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1. Fokus och tillvägagångssätt 

Kritikbyrån är ett projekt inom IFFF - Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker och har 
som målsättning att höja kulturkritikens ställning i Svenskfinland. Ett led i detta är att öka intresset 
för kritik även hos unga, de som är framtidens läsare och utövare av kritik. Kritikbyråns skolprojekt 
är ett försök att kartlägga hur högstadie- och gymnasieskolor arbetar med kritik (recensioner, 
essäistik, kritiskt tänkande kring konst) i undervisningen och hur detta arbete kunde utvecklas. 
Fokus har således legat både på hur kritiken syns i undervisningen idag och på hur den på ett 
kreativt och undervisningskompatibelt sätt skulle kunna få mer synlighet framöver.  

Även om kritiken har sin plats i undervisning är den ofta begränsad. Fokus ligger främst på 
(bok)recensioner och tillvägagångssättet är en mer statisk inlärning som fokuserar på färdighet 
snarare än kreativitet. Genom projektet vill vi vidga begreppet kritik och visa att kritiken är mer än 
recensionsverksamhet, den är ett tänkande. Vi vill också visa att kritiken är viktig i ett bredare 
perspektiv. Detta med hopp om att väcka ett intresse hos unga för att både läsa och skriva kritik.  

Det långsiktiga målet med projektet är att kartlägga behovet/möjligheterna och sedan hitta 
samarbetspartner och skapa förutsättningar för framtida projekt som kan leva vidare oavsett 
Kritikbyråns varande eller icke-varande. 

1.1 Kontakt med lärare 

För att få inblick i skolmiljön har jag kontaktat modersmålslärare för att få deras perspektiv och för 
att diskutera projektet. Jag har gett dem möjlighet att svara per epost eller träffas (live eller över 
zoom). Jag insåg tidigt att jag inte kommer att kunna kontakta samtliga svenskspråkiga skolor i 
Finland och har fokuserat på högstadie- och gymnasieskolor i Nyland och Österbotten. Jag har 
kontaktat runt 50 lärare, men det är endast en bråkdel som svarat. Detta kan bero på en alltför stor 
arbetsbörda (som även de lärare jag pratat med vittnat om), eller om ett ointresse för just detta 
ämne. De lärare som svarat har däremot varit väldigt entusiastiska och intresserade. 

Jag har utgått från följande tre frågor: 

1. Hur jobbar ni med kritik i undervisningen idag?  
2. Vilka är de största utmaningarna i arbetet med kritik i undervisningen? 
3. Hur tror du att kritiken skulle kunna göras mer synlig i undervisningen? Kunde till exempel ett 
pedagogiskt undervisningsmaterial, skolbesök av en kritiker och/eller en kritiktävling för unga 
fungera som kreativa och engagerande tillvägagångssätt? 

1.2 Övrig kontakt 

Jag har även haft kontakt med Läscentrum (Barbro Enckell-Grimm), Läsambassadörerna (Henrika 
Andersson och Amanda Audas-Kass) och Skrivande skola (Annette Kronholm) för att utbyta 
erfarenheter och få tips om (sam)arbete i skolor. 

1.3 Skolbesök 



Tillsammans med Sara Pollesello, modersmålslärare i Gymnasiet Grankulla samskola, ordnades 
även ett kritikbesök - en slags pilotstudie - där jag träffade två gymnasieklasser och pratade med 
dem om arbetet som kritiker. 

2. Bakgrund 

Kritiken nämns inte som sådan i läroplanen, men den studerande ska lära sig analysera, tänka 
kritiskt och ta till sig olika sorts texter. 

Den nya läroplanen för gymnasiet fokuserar, för modersmålsundervisningen, mycket på tolkande 
och producerande av text: Målet med undervisningen i svenska och litteratur är att utveckla den 
studerandes kommunikationsfärdigheter och färdigheter att tolka och producera texter samt hens 
språkliga och kulturella medvetenhet. 

Den studerande ska utveckla sin kritiska och kulturella läskunnighet så att hen kan analysera 
och utvärdera multimodala texter med olika syften och i olika kontexter, till exempel fakta- och 
medietext, litteratur och muntlig text, samt kan använda sig av relevanta begrepp för att analysera 
text. 

Den ska också utveckla sin kritiska och kulturella läskompetens så att hen kan producera 
och dra nytta av multimodala texter och vara medveten om deras syften och kontexter, kan uttrycka 
sig och motivera sina tankar samt använda ett för situationen lämpligt språk och uttryckssätt. 

I grunderna för läroplanen för högstadieskolor är det mer fokus på kreativitet och uppmuntran: 
Läroämnet modersmål och litteratur har som uppdrag att utveckla elevernas språk-, text- och 
kommunikationsfärdigheter, att stimulera eleverna att bli intresserade av språk, litteratur och övrig 
kultur och bli medvetna om sig själva som kommunikatörer och språkanvändare. Eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla sin kreativitet och vidga sitt vardagsspråk och sin textkompetens så att de 
med hjälp av lämpliga begrepp kan ge uttryck för iakttagelser och fenomen och verbalisera sina 
egna tankar. 

2.1 Högstadieskolorna 

I samtal med lärare har jag fått bilden av att man i högstadiet främst fokuserar på bokrecensioner, 
ofta enligt mall (år, författare, huvudperson, handling). Eleverna skriver men läser inte så mycket 
kritik.  

2.2 Gymnasieskolorna 

Även i gymnasiet är det främst fokus på bokrecensioner: analys, genre, hur man bygger upp en 
recension. Eleverna läser recensioner och pratar om dem men hinner sällan skriva egna texter. 
Recensionen tas ofta upp som exempel på en viss sorts journalistisk text. Ofta tas recensionen in i 
en temahelhet; om det pratas om film kan eleverna få se en film och utöver det läsa recensioner. 
Recensionen används då mer som bakgrundsmaterial. I klassrummet är en bra recension en där 
recensenten är tydlig med sin åsikt. Mycket av undervisningen styrs av studentskrivningarna: i dem 
brukar det finnas uppgifter som handlar om att tolka text, ofta litteratur eller film. Så elementen 



finns, men formen är styrd. I läskompetensen kan eleverna ombes analysera språk, stil, struktur, 
argument i en recension, och i textkompetensen kan en recension fungera som stöd till den egna 
texten, men det är då inte fråga om analys. 

2.3 Problematik 

En lärare som gärna använder recensioner i undervisningen påpekade att kritiken i dagstidningarna 
inte riktar sig till tonåringar, inte ens kritiken av ungdomslitteratur. Recensionerna är helt enkelt för 
svåra för att intressera.  

För att balansera detta kunde eleverna även ta del av texter skrivna att jämnåriga. Det finns några 
plattformer på nätet där elever kan skriva egna recensioner och läsa recensioner skrivna av andra i 
samma ålder: Läsväskan, Läsglans, Konsttestarna. 

3. Samtal och skolbesök 

I kontakten med högstadie- och gymnasielärare har det tydligt framgått att det finns mer flexibilitet 
och utrymme för spontanitet inom högstadiet. Gymnasieskolorna är trots en chimär av valfrihet 
hårdare bundna till läroplanen och de kommande studentskrivningarna. De gymnasielärare jag har 
pratat med har unisont beklagat att det hela tiden blir mer och mer som ska läras ut och in, och att 
det varken finns tid eller plats för kreativitet längre. En lärare konstaterade att många elever idag är 
ovana läsare och ovana tänkare. Eventuella besök måste även planeras månader i förväg, vilket 
försvårar spontana inslag i kurserna, något som verkar lättare i högstadiet. 

3.1 Samtal 

Samtliga lärare är överens om att ett pedagogiskt material alltid är välkommet. Det är tacksamt för 
läraren att ha ett färdigt material att jobba kring, istället för att behöva planera en egen 
lektionshelhet utöver allt övrigt arbete. Särskilt ett material som på ett smart sätt kunde få in lite 
mera kreativitet i klassrummet. Materialet får gärna vara multimodalt, skolorna jobbar redan aktivt 
med en bredare förståelse för begreppet text.  

Även förslaget om skolbesök väckte positiv respons, men frågan om finansiering visade sig vara ett 
eventuellt hinder. Skolorna har inte själva ekonomisk möjlighet att betala sådana besök, så 
finansiering och administration skulle behöva vara extern. 

3.2 Skolbesök 

På förslag av Sara Pollesello besökte jag två klasser i Gymnasiet Grankulla samskola, med 
anledning av att eleverna själva skulle skriva recensioner. Mitt besök var således en slags 
inspirationsträff och eleverna hade möjlighet att ställa frågor till mig som filmkritiker. Eftersom 
besöket ordnades på kort tid hade jag och Sara begränsade möjligheter att planera och förbereda. Vi 
bestämde tillsammans att jag berättar om arbetet som kritiker (30 min) och därefter får eleverna läsa 
en recension i mindre grupper (20 min) som vi sedan diskuterar tillsammans i klassen (20 min). 

Jag utgick i min presentation från följande fyra frågor: hur blev jag kritiker, vad gör en kritiker 
(både praktisk information och ett tänkande), vad är kritik (mer än recensioner, mer än att vara 
kritisk), vad ska man tänka på när man skriver kritik (underbygg åsikter, kontextualisera, dynamik i 



texten, referera inte). De flesta elever lyssnade intresserat och det ställdes även frågor (bästa filmen, 
sämsta filmen, är det irriterande att alla tycker saker om film på nätet, tänker jag på vad tidningen 
tycker när jag skriver). 

Eleverna läste en recension av Den svavelgula himlen och pratade ihop sig i mindre grupper innan 
vi samlades för diskussion. Här låg fokus på skillnaden mellan beskrivning och värdering, och på 
jaget i texten. Diskussionen varierade något i de bägge klasserna, och det skulle helt klart ha varit 
mer fruktbart om eleverna först hade sett filmen i fråga, så att deras egna åsikter och tankar hade 
kunnat stå mer i fokus och kontrasteras mot recensentens. 

Elevernas feedback på besöket (skickat till mig anonymt av läraren) visade att de flesta tyckte att 
besöket varit intressant och gett nya insikter (ex “intressant att höra då man inte hört så mycket om 
yrket, visste inte egentligen att sådana finns i verkligheten eller allmänt vad yrket går ut på.”) men 
att vissa önskat sig ännu mer konkreta tips på hur de ska skriva egna recensioner och att det var 
svårt eller i några fall trist att läsa och diskutera recensionen. 

Besöken stärker min känsla av att det finns ett oerhört värde i det faktiska mötet, att komma in i 
klassrummet och möta eleverna, göra kritiken och arbetet som kritiker levande. Jag ser också att ett 
dylikt upplägg skulle gynnas storligen av att eleverna fått ta del av en konstupplevelse som sedan 
diskuteras tillsammans i klassen och genom läsning av kritik. Detta för att lägga fokus på elevernas 
egen tolkning och analysförmåga. 

4. Utveckling 

I samtliga möten, med såväl lärare som övriga kontaktade, har två möjliga utvecklingsvägar 
utkristalliserats mer tydligt än andra. Pedagogiskt material och skolbesök har väckt starkast gehör 
och jag förslår att Kritikbyrån går vidare med bägge. 

4.1 Pedagogiskt material 

Materialet ska väcka ett intresse för att läsa kritik och tänka kritiskt, och kunna se ett samband 
mellan kultur/kreativitet och andra delar av samhället, andra sätt att tänka. Det är dock viktigt att  
undvika att det blir för styrt och likt undervisningen. Hur håller man fast vid det fria och kreativa? 

I ett eventuellt pedagogiskt material om kritik efterfrågades diskussionsuppgifter och längre 
skrivuppgifter. Även fokus på andra konstformer än litteratur efterlystes. 

Eftersom eleverna har begränsad kunskap om vad kritik är kunde det vara vettigt att börja från 
grunden; vad är kritik, vad betyder ordet, vad allt kan det vara. Det är viktigt att de lär sig att kritik 
är mer än bara recension, att det är ett tänkande, att det kan vara essäer, att kritik inte alltid är 
negativt (kritiskt).  

Eventuella uppgifter kunde vara att jämföra två recensioner av samma verk, eller två recensioner 
som behandlar olika konstformer. Skillnader, likheter, fokus. 

Kontext och källkritik: vad är skillnaden mellan kritik i dagstidning och sponsrade inlägg på en 
blogg? Finns det objektivitet i kritiken? Vem skriver kritik, på vems uppmaning? 



Det påpekades även att det gärna får vara ett multimodalt material. Kanske eleverna får spela in en 
podd, blogga, göra tiktoks, eller se på videoklipp där en ung person intervjuar en kritiker eller en 
kritiker svarar på frågor som unga har skickat in. 

För att det pedagogiska materialet ska vara kompatibelt med läroplanen och undervisningen 
rekommenderar jag att materialet skapas av en pedagog och en kritiker som arbetar tillsammans. På 
så sätt kan såväl de pedagogiska som de kreativa kvaliteterna säkras. Det finns till exempel en 
analysdel i det nya modersmålsmaterialet (Nycklar 4, film- och litteraturanalys). Jämför med detta 
för att undvika att det är för likt, men också för att kunna skapa ett material som är kompatibelt med 
sådant material som redan finns, som kan vara fördjupande. Ett förslag är också att kontakta teamet 
som gör Nycklar-serien och samarbeta med den för de kommande delarna. 

4.2 Skolbesök 

Skolbesöken kunde vara strukturerade på liknande sätt som författarbesök, det vill säga att en 
kritiker blir inbjuden till skolan för att berätta om sitt arbete och eventuellt göra någon övning eller 
ha en diskussion med eleverna. Samtliga lärare påpekade att besöken helst ska vara kopplade till 
något specifikt, exempelvis ett teater-, film- eller museibesök. En kritiker kunde då komma in efter 
besöket och diskutera upplevelsen tillsammans med elverna och eventuellt läsa en eller flera 
recensioner och diskutera. Viktigast är att utgå från ett gemensamt material, så att det förankras i 
elevernas tankar och åsikter. Besöket kan utformas i samråd med läraren som kan stå för de 
analytiska begreppen och kopplingen till läroplan och undervisning och med kritikern som en slags  
expertkompanjon. 

Eleverna fastnar lätt i “jag tycker x, jag tycker y”, och det som saknas är förmågan eller förståelsen 
att analysera, att tänka på vad något betyder och vad det handlar om. Om eleverna själva tagit del av 
ett konstverk kan det vara lättare att skilja på analys och referat i recensioner av samma konstverk, 
eleverna kan då jämföra med sin egen upplevelse och konkret se var tänkandet kommer in. 

Av intresse var även workshops, att en kritiker skulle komma in och arbeta konkret med elverna och 
hjälpa dem att skriva recensioner. Ett annat alternativ är att besöket sker förberedande, alltså innan 
eleverna ska skriva egna recensioner.  

Version I: en kritiker kommer in i klassen inför att eleverna ska skriva egna recensioner och berättar 
om arbetet och vad man ska tänka på. 

Version II: en kritiker kommer in i klassen efter att eleverna sett en film, de får läsa recensioner av 
filmen och så pratar vi tillsammans om vad de sett, hur kritiken är skriven, vad de själva skulle ha 
skrivit. 

Version III: en kritiker kommer in i klassen och jobbar med elevernas recensioner, ger feedback och 
tips.  

Skolorna har sällan möjlighet att bekosta dylika besök, det skulle i så fall behöva finnas en annan 
instans som kan stå för arvode och utbetalning. Hur löser vi det? Vi skulle behöva en arvodestabell 
och ett system för utbetalning. Och hur skapas kontakten mellan kritiker och skolor - ska det 
upprättas ett slags register över tillgängliga kritiker? Jag sonderade ett eventuellt samarbete med 



Läscentrum, som har ett register över författare och som genomför och finansierar skolbesök, men 
ett samarbete visade sig vara svårt på grund av omfattning och fokusbegränsning (enbart litteratur, 
inga andra konstformer). 

4.3 Övriga förslag 

Kritiktävling 
Modersmålslärarföreningen (SMLF) har till exempel en novelltävling, men det finns ingen 
kritiktävling för unga. Essän som genre är överlag obekant för eleverna men kunde intressera om de 
fick information. Tidskriftscentralen är också en möjlig samarbetspartner. 

Workshop  
En workshop utanför skolan för unga som är särskilt intresserade. Kunde eventuellt vara ett 
samarbete med Kulturkarnevalen. Överlag viktigt att arbeta på två nivåer, basnivå (gå in i skolorna) 
och extranivå (workshops, samarbeten, nå de elever som har ett egen intresse). 

Samarbeten 
EOS eller Hbl Junior (de har barnrecensenter), eller Studentbladet - hur fångar vi upp tonåringar? 
Yle Vetamix (Yles kanal för utbildningsmaterial på webben, läsambassadörerna gjorde “man läser”-
kampanjen) 
Yle Nyhetsskolan (material om källkritik) 
Konsttestarna 
Skrivande skola 

Lärarfortbildning 
Även utbildning riktad till lärare efterfrågades. 

Den kritiske skolesekken 
I Norge finns “Den kulturelle skolesekken”, ett nationellt program som vill göra konst och kultur 
tillgänglig för alla norska skolelever. Därtill finns “Den kritiske skolesekken” som vill lägga till 
kritiken i denna verksamhet. Norsk kritikerlag och nättidskriften Periskop utvecklar tillsammans 
med Bergens kommun metoder för eleverna att tillsammans kritiskt reflektera över konstverk. Detta 
är något att eventuellt ta modell av eller utbyta erfarenheter med.


