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1.	En	samhällelig	förändring	
och	ett	kritiskt	och	ansvarsfullt	

förhållningssätt	



 
(Digitala) literacypraktiker 
 
 •  Verksamheter	som	innefattar	
skriftspråkande	i	olika	situationer	
och	där	olika	typer	av	redskap	är	
involverade		
	

•  En	modern	demokrati	–	Alla	kan	
delta	i	olika	literacypraktiker	

	 	 	(tex	Bagga-Gupta	mfl,	2010)	



Makt  
och språk 



Digital kompetens - fyra aspekter 

	

	

	

	

	

	 												Få	syn	på	digitaliseringen	på	grundskolenivå,	Skolverket	(2017)	

 
1.  Förstå digitaliseringens 

påverkan på samhället 

 
3. Ha ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt 

 
4. Kunna lösa problem och 

omsätta idéer i handling 

 
2. Kunna använda och förstå 
digitala verktyg och medier 



	
”Ett	kritiskt	och	
ansvarsfullt	

förhållningssätt”	



KRITIK 

AGENTSKAP 



Kritik och agentskap i 
praktiken  	
Hur	kan	osanning	i	digitala	texter	avslöjas	eller	
misstänkas?		

-men	också	bemötas?	
	
Hur	kan	subjektiva	perspektiv	i	digitala	texter	
dekonstrueras?	

-men	också	utmanas	och	förändras?	
	
	
Syfte:		
Få	fler	röster	att	höras	i	samhället	
Få	eleverna	att	förstå	den	viktiga	länken	mellan	kritik	och	
agentskap	
Att	just	deras	röster	är	viktiga	för	att	förändra	existerande	
perspektiv	
Ge	verktyg	för	att	hantera	komplexa	literacypraktiker	



●  Ta	ställning	till	olika	perspektiv	
och	avgöra	hur	dessa	står	i	
relation	till	egna	
ställningstaganden	och	slutsatser	
(tex	Newell	et	al,	2011)	

	

	
@thelivbits	



The	Five	Resources	Model,	Hinrichsen	&	Coombs	
(2014)	



Kritiskt	textarbete	i	ett	digitaliserat	klassrum:	
•  Förtrogenhet	med	hur	digitala	texter	ska	

avkodas	
•  Förstå	hur	man	skapar	mening	av	digitala	

texter	och	literacypraktiker		
•  Förhålla	sig	kritisk	till	texter	och	budskap	
•  Veta	hur	digitala	literacypraktiker	kan	

användas	för	utmana	och	förändra	
•  Förstå	min	egen	roll	i	sådana	praktiker	
•  SYFTE:	Bryta	maktstrukturer	och	bidra	till	

nya	perspektiv	



  Demokrati = kritik och agentskap 

3. Ett kritiskt och 
ansvarsfullt 
förhållningssätt	

4. Kunna lösa problem och 
omsätta idéer i handling 

1. Förstå digitaliseringens 
påverkan på samhället 

2. Kunna använda och förstå 
digitala verktyg och medier 



2. Ett kritiskt språk- och 
kunskapsperspektiv - Critical 

literacy 



Critical literacy 
Frankfurtskolan	–	Kritisk	teori		
Freire	(1970)	–	Kritisk	pedagogik/Pedagogik	för	de	förtryckta	

Tar	frågor	om	makt,	social	rättvisa	och	likvärdighet	på	allvar	

Ställer	frågan:	Vems	röst	hörs?	Vems	röst	hörs	inte?	Hur	kan	sådana	förhållanden	förändras?	

	
Centralt:	

•  Texter	aldrig	neutrala	eller	naturliga	–	positionerar	alltid	perspektiv	på	makt,	kön,	etnicitet	osv	
•  Alla	texter	är	konstruerade	och	kan	därmed	dekonstrueras/plockas	isär	och	analyseras	

•  Skapa/omskapa	texter	–	handling	för	att	förändra	normer	och	maktrelationer	

•  (tex	Janks,	2010;	Freebody	&	Luke,	2010)	



”The project remains 
understanding the relationship 
between texts, meaning-making 
and power to undertake 
transformative social action that 
contributes to the achievement of 
a more equitable social order”  
(Janks & Vasquez, 2011, p. 1) 



The Redesign Cycle (Janks, 2010) 

 
 

																			

	

•  Makt	
•  Tillgång	
•  Mångfald	
•  Design/omdesign	
	
The	Interdependent	Model	of	
Critical	Literacy	Education	



3. Dekonstruktion av text – ett 
sätt att urskilja positionering 

och perspektiv på makt 



The Blind men and the 
Elephant 

		



Vanliga världskartan 
				



		



Dekonstruktion	av	
positionering	i	nya	
publiceringsformer	



Nya publiceringsformer – 
Deltagargenererade medier 

Mash-ups	
Sociala	medier:		
						Bloggar/vloggar	

Facebook/Twitter/Bilddelningssajter,	
tex	Instagram/Snapshat	osv	
Videodelningstjänster,	tex	YouTube	

Filmade	föreläsningar	och	dyl.	
	 	 	Tex	Jenkins,	2008	



Mash-ups 



Sociala medier: 
bloggar/vloggar 

https://www.svt.se/kultur/medier/hogst-diskutabelt-om-det-man-mater-ska-kallas-makt-eller-inflytande	
https://www.svt.se/kultur/medier/de-har-mest-makt-pa-sociala-medier		



Sociala medier: 
Twitter 



Sociala medier: 
Bilddelningssajter 



Sociala medier: 
Bilddelningssajter 



Föreläsningar/filmer och dyl. 



4. Design/omdesign av text – 
att göra sin röst hörd 



Fanfiction	



Sociala 
medier  
#jagärhär 



Baby Beluga 





Memes 

	



”It doesn´t matter how 
strong your opinions are. 
If you don´t use your 
power for positive change, 
you are indeed part of the 
problem” 
	
                                   

 Coretta Scott King 



TACK! 
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