskaper kan 
stanna på en och samma nivå eller inte utvecklas alls. Vi tänker här främst på 
rättstavningsprogram i Word/Paiges och digitala uppläsningar av text där 
eleverna inte ges möjlighet att använda sin kognitiva förmåga vilket i sin tur 
påverkar elevernas litteracitetsutveckling. Även om vi anser att digitala verktyg 
bör användas i skolan ser vi även farorna med IT-baserade verktyg. Vi menar 
här att det är viktigt att eleverna inte blir beroende av de digitala verktygen för 
att kunna vara självständiga medborgare. Vi tror att en lärare måste tänka på att 
eleverna en dag ska stå på egna ben när de lämnar skolmiljön. Den bistra 
sanningen är att de kanske inte får samma stöd i arbetslivet som i skolan utan 
bland annat måste förlita sig på sina läs- och skrivkunskaper.  

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att förmedla grundläggande värden som i 
sin tur ska förbereda eleven för delaktighet i samhället. För oss som blivande 
lärare vill vi ge eleverna möjlighet att utveckla de språkfärdigheter som är 
nödvändiga för att bli självständiga, trygga, kompetenta, litterata och delaktiga 
individer i samhället.  

6.1 Metoddiskussion  

Innan vi skickade ut våra intervjuenkäter frågade vi sammanlagt 12 lärare på 
våra respektive partnerskolor om de kunde tänka sig att delta i vår studie. När 
lärarna gav sitt samtycke till deltagandet skickade vi även ut ett missivbrev (se 
bilaga 1) för att lärarna skulle vara ordentligt informerade och ha tid på sig att 
fundera runt termen litteracitet innan vi skickade ut intervjuenkäterna (se 
bilaga 2). När man använder sig av intervjuenkäter finns det alltid risk för 
bortfall enligt Denscombe (2009). I vårt fall var bortfallet tämligen stort då 
endast 8 av 12 informanter besvarade enkäterna trots att de tidigare gett 
samtycke till deltagandet. Vår förhoppning var att få in svar från samtliga 
informanter eftersom vi endast skickade ut enkäter till lärare som ville delta i 
vår undersökning. Vi vill tillägga att vårt arbete genomfördes under vårterminen 
något som också kan vara en bidragande orsak till bortfallet eftersom lärarnas 
arbetsbörda vid den här tiden på året är stor.  
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En fördel med enkäter är att det inte går att påverka informanterna när de 
besvarar frågorna menar Stukat (2005). Emellertid svarade inte alla 
informanter på alla frågor. Vi upplevde att informanterna som undervisade i 
andra ämnen än språk svarade kort eller helt undvek att svara på vissa frågor.  
Både Denscombe (2009) och Stukat (2005) påpekar att det finns nackdelar med 
att använda sig av enkäter. De tar bland annat upp att frågorna kan misstolkas 
eftersom man inte personligen är närvarande och kan reda ut missförstånd.    
 
Trots att vi använde oss av intervjuenkäter som datainsamlingsmetod och inte 
fick så många svar som vi från början hade önskat anser vi ändå att vi har fått 
ett bra resultat och tillräckligt med underlag för att genomföra vår studie.  

6.2 Vidare forskning 

I och med vårt arbete har vi fått en bättre kunskap om litteracitet. I den här 
studien har vi endast använt oss lärares synpunkter och pedagogiska 
erfarenheter kring litteracitet. För vidare forskning skulle det också vara 
intressant att ta del av hur eleverna själva tänker kring läs- och skrivinlärning 
och vilka kunskaper eleverna anser är viktiga för att de ska bli delaktiga i 
samhället. Vi anser att det är viktigt att utgå från hur eleverna tänker runt detta 
eftersom det är deras behov, förutsättningar och intressen som undervisningen 
ska baseras på. 
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8 Bilaga 

8.1 Bilaga 1 

2015-03-23 

Hej! 

Vi är två lärarkandidater som skriver ett examensarbete i pedagogik. Vi vill 
undersöka hur lärare på högstadiet ser på ”Litteracitet sett ur ett 
medborgarperspektiv”. 

Den senaste PISA-undersökningen från 2012 visar att kunskaperna i 
läsförståelse i svenska skolor kraftigt har försämrats. Detta är oroväckande 
eftersom läs- och skrivfärdigheterna är avgörande för lärande, bildning och 
delaktighet i samhällsliv och kultur. Dagens skriftsamhälle ställer höga krav på 
litteracitet. Att vara en litterat person handlar inte längre om att bara kunna 
läsa och skriva. Det handlar även om att tänka kritiskt och använda sig av ett 
funktionellt språk i olika sammanhang. 

För att få underlag till vår undersökning skulle vi vara ytterst tacksamma om ni 
har möjlighet att hjälpa oss genom att fundera över följande frågor i en vecka:  

 Hur uppfattar du som lärare termen litteracitet sett ur ett 
medborgarperspektiv? 
 

 Hur arbetar du med att förbereda eleverna för det skriftsamhälle som vi 

idag lever i så att de kan bli delaktiga medborgare i framtiden? 

Efter att ni har funderat kring detta kommer vi att skicka ut en intervjuenkät till 
var och en av er via email. Vi vet att ni har mycket arbete under den här 
perioden på året men vi skulle vara tacksamma om ni kunde besvara 
intervjuenkäten och skicka in den till xxxxx@student.mdh.se senast måndagen 
6 april 2015.  

Era svar är värdefulla. Vi försäkrar er att vare sig skolornas eller informanternas 
namn kommer att figurera i vår undersökning. 

Tack för hjälpen! 
 
Med vänliga hälsningar, 

 

Agneta Selling och Simonetta Olausson 

xxxxxxxxx@student.mdh.se 

 

 

mailto:xxxxx@student.mdh.se
mailto:xxxxxxxxx@student.mdh.se
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8.2 Bilaga 2 

Intervjuenkät till informanterna 

Skolans uppdrag är att: 

“[...] låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”  

“[...] främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 
kunskaper och värden.”  

“[...] främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” 

“[...] eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden 
och att inse konsekvenserna av olika alternativ. 

Och slutligen... 

“Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga.  

                                                                                                                                   (Lgr 11) 

 Hur tolkar du ovanstående citat ur Lgr 11? Vilka litterata kunskaper krävs 
för ett aktivt deltagande i samhället? 

 

 Hur används språket i din undervisning? 
 

 Vilka typer av texter förväntar du dig att eleverna ska läsa, och vilka olika 
texttyper förväntar du dig att de ska kunna skriva? 

 Vilka är de viktigaste språkliga kraven i ditt ämne? 

 Förutom de traditionella läs - och skrivaktiviteterna, vad använder du dig 
av för andra medel i din undervisning? På vilket sätt anser du att dessa 
medel gynnar elevernas litterata utveckling? 

 


