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Litteracitet? Några teoretiska 
nedslag i litteracitetsbegreppet 

om skriftspråkets byggstenar 
som metaförståelse av läsande 
och skrivande. Inom detta 
paradigm finner vi rötterna 
till exempelvis processkriv
ning och andra angrepps-

L itteracitet är ett centralt begrepp 
för lärare och forskare inom skola 
och utbildning. Det finns många 

olika varianter av litteracitet och denna 
komplexitet skapar ofta mer förvir-
ring än klarhet och gör att begreppet 
kan bli svårt att greppa. Detta beror 
på att begreppet litteracitet har olika 
innebörder beroende på dess teore
tiska förankring och därför behöver 
vi förstå teorierna bakom begreppet. 
Själva begreppet litteracitet är förhål
landevis nytt, även om dess innebörd 
inte är det, och idag innefattar be
greppet litteracitet mycket mer än att 
läsa och skriva. I denna artikel gör vi 
några teoretiska nedslag för att belysa 
begreppets teoretiska förankringar. 

Literacy - eller litteracitet? 

Engelskans literacy översätts ofta 
till litteracitet men i översättningen 
har det svenska begreppet tenderat 
bli snävare än det engelska begrep
pet. På svenska används ofta läsande 
och skrivande i stället för litteracitet 
och begreppet litteracitet är således 
inte lika väletablerat på svenska som 
på engelska. Mycket av begreppets 
innebörd kan därmed gå förlorad 
i översättningen. Detsamma gäller 
även finskans översättning av begrep
pet till luku- ja kirjoitustaito. 

Litteracitetsbegreppet används 
inom andra discipliner och är inte 
begränsat till språkämnena. Idag 
förekommer exempelvis visuell lit
teracitet, danslitteracitet och digital 
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litteracitet och i PISA-undersök
ningarna används termen reading 
literacy för att hänvisa till litteracitet 
i förhållande till läsning. Samtidigt 
framhåller forskare även vikten av att 
studera disciplinary literacies, det vill 
säga hur läroämnen har olika ämnes
specifika litteraciteter som beaktar 
ämnets genrer och texter. 

Litterac itetsbegreppets para
digmskiften 

Under 1900-talet har litteracitetsbe
greppet influerats av en mängd olika 
teoretiska inriktningar. Tre stora 
teoretiska förändringar har skett 
såväl inom som utanför litteracitets
fältet. Dessa är så omfattande att de 
beskrivs som tre paradigmskiften. 

Från början av 1900-talet till i 
slutet av 1950-talet dominerade ett 
behavioristiskt perspektiv med rötter 
i psykologiska vetenskaper. Det be
havioristiska perspektivet betraktade 
läsande och skrivande som tekniska 
färdigheter som lärs genom språklig 
förstärkning och imitation. Läsning 
och skrivning sågs som inlärda bete
enden och mätbara färdigheter som 
en endera kunde eller inte kunde. 

Från och med 1960-talet riktades 
stark kritik mot det behavioristiska 
perspektivet, vilket gav upphov till 
den så kallade kognitiva revolutio
nen. Läsande och skrivande ansågs 
vara tätt sammankopplade med 
att tänka och förstå. Det kognitiva 
perspektivet betonade såväl förståelse 

sätt som betonar processen 
framom produkten. 

I mitten av 1980-talet gjorde 
sociokulturella teorier entre med sin 
kritik mot antaganden om att läsande 
och skrivande som individuella 
beteenden och kognitiv förståelse. 
Sociokulturella teorier belyser att 
läsande och skrivande inte sker i ett 
vakuum utan är socialt och kultu
rellt förankrat med fokus på lärande 
i social interaktion. Inom det här 
paradigmskiftet utvecklas pedago
giska angreppssätt som exempelvis 
genrepedagogik och stöttning (eng. 
scaff olding). Framträdande teorier 
inom det sociokulturella paradigmet 
är New Literacy Studies, multilittera
citet och New Literacies. 

New Li teracy Studies, mu ltilit
terac itet och New Literacies 

En av de grundläggande teorierna 
inom det sociokulturella paradigmet 
är New Literacy Studies (NLS). Fors
kare inom detta perspektiv studerade 
hur språket används olika i de olika 
sociala och kulturella domäner och 
situationer som människan ingår i. 
Inom NLS är därför litteracitets
praktik och litteracitetshändelse 
centrala begrepp. Litteracitetspraktik 
avser uppfattningar, värderingar 
och känslor om texter och hur de 
används och litteracitetshändelser är 
konkreta, observerbara aktiviteter 
med direkt eller indirekt koppling till 
text. 



I samband med att begreppet 

multiliteracies (som i Svenskfinland 

översätts till multilitteracitet) myn

tades på 1990-talet gick forskare från 

att betrakta litteracitet i singular till 

att betona litteraciteter i plural. Be

toningen låg på att kommunikation 

sker i olika medier och uttrycksfor

mer som exempelvis verbala, visuella, 

auditiva, kroppsliga och rumsliga 

uttrycksformer och i multimodala 

kombinationer av dessa. 

I och med samhällets teknolo

giska utveckling förknippas multilit

teracitet ofta med digital teknologi, 

men multilitteracitet är inte enbart 

bundet till digitala praktiker. Digi

tala litteracitetspraktiker har ofta 

studerats med hjälp av teorin New 
Literacies som uppkom i början av 

2000-talet och intresserar sig för nya 

litteraciteter som möjliggörs och ut
vecklas i digitala litteracitetspraktiker. 

Kritisk litteracitet 

Ett teoretiskt perspektiv som har 
vuxit fram parallellt med det socio
kulturella är kritisk litteracitet (eng. 
critical literacy) och har sitt ursprung 
inom kritiska teoribildningar. Kritisk 
litteracitet riktar uppmärksamhet 
mot hur faktorer som makt, klass, 
kön och etnicitet påverkar språket -
språkanvändningen både skapar och 
speglar makthierarkier i samhället. 
~tifrån ett kritiskt perspektiv är det 
inte tillräckligt att endast kunna av
koda och behärska språkets byggste
nar. __ För att förstå och tolka budskap 
behover en kritiskt tolka och värdera 
språk och texter för att vara demo
kratiskt delaktig i samhället. 

Postperspektiv på litteracitet 
Den senaste utvecklingen inom lit
teracitetsfältet är det vi på svenska 

väljer att kalla postperspektiv på litte

racitet. Postperspektiven tillämpar en 

mängd olika postfilosofiska teoribild

ningar, till exempel poststruktura

lism och posthumanism. Inom dessa 

teorier betraktas kunskapsskapande 

inte ur ett människocentrerat per

spektiv utan istället förstås kunskap 

som skapad i relationer mellan 

människor och materialiteter. 

Till skillnad från de sociokul
turella teorierna som betraktar 

materialiteter som artefakter som 

människan gör något åt, betonar 
postperspektiven den ömsesidiga re

lationen mellan människor och mate
rialiteter. Människor skapar kunskap 
med materialiteter, till exempel texter 

eller smarttelefoner, samt händelser 
och rörelser i samhället. Litteracitet 
skapas i relationer mellan människor 
och materialiteter och handlar om 
handlingar och ageranden i relation 
till omvärlden. 

Postperspektiven bygger vidare på 
de kognitiva, sociala, kulturella och 
kritiska aspekter som har betonats 
inom tidigare teoribildningar, men 
fokuserar på det relationella, ma
teriella och affektiva. Det affektiva 
betonar att människor inte endast 
avkodar och producerar texter, 
utan blir berörda av litteracitet och 
använder litteracitet för att beröra. 
Det affektiva uppmärksammar det 
emotionella: litteracitet skapar och 
väcker känslor. Postperspektiven kan 
erbjuda undervisningen möjligheter 
att ur ett teoretiskt perspektiv lyfta 
fram och fokusera på emotionella, 
kroppsliga och relationella aspekter 
där läsande och skrivande innebär att 
agera, ta plats och göra skillnad. 

En del forskare hävdar att 

förändringarna som dessa postper
spektiv medför kunde betraktas som 
ett fjärde, pågående paradigmskifte 
inom litteracitetsfåltet. Trots vissa 

genomförda forskningsinsatser är 
den finländska och nordiska litteraci
tetsforskningen som tillämpar olika 
postperspektiv dock fortfarande i 
startgroparna i jämförelse med den 
internationella forskningen. 

Ett begrepp i ständig rörelse 

Litteracitet är inget entydigt eller sta
tiskt begrepp, det lever och förändras 
i relation till teoriutvecklingen. De 
teoretiska nedslag vi har gjort visar 
hur litteracitet rör på sig och hur 
fältet är ständigt i rörelse. Dessa 
teoretiska inriktningar bör betraktas 
i ljuset av varandra. Många av dessa 
teorier bygger vidare på varandra och 
till och med samexisterar idag. 

Dessa teoretiska perspektiv är 
viktiga att beakta eftersom teorierna 
påverkar vad som värdesätts som 
litteracitet, vad som genomförs i 
klassrummet och i förlängningen 
hur kunskap produceras. Teorier 
styr exempelvis vilka texter vi jobbar 
med och hur vi jobbar med texterna. 
Därför behöver vi kunna förhålla sig 
till vad dessa teorier innebär - hur vi 
talar om och förstår litteracitet har 
stor betydelse för det vi gör och kan 

göra i praktiken. 
Denna genomgång visar att fältet 

har genomgått stora förändringar 
och att litteracitet är och kommer att 
vara i rörelse också i fortsättningen. 
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