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BAKGRUND: Det moderna samhället innebär snabba förändringar, både i arbetsliv och i 
vardagsliv. För pedagoger innebär detta att lärarutbildningar och verksamheter också 
förändras, nya arbetssätt tillkommer medan andra faller bort. Skönlitteratur har i barns liv fått 
en mindre framträdande plats på grund av teknikens genombrott. Högläsning i skolan kan 
vara ett sätt att hålla litteraturen vid liv, ett sätt att mötas kring texter. Tidigare forskning visar 
att högläsning som arbetssätt bidrar till att utveckla elever både språkligt och kognitivt.  I 
studien undersöks hur nio pedagoger ser på sitt uppdrag som lärare och om denna syn 
påverkar deras tankar kring högläsning som arbetssätt. Pedagogernas tankar sätts i relation till 
tidigare forskning om högläsning och dess effekter på elevers utveckling.  
 
SYFTE: Syftet med studien är att undersöka nio pedagogers uppfattningar om sitt 
läraruppdrag, samt att sätta dessa tankar i relation till samma pedagogers uppfattningar om 
högläsning som arbetssätt. 
 
METOD: Nio verksamma grundskolelärare, som alla har erfarenhet av arbete med 
högläsning har intervjuats. Intervjufrågorna har gällt synen de har på sitt uppdrag som lärare 
och vad de har för tankar kring högläsning som arbetssätt. Frågorna som rör högläsning har 
delats in i tre områden: hur de väljer högläsningsbok, hur de arbetar med högläsning och vad 
de anser att högläsning har för effekter på elevers utveckling. Intervjusvaren på frågorna kring 
uppdraget har analyserats med fenomenografin som inspiration. Svaren på frågor kring 
högläsning har tolkats utifrån Bernsteins teori om klassifikation och inramning, med fokus på 
inramningens två regelsystem: den reglerande- och den instruerande diskursen. 
 
RESULTAT: Undersökningen har visat att vilken syn på läraruppdraget pedagoger har, 
påverkar hur de tänker kring högläsning. Det påverkar också hur de arbetar med högläsning 



 

 
 

och vad de anser att det har för effekter på elevers utveckling. Studien visar också att det finns 
samband mellan pedagogernas syn på sitt uppdrag och vilken lärarutbildning de har gått. 
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Inledning 
2000-talet är en tid som står för snabba förändringar, både inom informationsteknologin och 
samhället i övrigt.  Litteraturens plats i samhället förändras. Litteraturen har idag en mindre 
framträdande roll i samhället jämfört med tidigare, vi tillägnar oss istället budskap via bilder 
och skärmen har blivit den dominerande domänen för information och kommunikation (Kress 
2003:1). På grund av detta stöter barn inte på texter i samma omfattning som de stöter på 
bilder/film och annan media. Skolverkets styrdokument, kursplan i Svenska (Skolverket 
2000) framhåller ett vidgat textbegrepp som omfattar både filmer, datorspel och andra 
medieformer. Dessa medieformer har ofta inte mycket gemensamt med den tryckta boken, 
som därför kan ses som främmande för vissa elever. Men texten kan också ses som en 
nyanserad motbild till annan media. 

Barnen skall föra samhällsutvecklingen vidare, därför är det vår skyldighet som verksamma 
pedagoger att utrusta eleverna med de förmågor de behöver för att klara det föränderliga 
samhället som 2000-talet innebär. Enligt Liedman (2006:119) talas det också ofta om den 
föränderliga arbetsmarknaden och hur människor måste vara anpassningsbara till den, han 
menar att det istället borde talas om behovet av en sammanhängande livslång 
kunskapsutveckling för livet. När lärarutbildningen reformerades 1998 var det för att anpassa 
utbildningen efter det rådande industrisamhället på 1990-talet. Carlgren och Marton 
(2005:189) beskriver att undervisningen då var uppdelad i tydliga ämnen och i 
styrdokumenten beskrevs detaljerat hur elever bör undervisas. Kunskap sågs som 
instrumentell, alltså man tillägnade sig kunskaper i skolan som man sedan ”hade” och kunde 
använda i olika sammanhang i ett samhälle där arbetslivet hade en framträdande roll, 
produktion var ett nyckelord på 1990-talet.  

År 2001 gjordes en ny reform på lärarutbildningen för att anpassa utbildningen efter ett 
samhälle som återigen förändrats, ett modernt informationssamhälle med snabb 
förändringstakt. Enligt Carlgren och Marton (2005:190) är skolans uppgift i ett sådant 
samhälle att utveckla elevers förmåga att värdera och hantera information. Läraruppdraget 
omformulerades så att undervisning istället för kunskapsinhämtning, syftade till att utveckla 
ett medvetande hos eleverna och utveckla deras förmåga att kunna ta ett helhetsperspektiv.  

Att kräva att skolan skall förändras i takt med samhället är kanske inte möjligt, men det borde 
vara möjligt att minska klyftan mellan samhället och det man lär sig i skolan. Förslagsvis 
genom att pedagoger har ett didaktiskt förhållningssätt och därigenom ger elever 
förutsättningarna att tillägna sig relevanta kunskaper. Pedagoger bör också vara kritiska till 
sin egen undervisning så att de använder olika redskap som finns för att utveckla dessa 
förmågor hos eleverna, högläsning är ett sådant redskap. Högläsning är bland annat ett sätt att 
tillägna sig kultur och traditioner. Weissenrieder (2008:130) skriver att högläsning, främst av 
sagor, leder till gemenskap på många plan över gränser, mellan olika tider och kulturer. Ett 
arbete med varierade uppgifter kopplade till högläsningsboken bidrar till att utveckla elevers 
fantasi och kreativitet, egenskaper som efterfrågas i dagens samhälle. I Läroplan för den 
obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att: 



 

2 
 

 

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. (Skolverket 2006:5) 

 
Detta är en del av skolans uppdrag, därigenom också lärarens uppdrag. Hur läraren ser på sitt 
uppdrag torde ha effekter på hur han/hon utför sitt arbete. Vi anser därför att det är viktigt att 
undersöka hur verksamma pedagoger i år 1-6 ser på sitt uppdrag som lärare och hur de tänker 
kring högläsning som arbetssätt. Vi vill också ta reda på om de anser att det finns någon 
mening med att arbeta med högläsning, om de anser att högläsning bidrar till barns utveckling 
eller ej. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka nio pedagogers uppfattningar om sitt läraruppdrag, samt 
att sätta dessa tankar i relation till samma pedagogers uppfattningar om högläsning som 
arbetssätt. 

Frågeställningar 
Hur beskriver pedagoger att de arbetar med högläsning? 

Hur och inom vilka områden, anser pedagoger att elever utvecklas med hjälp av högläsning? 

Finns det någon skillnad mellan hur pedagoger resonerar kring högläsning som arbetssätt 
beroende på vilken syn de har på sitt uppdrag som lärare? 

Hur ser pedagoger på sitt uppdrag som lärare? 
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Bakgrund 
Bakgrunden är indelad i tre avsnitt. De första två behandlar lärarutbildningens förändring och 
olika författares syn på läraruppdraget. För att läsaren senare skall kunna följa med i 
resultatdiskussionen, ges nedan en bakgrundsförklaring till hur lärarutbildningen förändrats 
samt en förklaring på de två olika synsätt på läraruppdraget som framkommit. Avsnitt tre 
behandlar högläsning som arbetssätt i relation till tidigare forskning. 

 

Lärarutbildningen förändras  
Här följer ett avsnitt om hur lärarutbildningen har förändrats från grundskollärarreformen 
1988 fram till den senaste reformen som trädde i kraft 2001. 

Lärarutbildningsreformen 1988 
Skolan har genomgått flera förändringar under de senaste 50 åren, detta har lett till fyra olika 
reformer på lärarutbildningen. 1968 förändrades utbildningen från en folkskolelärarutbildning 
till en stadieindelad utbildning där man inriktade sig mot årskurs 1-3, 4-6 eller 7-9. 1985 
beslutade regeringen att åter omforma lärarutbildningen och göra den mer enhetlig genom att 
ta bort stadierna och skapa en utbildning för grundskolelärare. 1988 drog alltså 
grundskollärarlinjen igång (Högskoleverket 2005:33). Det som låg till grund för denna 
förändring var olika utvärderingar av utbildningsväsendet som lett till förslag till förändringar. 
Enligt en skrivelse till regeringen från Universitets- och högskoleämbetet (1986:18-19) nämns 
olika faktorer till hur och varför utbildningen bör förbättras. Bland annat skall utbildning ge 
kunskaper om skolans samverkan mellan näringslivet och arbetslivet i övrigt. Det betonas 
också att frågor kring arbetslivet/arbetsmarknaden skall kopplas samman i de olika ämnena 
samt att ”Lärarens egna kunskaper och färdigheter skall utnyttjas på sådant sätt att eleverna 
får möjlighet att själva bygga upp en kunskapsbas”(1986:18). Det finns alltså en betoning på 
tillägnandet av formella kunskaper. Vidare påpekas att lärarstudenterna skall ges kunskap om 
den egna kulturen och på så sätt som lärare föra det svenska kulturarvet vidare till sina 
kommande elever. Det nämns också att utbildningens innehåll och upplägg bör präglas av ett 
interkulturellt perspektiv. Lärare skall med föredöme ge insikt om språkets betydelse och 
varje lärare har ett ansvar för att eleverna utvecklar sina kunskaper och färdigheter i ämnet 
svenska (1986:19). Denna reform pekar även på att elever skall tillägna sig de demokratiska 
värden och regelverk som finns i samhället alltså att ”skolan skall vara ett stöd och 
komplement för hemmet i en fostran utformad efter de grundläggande demokratiska 
värderingarna i vårt samhälle” (1986:18).  

Lärarutbildningsreformen 2001 
Ur ett tidsperspektiv gällande lärarutbildningen kan man säga att hela 1990-talet var en period 
av utvärderingar och sammanställningar av den grundskollärarutbildning som infördes 1988. 
Alla dessa granskningar kan också ses som en ingående förberedelse för 
lärarutbildningsreformen som trädde i kraft år 2001 (Högskoleverket 2005:33). I stora drag 
handlade reformen om en tydligare målstyrning i skolan, den verksamhetsförlagda 
utbildningen och de didaktiska tankarna ges större utrymme samt att kognitiva processer får 
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större betydelse, exempelvis reflektion hos både lärare och elever (Högskoleverket 2005:45-
46). Bland annat skapas ett allmänt utbildningsområde där alla lärarstudenter får ”en 
gemensam kompetens som lägger grunden för samarbete (samt) beredskap för livslångt 
lärande t.ex. på miljöfronten (och förmåga) att kunna förstå och hantera 
samhällsutvecklingen” (Högskoleverket 2005:52). Utöver det allmänna utbildningsområdet 
gavs stor frihet till olika lärosäten att lokalt forma olika sorters inriktningar, så länge de svarar 
mot högskoleverkets föreskrifter, utbildningens styrning och viss organisation förbehålls 
staten (Högskoleverket 2005:55-56).  

En lärare som tagit sin examen efter 2001 skall förutom att ta ställning till grundläggande 
frågor och problem i skolan, kunna organisera undervisningen så att ett lärande kan ske. 
Läraren behöver ha grundkompetenser som ”omfattar kognitiv, kulturell, kommunikativ, 
kreativ, kritisk, social och didaktisk kompetens” (Högskoleverket 2005:52), men även kunna 
handleda elever att tillägna sig förmågan att utvärdera, bearbeta och kritiskt granska 
information. Vad gäller informationsteknik bör läraren kunna använda denna pedagogiskt, 
men samtidigt förstå betydelsen av massmedias roll i verksamheten. Dessutom bör läraren ha 
kompetens att möta andra elevgrupper än den man ursprungligen utbildades för 
(Högskoleverket 2005:49-52). Ovannämnda kompetenser är endast några utav de krav som 
ställs på den blivande läraren. 

 

Olika sätt att se på läraruppdraget 
För en blivande pedagog formas under lärarutbildningen tankar kring vad yrket innebär och 
vilket uppdrag läraren har att förverkliga. Hur pedagoger sedan ser på sitt uppdrag som 
verksamma lärare är någonting som förändras över tid. Lärarens arbete formas dels av dennes 
ambitioner att förmedla kunskaper och ge elever en sociokulturell tillhörighet, men även vilka 
villkor pedagogen har att rätta sig efter. Dessa villkor är bland annat hur den statliga 
styrningen ser ut och vilka styrdokument som råder (Carlgren och Marton 2005:69-70). 
Nedan beskrivs två olika sätt att se på uppdraget som lärare, vi kallar dessa för utbildningssyn 
och bildningssyn.  

Utbildningssyn  
Utbildningsuppdraget innebär att genom utbildning får man kunskaper som man sedan har 
och kan använda i olika sammanhang. Stoffet som eleverna skall tillägna sig delas upp i 
ämnen som förmedlas på schemalagda återkommande lektioner. Med hjälp av 
inlärningspsykologi skall pedagogen förmedla denna kunskap effektivt genom att hitta de 
bästa metoderna för varje ämne. I takt med att skolsystemet expanderat är det de formella 
kunskaperna som värderas högst, informellt lärande i vardags- och arbetsliv har blivit allt mer 
osynligt (Carlgren och Marton 2005:189). 

Föreställningen om kunskaper som sådana formella kunskaper är väl förenlig med ett 
utbildningstänkande. Den är också förenlig med tanken att om allt fler människor genomgår 
allt längre utbildning och därigenom skaffar sig en större mängd formella kunskaper så kan 
kvalitén på allt fler verksamheter höjas. (Carlgren och Marton 2005:190) 
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 Man kan hitta paralleller mellan hur skolsystemet expanderar och industrisamhället i stort. 
Formella kunskaper väger tyngre än lång erfarenhet, exempelvis så uppfattas en barnpsykolog 
mer kunnig på barn än en kvinna som fött och fostrat tio barn. För industrisamhället är 
skolans uppdrag att förmedla utbildning som ett lärande i syfte att producera för samhället, att 
med hjälp av formella kunskaper skapa experter inom olika områden som sedan fungerar som 
en helhet ute i samhället (Carlgren och Marton 2005:190). 

Enligt Bernstein (1983:187-188) handlar det i skolans värld om att, oavsett formellt eller 
informellt lärande,  underordna sig en auktoritet. Bernstein (1983) menar att normer som lärs 
ut är värderingar, etik och moral som eleverna behöver för att bli goda samhällsmedborgare. 
Enligt Berg (2000:65-66) är den historiska benämningen på dessa normer ”fostran”. 
Författaren skriver att den värdebas som än idag dominerar skolan har sina rötter i en 
pedagogisk grundsyn som handlar om att fostra undersåtar istället för medborgare. Lagerberg 
(2007:238) skriver att den fostrande rollen läraren har inte kan förnekas. Författaren menar att 
läraren skall forma eleven så att han/hon kan fungera i samhället med grundläggande sociala 
färdigheter. 

Bildningssyn 
Ett informationssamhälle kännetecknas av att det finns en stor mängd information som 
ständigt flödar och är lätt att komma åt. I ett sådant samhälle är skolans uppgift att utveckla 
redskap och förmågor för att kunna värdera och hantera informationen (Carlgren och Marton 
2005:190). Liedman (2006) talar om behovet av ett livslångt lärande och ser bildning som 
vägen dit. 

Begreppet bildning syftar på en kunskapstillägnan som inte enbart sitter på ytan utan blir en 
del av personligheten. Att erövra kunskaper i djupare mening är att lära sig se, att erfara 
världen på sätt som annars inte vore möjliga och på så sätt vidga sitt medvetande.       
(Skolverket 1996:6) 

Exempel på sådana djupa kunskaper kan vara att lösa problem, reflektera och analysera, 
uppfatta samband, se saker ur olika perspektiv, värdera, argumentera för en ståndpunkt och 
uttrycka och gestalta känslor och stämningar (Skolverket 1996:7). Carlgren och Marton 
(2005:225) menar att den viktigaste kunskapen pedagoger kan bidra till att utveckla hos 
eleverna är förmågan att uppfatta och förstå världen på olika sätt, att kunna skilja ut bestämda 
kritiska drag och jämföra dessa i sitt medvetande och på så sätt skapas mening och sätt att 
hantera även en helt ny situation. Med andra ord handlar det om att kunna se helheten i olika 
situationer. Enligt Liedman (2006:117-120) hör bildningsidealet till att människan utvecklar 
en harmonisk mångsidighet. Med det menas att en människas alla kunskaper och erfarenheter 
gör att människan ständigt förnyas. Han menar att allmänbildning inte skall ses som något 
man lär sig i skolan och är klar med vid sextonårs ålder, utan det skall ses som ett livslångt 
lärande och varje insikt och färdighet måste underhållas kontinuerligt. För att uppnå bildning 
krävs denna växelverkan mellan teori och praktik, varje färdighet och insikt som på ett 
medvetet och reflekterande sätt används kan göra anspråk på att höra till bildningsbegreppet.  

 I skolan kommer bildningsbegreppet till uttryck bland annat genom fokus på att utveckla 
elevers inre förmågor. Lindö (2002:241-242)  menar att skolan skall vara en miljö där barn 
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och unga under demokratiska former tar ansvar för sitt lärande med stöd och uppmuntran av 
de vuxna. Att reflektera över sitt eget lärande är en metakognitiv förmåga och den bör 
utvecklas med hjälp av pedagogen som guide. 

 

Högläsning som pedagogiskt verktyg 
För att kunna analysera pedagogers tankar kring högläsning som arbetssätt följer här en 
presentation av relevant litteratur vi tagit del av. Rubriken högläsning som pedagogiskt 
verktyg syftar på olika sätt att arbeta med högläsning och möjliga sätt den kan bidra till 
elevers utveckling. Avsnittet innefattar också upplästa texters funktion som kulturförmedlare 
och dess kommunikativa roll. 

Skönlitteratur ur ett helhetsperspektiv 
Nilsson (2007:79) menar att all läsning för det första måste vara meningsfull för eleverna och 
att litteraturen måste handla om någonting som eleverna känner till sedan innan och kan 
relatera till, annars blir texten innehållslös. Lindö (2002:204) ser skönlitteratur som ett 
hjälpmedel till att introducera olika temaområden för en grupp elever. Hon ser den som en 
inspirations källa. Nilsson (2007:86,91-92) betonar vikten av att skapa en helhetssyn när man 
arbetar med skönlitteratur. Han menar att man som lärare måste ha ett väl genomtänkt syfte 
med boken han/hon väljer för att kunna använda den på ett sätt som engagerar eleverna. 
Elevernas engagemang skapar förutsättningar till gemensamma diskussioner där man lyfter 
fram olika teman som exempelvis kan vara miljöproblem. Genom litteraturen får man då, 
menar Nilsson, en helhetsbild eftersom man möter olika karaktärer och ser samma händelse ur 
olika perspektiv. Vidare menar han att skönlitteraturen inte bara är en källa till upplevelser 
utan snarare en källa till kunskap som gör världen begriplig. Nilsson (2007:222-226) 
beskriver också vikten av att arbeta med olika uttrycksformer såsom drama, sång, och bild. 
Han menar att dessa uttrycksmedel ytterligare kan fördjupa barns förståelse för bokens tema, 
speciellt då man i drama kan spela upp olika slut på boken och reflektera över vad som kunde 
hänt om saker och ting gjordes på ett annat sätt. 

Enligt Lundberg (2006:42) har en högläsningsstund flera funktioner, bland annat är den ett 
tillfälle då barnen får vara stilla och koncentrerade en liten stund, något som alla barn 
behöver, dels för att varva ner, men också för att få tid till att ”lyssna på” sina egna tankar 
(Lundberg 2006:42). Enligt Stensson (2006:120) är högläsningsstunden en dynamisk process 
där meningsskapandet för individen står i centrum. Det är inte en tid för avslappning eller 
dagdrömmeri. Budskapet i boken överförs inte passivt till lyssnaren, utan denne är en aktiv 
person som hela tiden tolkar och omskapar texten för sitt inre, alltså skapar inre bilder.  

Dialog kring det lästa 
Enligt Nilsson (2007:211-213) bör man skapa dialog i en klass, då krävs det att eleverna får 
lära sig att samtala kring boken, inte bara vad gäller den språkliga strukturen utan även 
innehållet. Hur boksamtalen blir beror mycket på vilken litteraturpedagogisk grundsyn läraren 
har. Om man som pedagog anser att texten som objekt är överordnad innehållet, läggs fokus 
på den språkliga strukturen. Men om man istället ser bokens innehåll som det centrala och vill 
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att eleverna skall få fördjupad kunskap och insikt om det valda temat i boken, får texten en 
underordnad roll. Då sätts diskussionerna i centrum och syftet är då att eleverna skall utveckla 
en förståelse för det temat kretsar kring. Dominicović, Eriksson och Fellenius (2006:147-148) 
menar att en interaktiv högläsningsstund innebär framförallt att pedagogen ställer frågor kring 
texten både före, under och efter lässtunden. Det är inte antalet frågor som har betydelse utan 
vilken typ av frågor som ställs. En kognitivt utmanande interaktion kan exempelvis vara 
frågor som innebär att leta efter den röda tråden, fundera över olika personers motiv, eller på 
annat sätt analysera berättelsen. Dessa tankar får medhåll av Stensson (2006:123-124) som 
menar att valet av frågor och lärarens engagemang är av största vikt för att skapa 
sammanhang av elevernas idéer om boken. 

En lärare som skall läsa högt för klassen behöver själv ha ett bra förhållande till texten som 
skall läsas. Högläsning kräver en koncentrerad lyssnare, därför är det viktigt att berättaren 
själv har en dialog med texten. Genom att läsa den högt för sig själv några gånger kan man 
känna av vart det passar att pausa, betona eller ställa öppna frågor till lyssnarna (Lindö 
2005:55). Pedagogens förhållande till och intresse för texten avspeglas sedan i berättandet. 

Högläsning som förmedlare av kulturer  
Från Island kommer ordet ”sagor” som betyder ”det som säges”. Ser man sagor ur det 
perspektivet, har de en kommunikativ roll, vilket gör pedagogen som berättare till en 
förmedlare av tidigare generationers upplevelser. Detta kan ge känslan av samhörighet på 
många plan, de blir en länk mellan människor i olika tider och kulturer, vilket skapar en 
trygghet för nutida människor som ofta lever i en splittrad tillvaro (Weissenrieder 2008:130).  

Enligt Lindö (2005:37-38) skapar sagan en kulturell beredskap hos barnen både känslomässig 
som kognitiv. Högläsning av sagor ger barnet en chans att möta existentiella teman såsom 
gott/ont, skuld/ansvar, kärlek/hat, men de blir även introducerade för några grundläggande 
symboler såsom eld, vatten, mörker och ljus. Enligt författaren ger folksagans fasta struktur 
också sina lyssnare en bra mall för hur man själv sedan skall skriva berättelser. Enligt 
Weissenrieder (2008:62) är de fyra elementen (jord, eld, vatten, luft) också symboler som 
hjälper barn att orientera sig i verkligheten exempelvis genom att de sätts i samband med 
väderstrecken. Eftersom barn lever i nuet behöver de dessa symboler för att kunna förstå 
abstrakta begrepp såsom tid och rum. 

Högläsning har en stark sammansvetsande social funktion eftersom de som läser tillsammans 
känner gemenskap både med varandra och det lästa. När det lästa sedan återupplevs av barnen 
med hjälp av språket då de använder ord, fraser och personer ur berättelsen, skapas kulturell 
identitet (Chambers 1995:72). Gemensamma läsupplevelser ger barnen värdefulla 
gemensamma kulturella referensramar. Detta är viktigt för alla barn, men speciellt för dem 
som kommer från en annan kulturell bakgrund (Dominicović, Eriksson och Fellenius 
2006:147). Alla barn som bor i Sverige har rätt att känna samhörighet med andra barn, de har 
rätt att ”ta del av den kulturskatt som vår svenska barnlitteratur utgör” (Alleklev och 
Lindvall 2000:8). Ett exempel på sådan litteratur är Astrid Lindgrens värld. Det finns även ett 
värde i att svensk kultur får ta del av utländsk kultur. Lindö (2002:241-242) menar att en god 
skola är en dynamisk, mångkulturell arbetsplats som ger utrymme för samtalande, skapande 
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och eftertanke både för barn och vuxna. Hon menar att skolan skall vara en miljö där barn och 
unga under demokratiska former tar ansvar för sitt lärande med stöd och uppmuntran av de 
vuxna. Pedagogerna bör ha en god förståelse för de ungas kultur och livsvillkor i en 
föränderlig värld och de bör reflektera över hur barnen kan förberedas för vuxenlivet. Vidare 
menar författaren att det är människans betydelsebärande språk som gör henne unik. Det är 
genom språket vi försöker göra världen begriplig, det är också genom språket som ett 
samhälles kultur skapas. I Lpo 94 kan man läsa: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 
som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 
gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med 
förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och 
kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga 
hos alla som arbetar där. (Skolverket 2006:3-4) 

 
Detta citat visar vilken betydelse kulturell medvetenhet har för den egna identiteten. Ansvaret 
ligger på skolan att se till att alla som arbetar där utvecklar förståelse för allas olikheter.  

Högläsningens betydelse för barns språkutveckling 
Att läsa högt är någonting som många föräldrar börjar med då barnen är små. Även om barnet 
inte förstår allt i boken, skapas ändå en läsupplevelse (Lindö 2005:25). Enligt Lundberg 
(2006:41) är några av fördelarna med högläsning att barnet får höra skriftspråket talas, det 
skrivna ordet är tydligare än vid vanliga samtal, den har en speciell litterär form, 
meningsbyggnad och uttryckssätt som oftast inte hörs i andra medier. Detta innebär att 
barnets inre föreställningar för hur ord och meningar är uppbyggda ökar, samtidigt som dess 
ordförråd utvecklas. Detta hjälper dem sedan i deras fortsatta språkutveckling. 

Som Nilsson (2007) tidigare nämnt påverkar pedagogens syn på litteratur hur högläsningen 
utformas. Om pedagogen väljer att använda högläsningsstunden med fokus på 
språkutveckling kan det enligt Zucker, Ward och Justice (2009:67-68) vara problematiskt att 
veta hur mycket tyngd som skall läggas på texten som objekt utan att förstöra läsupplevelsen. 
Författarna menar att lärare i en högläsningsstund bör ta tillvara elevers spontana 
kommentarer kring ord och uttryck i texten, detta för att visa eleven att hans/hennes tankar om 
språket är viktiga. Molloy (2008:91) menar vidare att högläsning är en bra metod för att få 
mindre läsvana elever att ta sig igenom en bok. Detta stärker självkänslan när det gäller deras 
läsning och bidrar på så sätt till ökad lust att läsa mer.  

Lundberg (2006:42) skriver att barnet genom en upptäckt av bokens värld, i samband med 
förståelsen av hur berättelser skrivs, får ett uppvaknande intresse för läsning, skrivande och 
litteratur i allmänhet. Detta går hand i hand med flera av strävansmålen i svenska bland annat 
att eleven ”stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt 
till att ta aktiv del i kulturutbudet” (Skolverket 2000). Lindö (2005:56) menar att det är viktigt 
att barnen får uppleva högläsning under hela grundskolan, eftersom de sällan läser en mer 
avancerad text själva förrän i tonåren, om de ens gör det då. 
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Högläsningens betydelse för elevers inre utveckling 
Med hjälp av litteraturen får de som läser eller lyssnar ta del av platser och situationer som 
han/hon möjligen aldrig kommer att få uppleva i det verkliga livet. Genom berättelsen 
kommer man till insikt om karaktärernas upplevelser som sedan hjälper lyssnarens 
personlighet att utvecklas. Genom att som pedagog medvetet välja litteratur kan man fånga 
och engagera eleven med hjälp av deras personliga intressen och behov (Rosenblatt 
2002:146). Brink (2009:49) tillägger att högläsningsbokens syfte måsta vara anpassat efter det 
tänkta arbetsområdet exempelvis genus eller religion. Ett väl anpassat syfte bidrar till ökad 
självinsikt hos läsaren men även en förståelse för andra människors olikheter.   

Enligt Rosenblatt (2002:46-47) är möjligheten att anta olika roller speciellt nyttigt för 
exempelvis elever med dålig självkänsla, dessa kan ta en roll av hjälte/hjältinna eller någon 
annan betydande person i berättelsen. Hon anser också att det är viktigt att lära sig empati 
genom att kunna känna med olika karaktärer i berättelsen och ta olika perspektiv och 
därigenom även vidga sina erfarenheter.  

Högläsningens problematik 
Stensson (2006:121) skriver att barn ofta har mycket energi, bara att sitta still kan vara en 
utmaning när man går i skolan. Att hålla fast sina tankar vid en berättelse eller minnas vad 
som lästes igår är andra svårigheter som kan uppstå. Andra barn kan ha problem med att 
skapa inre bilder, vilket är nödvändigt vid högläsning. Att få med sig alla elever kan vara en 
utmaning för pedagogen. Författaren beskriver fler svårigheter som kan uppstå när det gäller 
högläsning, men om man som pedagog anser att högläsning är viktigt, måste man vara 
medveten om detta och komma fram till metoder som gör att man får alla elever med sig. Allt 
detta kan också bero på att pedagogen har valt fel bok, en bok som inte passa barngruppen 
både språk- och innehållsmässigt. 

Att hitta rätt bok för en barngrupp kan vara komplicerat, inte minst för att den skall passa alla 
i gruppen. Enligt Lindö (2005:14-15) skall en god barnbok fängsla sina lyssnare, aktivera 
fantasin, vara lustfylld samtidigt som den ger kunskap och även stimulera ordförråd och 
språkliga begrepp. Det är viktigt att välja böcker där barnen har en möjlighet att känna igen 
sig, men även där de får en chans att anta olika roller. 

 

Teoretisk ram 
Vår undersökning är en kvalitativ studie där vi undersöker pedagogers uppfattningar kring 
fenomenet högläsning och även hur de ser på sitt uppdrag som lärare. För att kunna diskutera 
kring pedagogernas uppdragssyn har vi inspirerats av ansatsen fenomenografi. För att göra en 
innehållsanalys av pedagogernas arbetssätt med högläsning använder vi oss av Bernsteins 
teorier om den pedagogiska diskursen. 
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Bernstein 
Principerna i Bernsteins teorier om relationen mellan samhället och pedagogiska processer har 
två riktlinjer den sammanhållna koden (en synlig pedagogik) och den integrerade koden (en 
osynlig pedagogik). Dessa representerar två motsatta synsätt på hur förhållandet mellan 
skolan och samhället ser ut (Bernstein 1983). För att förstå dessa koder behöver vi förklara 
några begrepp.  

Klassifikation och inramning 
Klassifikation diskuterar maktförhållandet mellan olika kategorier, exempelvis lärare som en 
kategori och elever som en annan. Intressant för teorin är att undersöka hur långt avståndet 
mellan två kategorier är och det går bara att förstå en kategori i förhållande till den andra 
eftersom Bernsteins teori går ut på att se hur stort avstånd det är mellan två kategorier. En 
stark klassifikation har en stark isolering (+K), det innebär att kategorin har en tydlig identitet. 
I en svag klassifikation (-K) är gruppens avgränsning svag, det vill säga det finns inte tydliga 
skillnader mellan två kategorier, i vårt fall lärare och elev (Bernstein 1983:24-27).  

Om klassifikation tittar på maktförhållandet mellan kategorier, så har begreppet inramning att 
göra med principen av kontroll när det gäller kommunikation i en praktisk pedagogik, alltså i 
en undervisningssituation. Även inramningen kan vara av svag respektive stark karaktär. En 
stark inramning (+I) innebär en undervisningssituation då det finns mycket små möjligheter 
för eleverna att påverka urval av stoff (vad som skall undervisas om), organisation av 
kunskapsmaterial (hur undervisningen skall gå till) och tidsanpassning (när och hur länge  
undervisningen skall pågå), det är alltså läraren som styr situationen. Om inramningen istället 
är svag (-I) ger det eleverna möjligheter att påverka undervisningssituationen, både vad gäller 
urval, organisation och tid (Bernstein 1983:24-27).   

Dessa två begrepp är viktiga för att förstå makt- och kontrollförhållanden mellan kategorier 
(lärare-elev) i en praktisk pedagogik. De är också viktiga för att kunna förstå Bernsteins teori 
om den sammanhållna koden och den integrerade koden. Den sammanhållna koden innebär 
en stark klassifikation och inramning (+K +I), den sätter läraren högre än eleverna både vad 
gäller makt och kontroll. Det är alltså läraren som är källan till kunskap och som bestämmer 
vad, när och hur. Bernstein kallar även denna kod för en synlig pedagogik, en undervisning 
för en homogen grupp med tydlig avgränsning mellan ämnen och med ringa möjlighet att 
påverka för elever (Bernstein 1983).  

Den integrerade koden menar Bernstein är en form av osynlig pedagogik som handlar om att 
minska avståndet mellan lärare och elev, ett jämställt samspel där båda kategorier lär sig utav 
varandra. Pedagogen fungerar här som en handledare som kan guida och ge stöd åt barnet i 
dess lärandeprocess. Denna pedagogik har en svag klassifikation och inramning (-K –I),  
lärarens auktoritet blir mindre synlig och han/hon överlåter en del av kontrollen (av 
undervisningen) och skapar möjligheter till elevinflytande (Bernstein1983).   

Inramningen följer två regelsystem, den reglerande diskursen (RD) och den instruerande 
diskursen (ID). RD handlar om den sociala sfären och innefattar regler för uppförande, etik 
och moral. ID handlar om att tillägna sig kunskaper, förmågor och kompetenser. Dessa två 
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utgör tillsammans en pedagogisk diskurs som ser lärandet i ett helhetsperspektiv som 
fostrande, värderingar och kunskap. RD och ID skall inte ses som två separata diskurser utan 
som en (se figur 1). Den instruerande diskursen är alltid inbäddad i den dominerade 
reglerande diskursen. Stark inramning leder till en synlig pedagogik där både RD och ID syns 
tydligt. Svag inramning leder till en osynlig pedagogik där reglerna inte är uttalade utan 
underförstådda för eleven (Bernstein 2000:13, (jmf. Emilsson 2008:44-45)). 

En modell över inramningens två regelsystem: den reglerande- och den instruerande 
diskursen. 

Avgränsning 
Bernsteins teori (1983) om klassifikation behandlar främst maktmodulen vad gäller olika 
kategorier. Då vi anser att pedagoger är auktoriteter och därigenom har mer makt än elever, är 
det mer relevant för vår undersökning att fokusera på kontrollmodulen, inramning som styrs 
av RD och ID.  Vi har lagt fokus på dessa diskurser eftersom vi är intresserade av att få reda 
på pedagogers tankar om hur de arbetar med högläsning och vad de anser att eleverna lär sig 
av det. 
 

Metod 
Syftet med studien är att undersöka nio pedagogers uppfattningar om sitt läraruppdrag, samt 
att sätta dessa tankar i relation till samma pedagogers uppfattningar om högläsning som 
arbetssätt. I detta avsnitt beskrivs hur undersökningen genomförts, med vilket redskap, vilken 
ansats som inspirerat oss och hur dataanalysen gått till. Avsnittet behandlar även hur hänsyn 
tagits till de forskningsetiska principerna samt hur undersökningens trovärdighet har säkrats.  

 

Figur 1 

RD: Den reglerande diskursen 
ID: Den instruerande diskursen 



 

12 
 

Kvalitativ metod 
Denna undersökning är kvalitativ, då den besvarar frågor som rör uppfattningar om fenomenet 
uppdragssyn och nio pedagogers tankar kring högläsning som arbetssätt. I en kvalitativ 
undersökning analyseras data på ett djupare plan än data ämnat åt en kvantitativ 
undersökning, där syftet exempelvis kan vara att finna hur ofta eller mycket ett fenomen 
förekommer. Syftet i den kvalitativa undersökningen ät att hitta variationer och sammanhang i 
respondenternas svar, inte att se exempelvis hur ofta pedagoger använder sig av högläsning 
(Larsson 1986:7-9).   

Denna kvalitativa undersökning är gjord med inspiration av den fenomenografiska ansatsen, 
då det delvis passar syftet. Då man använder sig av denna ansats, undersöker man hur 
människor uppfattar sin omvärld. Man är då inte ute efter att beskriva hur någonting faktiskt 
är, utan snarare hur ett fenomen upplevs av människor, utan att bedöma om deras uppfattning 
är sann eller falsk (Larsson 1986:13). Syftet med en fenomenografisk undersökning är att 
finna variationerna i hur människor uppfattar ett visst fenomen och därefter kategorisera dessa 
(Kihlström 2007:157). Eftersom vi placerat pedagogerna i kategorier utefter en av deras 
uppfattningar (de kan ha fler uppfattningar samtidigt men vi har i undersökningen endast tagit 
hänsyn till en uppfattning) innebär detta att vi inte kan använda fenomenografin som ansats, 
utan endast låta oss inspireras av den för att få reda på deras uppfattningar om läraruppdraget 
och högläsning som arbetssätt.  

 

Urval 
Vi valde att intervjua nio pedagoger som arbetar med barn i år 1-6 i Västra Götalands län. 
Den enda bakgrundsvariabel som är relevant för vår undersökning är om pedagogerna tagit 
sin lärarexamen före, eller efter lärarutbildningsreformen 2001. Resterande variabler har inte 
tagits hänsyn till, exempelvis i vilket år pedagogerna är verksamma, eller hur många år de 
varit verksamma som lärare. Av de nio pedagoger som intervjuats har fem av dem tagit sin 
lärarexamen före lärarutbildningsreformen 2001 och fyra av dem efter 
lärarutbildningsreformen 2001. Båda skolorna där pedagogerna arbetar, ligger centralt i en 
medelstor stad. Skolorna ligger i samma kommundel och har relativt homogena elevgrupper 
med svensk bakgrund, även pedagogerna är till största delen av svenskt ursprung. Skolorna 
skiljer sig dock åt storleksmässigt både vad gäller storlek på skolan, antal elever och antal 
pedagoger som arbetar där. Eftersom det är relevant för undersökningen att upptäcka 
variationer i tankar och uppfattningar, valde vi att intervjua pedagoger på två skolor. Vi ville 
undvika att endast intervjua pedagoger som arbetar nära tillsammans, då risken finns att deras 
tankar är alltför lika varandras. Merparten av intervjuerna gjordes dock på en skola (7 st. på 
en skola och 2 st. på den andra) på grund av att det fanns fler tillgängliga respondenter där.  

 

Genomförande med intervju som redskap 
Intervju är ett redskap som lämpar sig om man är intresserad av att undersöka uppfattningar 
kring ett fenomen, en uppfattning går exempelvis inte att observera. Vi anser att ostrukturerad 
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intervju är det redskap som är bäst lämpad till vår undersökning. Lantz (1993) skriver att vid 
en ostrukturerad intervju är frågorna öppna och saknar fasta svarsalternativ. Detta ger större 
variation i svaren från respondenterna eftersom olika personer kan ha olika uppfattningar om 
ett fenomen. Våra intervjufrågor (se bilaga 1) var utformade så att de skulle besvara syftet och 
frågeställningarna. De var av öppen karaktär för att ge respondenterna mer utrymme att 
beskriva sin uppfattning kring uppdrag och högläsning. De öppna frågorna gav även oss större 
möjligheter att analysera deras bakomliggande uppfattningar i svaren de gav.  
Intervjufrågorna delades upp i sex områden. Dessa områden behandlade pedagogernas 
bakgrund, hur de ser på sitt uppdrag, hur de väljer högläsningsbok, hur de arbetar med 
högläsning och vilken potential de anser att högläsning har för elevers utveckling. Som 
avslutande fråga fick respondenterna möjlighet att tillägga eller understryka om de ansåg sig 
behöva det. Frågornas utformning och öppenhet ger oss validitet för vår undersökning, alltså 
att vi utformat frågorna som gör oss säkra på att syftet blev besvarat. Därigenom menar 
Thurén (2007:26) att validitet uppnås, att man undersöker det man ämnar undersöka och 
ingenting annat. För att ytterligare öka validiteten utförde vi en provintervju på en 
lärarstudent, för att ta reda på hur våra intervjufrågor uppfattades, samt läste på om fenomenet 
högläsning. 

För att få pedagoger att delta i vår undersökning besökte vi två skolor och frågade pedagoger 
vi träffade på i lärarrummen om de kunde tänka sig att delta. Alla pedagoger tackade ja 
muntligt när vi var på plats på skolorna, vi gick då igenom vårt missivbrev (se bilaga 2) och 
de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) med varje enskild pedagog. För att 
kunna besvara eventuella frågor satte vi även upp missivbrevet på anslagstavlorna, där våra e-
postadresser och telefonnummer var tillgängliga. Inför varje intervju blev respondenterna 
muntligt påminda om de forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Vi tog hänsyn till dessa 
genom att vi utförde intervjun i ett avskilt rum samt informerade om undersökningens syfte 
och användningsområde. Vi meddelade dem också att undersökningen är konfidentiell, 
varken skolans eller respondenternas namn finns omnämnda i undersökningen, alla namn är 
fingerade.  

När datainsamlingen genomfördes delade vi upp arbetet så att en av oss intervjuade och den 
andra transkriberade intervjuerna. Anledningen till denna uppdelning var att vi ville vara så 
effektiva som möjligt. Intervjuerna genomfördes i avskilda rum med diktafon. Intervjuerna 
tog 15-30 minuter, beroende på behovet av följdfrågor eller betänketid från respondenternas 
sida.  

 

Databearbetning och analys 
När vi har analyserat vår data har vi utgått ifrån Lantz (1993:74-76) modell som beskriver sju 
principer för hur man bearbetar kvalitativ data. En fenomoenografisk studie går ut på att hitta 
olika personers uppfattningar av ett specifikt fenomen, enligt Lantz görs detta genom att först 
hitta den stora helheten och därefter bryta ner den i mindre delar för att få reda på det som 
sägs ”mellan raderna”. Denna växling mellan helhet och delar gör att man får fram 
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respondentens uppfattning av fenomenet trots att man fortfarande utgår från svaren de gett på 
intervjufrågorna och inget annat. Lantz beskriver att man som intervjuare behöver ha kunskap 
om området som skall undersökas samt att man inte har förutfattade meningar innan intervjun. 
För att undvika förutfattade meningar läste vi böcker kring ämnet högläsning innan 
genomförandet av intervjuerna och försökte ha ett neutralt sinne under intervjuerna.  

Respondenternas uppfattningar av fenomenet syn på läraruppdraget har analyserats med 
inspiration av fenomenografin. Dessa uppfattningar har legat till grund för vår undersökning 
och har sedan satts i relation till respondenternas uppfattningar om högläsning som arbetssätt. 
Respondenternas uppfattningar om högläsning som arbetssätt förklaras utifrån Bernsteins 
teori om klassifikation och inramning, med fokus på inramningens två regelsystem: 
reglerande- och instruerande diskurs.  

Materialet har analyserats i omgångar, först tittade vi på pedagogernas uppdragssyn, därefter 
på arbetssättet högläsning som innefattar efter vilka kriterier de valde ut en högläsningsbok, 
hur de arbetar med högläsning och hur de anser att elever utvecklas med hjälp av högläsning. 
I tredje fasen analyserades bakgrundsvariablerna för att se om de var relevanta för 
undersökningen. Slutligen ställdes alla iakttagelser mot varandra för besvara undersökningens 
syfte: Syftet med studien är att undersöka nio pedagogers uppfattningar om sitt läraruppdrag, 
samt att sätta dessa tankar i relation till samma pedagogers uppfattningar om högläsning som 
arbetssätt. Vi anser att metoden vi använt vid utformandet av frågorna, intervjuförfarandet och 
dataanalysen ger vår undersökning reliabilitet, alltså att någon annan kan genomföra 
undersökningen på samma sätt och komma fram till liknande resultat (Thurén 2007:26). 

 

Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av datainsamlingen. Vi fann två olika synsätt på 
läraruppdraget och tre kategorier för hur de resonerar kring högläsning och dess effekter på 
barns utveckling. I diskussionsdelen, som är nästa avsnitt i undersökningen, kommer 
pedagogernas syn på uppdraget sättas i relation till deras tankar kring högläsning för att 
besvara vårt syfte. Resultatet presenteras med utdrag ur respondenternas svar, inom parentes 
kan man utläsa om vederbörande pedagog tagit sin lärarexamen före eller efter 
lärarutbildningsreformen 2001. 

 

Uppfattningar om läraruppdraget 
Vi fann en skillnad i pedagogers syn på läraruppdraget. Undersökningen visar att det finns ett 
samband mellan uppdragssynen och om pedagogerna tagit sin examen före eller efter 
lärarutbildningsreformen 2001. Pedagogerna med den uppdragssyn vi kallar utbildning, anser 
främst att barnen behöver tillägna sig grundkunskaper som de behöver för att studera vidare 
och klara sig ute i arbetslivet. De har också fokus på att barnen skall kunna fungera 
demokratiskt i grupper i samhället, men med regler och normer att följa samt att underordna 
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sig rådande maktstruktur. Pedagoger med uppdragssynen som i undersökningen benämns 
bildning anser främst att barnen behöver tillägna sig redskap att tänka själva och skapa 
individer som kan vara med att forma samhället. De menar att förmågan att orientera sig i ett 
samhälle utan självklara normer att följa och att kunna hantera olika situationer tillsammans 
med andra. Ett samhälle med snabba förändringar betonar vikten av mångsidiga individer som 
i sig själva har en förankrad identitet och moral. Nedan presenteras de två synsätten separat. 

Utbildningssyn 
Pedagoger med utbildningssyn anser att barnen främst behöver tillägna sig baskunskaperna: 

Per: hur jag ser på mitt uppdrag? Ja, mitt uppdrag det är att bilda goda samhällsmedborgare 
tycker jag, så, och se till att de får en stabil grund och stå på inför sina vidare studier.  

 Intervjuare: vad vill du liksom att dom skall ha med sig? 

Per: ja, det är ju främst basämnena då, matte, svenska engelska. Att dom har en, ah, en 
grund där. Så dom kan nyttja sina kunskaper högre upp.  

(lärarexamen före 2001) 

Vidare menar de att baskunskaperna behövs för att eleverna skall fungera som vuxna ute i 
samhället: 

Mimmi: Dom behöver kunskaper för att klara sig ute i samhället och då där det ju, det är 
läsningen är ju jätteviktig, att kunna skriva läsligt, kunna skriva fängslande berättelser, så 
man kan fånga sin läsare, så man kan få mottagare som är intresserade att veta mer om en. 
Matte, det är ju allt det, man måste klara sig i verkliga livet. All matte som man gör nu 
bygger ju på at man ska klara, räkna ut vad man ska få för räkningar, så ekonomin fungerar 
när man blir vuxen. Ehm.. och även se mönster och logik sånt man kan ha nytta av och 
glädje av att man kan med mattematik. Så att det som är viktigaste är att dom ska kunna 
förbereda sig för att kunna använda detta i verkliga livet sen. 

(lärarexamen efter 2001) 

För dessa pedagoger finns även fokus på demokrati, att fungera i arbetsliv och kunna följa 
samhällets rådande normer: 

Johanna: Och sen bli samhällsmedborgare, sociala individer, att fungera i grupp är ju lika 
viktigt. Det är ju många som sitter framför datorn nu, och då är det ju svårt att kanske bli 
social i grupp, man umgås inte så mycket. Det är ju viktigt att umgås och lära sig ta hänsyn 
och så. Det är ju ett stort uppdrag. Regler och allt sånt. 

(lärarexamen före 2001) 

Bildningssyn 
Pedagoger med bildningssyn säger att uppdraget innebär att ge barnen redskap att tänka 
själva. Dessa pedagoger lägger mer fokus på barnens inre tankeredskap än på faktakunskaper:  

Josefin: Det är hur mycket som helst. Självklart ska dom ha grundläggande matematiken, 
den ska dom ha väldigt klart för sig också, men sen tänker jag även på hur mycket vi ägnar 
åt det sociala alltså diskutera, prata, hur e du som person, det handlar ju väldigt mycket om 
livskunskap, tycker jag, levnadskunskap, att man pratar med barnen väldigt mycket om 
olika saker. 
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(lärarexamen efter 2001) 

Dessa pedagoger säger att en faktor för barns lärande och utveckling är att de har en god 
självkänsla med sig från skolan: 

Rebecka: Vad jag känner är det viktigaste? Alltså det allra viktigaste är att alla känner att 
dom kan gå härifrån med ett gott självförtroende, känna att dom kan, det tycker jag är det 
allra viktigaste. Sedan kunskap är ju också viktigt, men det kan man alltid få sen. Eller om 
man säger. Självförtroendet är ju så viktigt att det finns med hela tiden. 

(lärarexamen efter 2001) 

Enligt bildningssynen fokuseras elevers kognitiva processer och att de tillägnar sig en 
helhetsbild, i denna intervju nämns geografimedvetenhet: 

Tobias: Uppdraget är att man ska utveckla eleverna så dom känner att dom själva har gått 
framåt i sin lärande process. Eh… att dom utvecklas framåt det är det som känns som det 
viktigaste, att dom kan, få en bakgrund, dom ska kunna reflektera över sina kunskaper dom 
har lärt sig tidigare. Det viktigaste är inte att man kan alla städer, dom ska kunna lite i stora 
drag…eh… exempelvis att det är platt i Skåne och bergigt i norr… Exempelvis att man vet 
skillnaden mellan Kina och Japan, att Shanghai är en av världens största städer kanske inte 
är så viktigt. 

(lärarexamen efter 2001) 

Utifrån de två olika uppdragssynerna respondenternas svar har gett, formades tre olika 
kategorier beroende på pedagogernas uppfattningar kring högläsning och dess effekter på 
elevers utveckling. Vi kallar dessa kategorier Högläsning som rekreation och styrning, 
Högläsning som språkutvecklande och demokratiskt redskap och Högläsning som utveckling 
av mångsidiga individer. De pedagoger som har utbildningssyn på sitt uppdrag faller i de två 
första kategorierna och pedagoger med bildningssyn faller i den sistnämnda kategorin. 

Intervjufrågorna var formade efter olika områden och resultatet presenteras här utefter dessa 
som Val av högläsningsbok, Sätt att arbeta med högläsning och Högläsningens potential för 
elevers utveckling. För att undvika ett manipulerat resultat, det vill säga att vi inte tvingat in 
alla svar i de tre kategorierna, har vi valt att presentera ett avsnitt där likheter mellan 
kategorierna tas upp. 

 

Val av högläsningsbok 

Högläsning som rekreation och styrning 
Pedagoger i denna kategori fokuserar på innehåll som deras elever kan relatera till. De ser 
också högläsning som ett verktyg att introducera olika genrer med: 

Mimmi: Först och främst tänker jag på genren, så att jag inte håller mig till en och samma 
genre hela tiden, utan försöker anpassa böckerna för att det finns många olika tycken och 
smak. Sen att den har en handling som barnen kan relatera till det är också min uppgift att 
hitta rätt bok, men det måste ju boken ha… en handling som man känner att det här är 
relevant för mig att höra om.  
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(lärarexamen efter 2001) 

Dessa pedagoger beskriver att de väljer böcker som fängslar eleverna. De anser att det är 
viktigt att eleverna lär sig att sitta stilla och koncentrerat lyssna på någon annan och menar att 
det är lättare att uppnå om boken är fängslande: 

Kerstin: Ofta så väljer jag spännande böcker. Då är det lättare att fånga barnen. Barn idag 
tycker inte jag har någon ro att sitta och lyssna, utan dom skall alltid sitta och rita och hålla 
på med massa annat när man ska läsa tycker jag. Och det gillar inte jag, jag tillåter inte det, 
så därför måste jag ha en bok som fängslar dom. 

(lärarexamen före 2001) 

Pedagoger i de två ovanstående kategorierna har en utbildningssyn på sitt uppdrag, 
detta syns genom att de har fokus på högläsningen som en styrande funktion. 

Högläsning som språkutvecklande och demokratiskt redskap 
Denna grupp pedagoger ser samma funktioner av högläsning som ovanstående kategori, dock 
med mer fokus på språk och demokrati. De ser valet av högläsningsbok som ett tillfälle där 
eleverna ges möjlighet att utöva demokrati i klassrummet: 

Stina: Jag brukar ta med mig en bunt böcker upp till klassrummet och så får ungarna va 
med och välja helt enkelt. Vi röstar fram vilken bok vi ska läsa för tillfället. […] Sen då, är 
ju det, det här med diskussionen att man få igång dom å prata, våga stå för sina åsikter. Det 
är ju lätt utifrån en bok, man har ett givet ämne att diskutera oftast lite lättare för barnen än 
bara fria frågor. å när det gäller bara att läsa högt att kunna bara få en lugn stund sitta ner 
varva ner å slappna av lite. En del e ju så uppe i varv så att dom studsar på stolarna, då kan 
dom behöva komma ner lite. 

(lärarexamen före 2001) 

Dessa pedagoger anser likaledes att barnens språkutveckling är en av de viktigaste faktorerna 
att fokusera på när man väljer högläsningsbok: 

Maj-Britt: Jag väljer en bok som är lite svårare. En bok som ligger på en lite höge nivå än 
där dom själva befinner sig […] Boken ska innehålla bra meningsuppbyggnad och ord och 
sånt, så att dom bygger upp sitt passiva ordförråd också.  

(examinerad före 2001) 

Pedagoger i ovanstående kategori har en utbildningssyn på sitt uppdrag, detta syns genom att 
de har fokus på högläsnings funktion att utbilda elever för ett demokratiskt samhälle. 

 

Högläsning för utveckling av mångsidiga individer 
Pedagoger i denna grupp uttrycker fler krav på en högläsningsbok, än ovanstående två 
kategorier. Den måste uppfylla fler kriterier än det språkliga, pedagogerna menar att 
budskapet i texten är överordnad formen på texten, ett exempel är genusperspektivet: 
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Rebecka: Ja, jag börjar ju aldrig läsa en bok för barnen utan att själv ha läst den först. Eh. 
Och sen vill jag att det ska va blandat, ibland ska det handla om en kille och ibland ska det 
handla om tjejer, så vill jag också att den ska passa både tjejer och killar. 

(lärarexamen efter 2001) 

Dessa pedagoger uppfattar också att helhetsbilden av bokens budskap är viktigare än 
exempelvis att förstå alla ord i texten: 

Josefin: Delvis måste du kunna göra avbrott i boken och lätt hitta tillbaka till den röda 
tråden, vad det handlade om i föregående kapitlet. Man kan inte växla för stort och för 
mycket när du har högläsning så korta stunder, utan den stora handlingen ska med. 

(lärarexamen efter 2001) 

Pedagogerna säger också att boken skall ha ett djupare syfte för att vara meningsfull för 
barnens utveckling. De menar att valet av bok varierar beroende på syftet man har med den: 

Josefin: Astrid Lindgren en stor favorit hos mig. Hon tar upp mycket av livsexistentiella 
frågor och mycket tankar, mycket tankar kring det över huvud taget. Då är vi ju tillbaka på 
det etiska igen, nej jag gillar Astrid Lindgren. Men sen har vi ju en bokskatt i så mycket 
annat, eh, det är ju väldigt viktigt att tänka på syftet man har med boken. 

(lärarexamen efter 2001) 

 

Sätt att arbeta med högläsning 

Högläsning som rekreation och styrning 
Pedagoger i denna grupp använder högläsning som ett sätt att lugna barnen. Då arbetar de inte 
vidare med läsningen, det finns inga uppgifter kopplade till boken, utan pedagogen läser ur 
den och eleverna lyssnar: 

Per: Jag jobbar ju inte med det på något speciellt sätt, utan jag märker ju att dom… om jag 
håller på med nått annat ämne och jag märker att dom håller på att bli trötta, då kan jag 
bryta av med lite högläsning. Eh.. om dom kommer in från rasten för att få ner dom i 
bänkarna, lugna ner dom, så kan man läsa för dem. 

(lärarexamen före 2001) 

Dessa pedagoger använder högläsning som ett verktyg för att träna barnen på att lyssna och 
koncentrera sig: 

Kerstin: Men för det mesta har jag bara en högläsningsbok som vi läser i som vi aldrig gör 
några uppgifter till utan att dom ska lära sig lyssna, sitta lugnt och stilla. Jag tycker att barn 
har svårt att sitta tysta och lyssna och så vidare, och det behöver som lära sig tycker jag, 
kanske koppla av också lite. 

(lärarexamen före 2001) 
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Högläsning som språkutvecklande och demokratiskt redskap 
Pedagoger i denna kategori arbetar med högläsning genom att koppla uppgifter till den lästa 
texten: 

Stina: I svenskan vill man ju läsa med barnen å få in så mycket litteratur som möjligt och 
då blir det ju automatiskt att man kanske väljer att läsa gemensamt en bok och göra 
uppgifter till den då. 

(lärarexamen före 2001) 

Dessa pedagoger ser möjligheter att förtydliga fakta för eleverna med hjälp av högläsning: 

Maj-Britt: Det beror ju alldeles på vilket syfte man har med boken, det kan ju vara så att vi 
kanske läser om häxprocessen och då kan jag ju välja en bok som handlar om det. Och då 
kan man också diskutera det temat. Så man läser lite om häxor och sånt då, och för att 
barnet ska få en konkret bild av det så kan man läsa en spännande berättelse och så kan man 
även diskutera det sociala i boken också, om hur var det på den tiden. 

(lärarexamen före 2001) 

Det som skiljer ovanstående kategorier åt är deras arbetsätt. Den översta arbetar endast med 
läsa/lyssna i uppfostringssyfte. Pedagoger i sistnämnda kategorin har kopplat uppgifter till 
texten, oftast i syfte att förtydliga fakta. En likhet mellan kategorierna är att båda dessa 
arbetssätt visar på en utbildningssyn på uppdraget. 

Högläsning för utveckling av mångsidiga individer 
Flera pedagoger med bildningssyn använder varierande arbetssätt då de arbetar med 
högläsning. En skillnad från pedagoger med utbildningssyn är att de tar upp olika typer av 
estetiska uttrycksformer när de gör uppgifter till texten. De använder sig även av diskussioner 
i klassen som uppmuntrar eleverna att tänka själva: 

Josefin: Som jag har gjort i åren jag jobbat nu så har jag kört lite tema böcker nästan 
egentligen, inte nu i ettan har jag brytt mig än, men det kommer fram till vårterminen är 
tanken. Och just då att antingen när vi har läst färdigt så ser vi filmen om det finns en film 
kopplad till boken, men likadant att dom fått bygga upp miljöerna själva med hjälp av 
papper och kartonger, rita och lite sådär i grupparbete då… Nån gång ibland har jag gjort så 
att dom fått spela upp pjäser, om det som det handlar om och framförallt om du tänker 
treorna sen när dom skriver på lite bättre, är det jätte spännande att dom själva får tänka till 
”vad tror du händer sen?” att dom själva får hitta på, fabulera vidare ”vad tror du kommer 
hända i nästa kapitel?” innan vi har kommit dit. Riktigt roligt att se. Och sen att prata 
mycket kring det vi har läst, när vi har läst färdigt boken, ”vad var det som hände 
egentligen? Varför blev det som det blev? Vad tror ni hände sen? ” Just bokpratet runt 
omkring är viktigt. 

(lärarexamen efter 2001) 
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Högläsningens potential för elevers utveckling 

Högläsning som rekreation och styrning 
Pedagogerna i denna grupp anser att högläsning bidrar till att eleverna lär sig sitta stilla, 
lyssna som vi tidigare nämnt. De menar också att deras lust att läsa själva ökar: 

Mimmi:  Dom lär ju sig lyssna. Eh, och dom lär sig också på nått sätt att böcker har, att 
meningen med böcker är att någon ska läsa dom, och att man ska uppleva nått. Och har man 
då ett spännande sätt läsa på eller en spännande bok att läsa kan man fångas i detta och 
förstå hur kul det kan va att lyssna på en bok. Kanske själv få upp intresset för sin egen 
läsning och känna att det är ett annat spännande sätt att tillbringa dagen på. Man behöver 
inte bara spela TV- spel och titta på TV utan man kan läsa en bok istället också. 

(lärarexamen efter 2001) 

Högläsning som språkutvecklande och demokratiskt redskap 
Pedagoger i denna grupp inriktar sig bland annat på högläsningens betydelse för fortsatt läs- 
och skrivutveckling hos eleverna: 

Johanna: Ja, dom får väl.. alltså dom får ju läsintresse, dom flesta. Och även skrivintresse 
ofta så, när man läser så vill dom ju skriva och för att det är ju hand i hand både läsa och 
skriva egentligen, det lockar ju till att skriva också.  

Intervjuare: Lite mer allmänt då, vilka fördelar har högläsning för elever på både låg- och 
mellanstadiet? 

Johanna: Eh.. alltså, det är ju att förstå en svårare bok än dom själva kan läsa ibland, för 
dom kanske inte kan läsa den boken själva och då får dom ju mer läsupplevelse. För annars 
kan dom ju läsa pyttesmå småböcker ganska länge om man inte har högläsning för dom. 

(lärarexamen före 2001) 

En annan textform som nämns är konstsagan, pedagogerna menar att det tillhör vår kultur att 
veta hur sagor är uppbyggda.   

Johanna: Sen ibland får man ta en… kanske att man pratar om Astrid Lindgren, man pratar 
barnböcker, man pratar om sagor är uppbyggda, det är ju också viktigt och så att läsa sagor 
då. Det är ju lite kultur arv att man vet hur en saga är uppbyggd och med fabler och det hära 
med trean och sjuan som återkommer, och det är ju massa saker som återkommer i sagor, 
hur en saga verkligen är då. Eller,en… fabler som är om djur… djur som pratar då. 

(lärarexamen före 2001) 

Två pedagoger i denna kategori betonar att framförallt svaga läsare främjas av högläsning: 

Maj-Britt: Ehm… läsning överhuvudtaget är ju bra för att utveckla språket. Läser du en 
bok högt kan du ju få till det språket utan att du förstår allting och det inte är så svettigt att 
jobba själv med det. Sitter jag här (grupprum) med en elev som har svårt att läsa så kan det 
också bli högläsning och då kan jag ju göra så att eleven läser en bit och så läser jag en bit, 
på sätt så hjälper man eleven att komma igenom en bok. Det kan ju hända att en elev aldrig 
skulle orkat läsa en hel bok. Och då har ju högläsning (ohörbart) samtidigt som man då kan 
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prata om ord som är svåra att säga, svåra att förstå, att man får in det i ett sammanhang när 
man sitter och pratar.  Man kan ju också jobba med ordkunskap när man har högläsning och 
då befrämjar man ju också det här eller befäster dom här ordkunskaperna, så man får in det 
i olika sammanhang. Man måste berika barnens språk genom läsning. Ge dom hjälp och 
även att dom tar hjälp av varandra. 

(lärarexamen före 2001) 

Det finns även tankar om hur eleverna utvecklas till demokratiska medborgare: 

Maj-Britt: Jag tror att det kan ju konkretisera om samhället runt omkring. Man kan ju 
också läsa när det handlar om nutiden, eller konfliktlösning eller såna dära saker, ett 
genomgående tema i boken så tror jag att det också kan berika. 

(lärarexamen före 2001) 

Pedagogerna i denna kategori tar också upp högläsning som förmedlare av kulturer och 
traditioner, då främst konstsagor. De menar att vissa elever inte har fått högläsning hemma 
och därför inte känner till sagor som barn vanligen gör, men att dessa elever ändå har rätten 
att känna samhörighet med andra barn.  

Maj-Britt: Kan ju vara en bok som introducerar sagomotivet, introducerar koderna som 
finns, 7 dagar, 3 gossar osv. Vi har ju en del barn som inte har med sig det här hemifrån, 
dom kanske har vuxit upp i en annan kultur, inte fått högläsning alls som barn, då har inte 
dom med sig kanske Astrid Lindgrens värld, som alla andra pratar om. Då kan man läsa 
såna klassiker.  

 Intervjuare: Varför är det viktigt? Kan du utveckla? 

Maj-Britt: Högläsning är ett sätt att få med kulturer och traditioner. Konstsagor och det här 
att dom flesta barn känner till Astrid Lindgrens värld, dom har liksom rättigheten att känna 
den här gemenskapen med andra barn. 

(lärarexamen före 2001) 

Högläsning för utveckling av mångsidiga individer 
Pedagogerna i denna kategori ser också ett kulturellt värde vad gäller högläsning, men med ett 
annat syfte. Ovanstående kategori har ett fokus på högläsning för att uppnå gemenskap och ett 
kollektivt medvetande kring det lästa, medan denna kategori menar att eleverna bör få ta del 
av andra länders kulturer och texter och därigenom uppnå en global förståelse för olika 
samhällen: 

Josefin: Jag ser ju mycket stort kulturellt värde i det vi läser också. Och att man framförallt 
om man tänker mellanstadiet och uppåt att man väljer litteratur, då verkligen eleverna får 
tänka till, leva sig in i och kanske läsa, höra saker som dom inte väljer självmant, själva att 
läsa. Vi har ju en otrolig kulturskatt i biblioteket och i våra böcker om hur det va förr i tiden 
och vad som händer i andra länder, det finns ju hur mycket som helst att ösa ur. Sen ger det 
ju faktiskt uppslag till diskussioner och funderingar kring varför det hänt som det har hänt 
och varför det ser ut som det gör. Samhällen överhuvudtaget, varför det är som det är idag. 

(lärarexamen efter 2001) 
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Pedagoger med bildningssyn på sitt uppdrag anser det är viktigt eleverna lär sig i skolan är att 
utveckla sin metakognitiva förmåga:  

Tobias: Uppdraget är att man ska utveckla eleverna så dom känner att dom själva har gått 
framåt i sin lärande process. Eh… att dom utvecklas framåt det är det som känns som det 
viktigaste, att dom kan, få en bakgrund, dom ska kunna reflektera över sina kunskaper dom 
har lärt sig tidigare. 

(lärarexamen efter 2001) 

Dessa pedagoger inriktar sig också på elevens inre dialog i relation till olika grupper de 
befinner sig i med hjälp av högläsning. Att eleven utvecklar förmågan att befinna sig i en 
grupp, men samtidigt får en förståelse för att alla andra i gruppen också är individer med egna 
tankar och värderingar:   

Tobias: Att reflektera är ju ett väldigt bra sätt att lära sig, och då är det ju väldigt bra att 
arbeta med sånt som man läser upp. Då kan man ju…. Göra på olika sätt… och…. Jag tror 
det är bra för dom att förstå vad andra tycker och tänker. Dom kan ju ha helt olika åsikter. 
eh… just svenska då, det kommer ju in överallt, så det tränar ju deras förmåga att arbeta 
tillsammans, läsa och förstå vad andra tycker och tänker, men även vad man själv tänker, ja 
”att man kan tänka så”, varför man tänker olika. Man lär sig inte allt, absolut inte av att 
göra så, men kanske mycket sånt som man behöver kunna efter man slutar skolan. Att man 
kan arbeta och vara med andra människor. Man kanske förstår att även om jag tänker så, så 
kan andra tänka annorlunda än jag och vi kan ändå arbeta eller leva tillsammans. 

(lärarexamen efter 2001) 

Likheter mellan kategorierna  
Alla pedagoger oavsett vilken syn på läraruppdraget de har, anser att det borde läsas mer för 
barnen hemma: 

Rebecka: Jag brukar alltid säga på föräldramöten och sånt där till föräldrarna att det är 
särskilt viktigt när dom börjar läsa, att bara för att dom själva lär sig läsa, så sluta inte läs 
för barnen hemma för att, ja, då kan det bli att läsningen blir tråkig ”för innan så läste alltid 
mamma för mig, det va så mysigt” så blir dom ledsna för dom tänker ”nu kan ju barnet läsa 
själv” och så slutar dom med det. Så det brukar jag alltid säga att fortsätt gärna läsa länge! 

 Intervjuare: Varför är det viktigt? 

Rebecka: Men det är ju en mysig stund ihop, få bort allt annat och så bara sitta vid mamma 
eller pappa och dela den här upplevelsen. 

(lärarexamen efter 2001) 

En likhet mellan kategorierna Högläsning som språkutvecklande demokratiskt redskap och 
Högläsning för utveckling av mångsidiga individer är att pedagogerna anser att barn idag 
spenderar för mycket tid framför dator och TV. De menar att en gemensam högläsningsstund 
hemma ger eleverna mer än att titta på TV: 

Stina: Nej, jag tror mest att det behöver komma in mer utav den varan, inte bara i skolan 
utan även hemma. Att föräldrarna läser högt för barnen, även när dom är i den här 
mellanstadieåldern. Nu är det annars mycket att dom går hem och sätter sig vid datorn eller 
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TV’n. Men en gemensam stund hemma med en högläsningsbok är väl aldrig helt fel. En 
gemensam läsupplevelse, så att jag tror, det behövs mer av den varan. 

 Intervjuare: Varför anser du att det behövs? 

Stina: Dels har dom ju möjlighet att ha en stund tillsammans istället för, då sitter ungen i 
sitt rum med datorn och där sitter den andra på sitt rum och tittar på tv eller var dom nu är. 
Många säger ju att dom har så lite tid ihop, det är ju en möjlighet, att gemensamt välja en 
bok och så läser vi högt i familjen.  

(lärarexamen före 2001) 

Pedagogerna i kategorierna Högläsning som språkutvecklande demokratiskt redskap och 
Högläsning för utveckling av mångsidiga individer anser också att barnen blir serverade 
färdiga bilder i stor utsträckning. De menar att eleverna skall lära sig att använda sin egen 
fantasi vilket arbete med högläsning kan främja till: 

Josefin: Att det här med att lära ger mig nånting att det är spännande, att jag kan lära mig 
saker. Att jag kan få utlopp för min egen fantasi att rita bilder till det jag hör. Och sen som 
jag säger, fantasin, jag tycker att barn blir serverade alldeles för mycket bilder, färdiga 
bilder hela tiden, så just att få göra egna bilder, tänka själv, och fundera själv, liksom bara 
utveckla det, utveckla fantasin kan man säga. Det befrämjar ju, för det kopplas ju tillbaka 
till leken också sen, och hur dom är mot varandra, man kan dra paralleller till om det 
uppstår bok, så kan man ju dra det till nånting dom läst i boken. Tänk på hur dom sa, hur 
redde dom ut det, hur kan ni göra nu? hur kan ni agera i detta? Så det är bra tycker jag. 

(lärarexamen efter 2001) 
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Diskussion 
Resultatdiskussion 
I detta avsnitt sätts resultatet i relation till tidigare forskning och relevant litteratur, även 
slutsatser presenteras. Vårt syfte med undersökningen var att undersöka pedagogers 
uppfattningar kring sitt uppdrag i relation till pedagogers tankar om högläsning som 
arbetssätt. Vår analys av undersökning visar att det finns två olika sätt att se på 
läraruppdraget, som vi kallar utbildningssyn och bildningssyn och som skiljer sig kvalitativt 
åt. Resultatet visar att pedagogernas syn på sitt uppdrag var den största faktor som påverkade 
deras syn på högläsning som arbetssätt. Tre av fyra pedagoger som tagit sin lärarexamen efter 
lärarutbildningsreformen 2001, har en bildningssyn på sitt uppdrag. De fem pedagoger som 
tagit sin lärarexamen före lärarutbildningsreformen 2001 har alla en utbildningssyn på sitt 
uppdrag. Tre av dessa pedagoger har arbetat länge i skolans värld, men är ändå influerade av 
bildningstankar främst när det gäller hur de anser sig arbeta med högläsning. Vi drar 
slutsatsen att vilken lärarutbildning en pedagog har gått, har inverkan på hur han/hon ser på 
sitt uppdrag. Vilken syn på uppdraget påverkar i sin tur hur han/hon arbetar med högläsning. 
För att analysera pedagogernas svar kring högläsning förklarar vi resultatet med bakgrund av 
Bernsteins teori om klassifikation och inramning (Bernstein 1983). Fokus ligger på inramning 
och dess två regelsystem: den reglerande- och den instruerande diskursen, eftersom dessa är 
mest relevanta för vår undersökning. Vi kan även se samband mellan uppdragssynerna och 
pedagogernas undervisning kan placeras i den reglerande- och den instruerande diskursen. 
Pedagoger med utbildningssyn på läraruppdraget rör sig främst inom den reglerande diskursen 
(dock inte alltid) och pedagoger med bildningssyn på läraruppdraget för sig inom båda 
diskurserna.  

Pedagogernas syn på läraruppdraget 

Utbildningssyn 
Enligt Carlgren och Marton (2005:189) ser pedagoger med utbildningssyn sig som förmedlare 
av kunskaper som eleverna tillägnar sig med hjälp av inlärningspsykologi. Dessa kunskaper är 
framförallt sådana som krävs för att verka i samhället och fungera i det dagliga vuxenlivet. 
Vår studie har visat att två tredjedelar av respondenterna i grunden beskriver denna syn på sitt 
uppdrag. De framhåller att eleverna främst behöver ha med sig baskunskaper och 
demokratiska värderingar, för att kunna fungera i samhället efter skoltiden.  

Bildningssyn 
Pedagoger med bildningssyn på sitt uppdrag uttrycker att de vill att elever skall tillägna sig 
kunskaper i en djupare mening, att de har förtrogenhet med sina egna kunskaper och vet hur 
de kan använda dessa i olika situationer, både nya som uppstår och gamla. Med detta tänk blir 
pedagogens viktigaste uppgift att hjälpa sina elever att uppnå denna förtrogenhet och att se 
helhetsbilden i olika sammanhang (Carlgren och Marton 2005:225). Vårt resultat visar att en 
tredjedel av de intervjuade pedagogerna har denna bildningssyn. De menade att förutom 
faktakunskaper och demokratiska värderingar, bör eleverna framförallt ges redskap att tänka 



 

25 
 

själva. De hade också synpunkter på elevers metakognitiva utveckling, att eleverna blir 
medvetna om sitt eget lärande.  

Eftersom välden förändras i allt snabbare takt menar Carlgren och Marton (2005:227) att det 
kommer att bli svårare och svårare för skolan att förutsäga vilka förmågor eleverna kommer 
att behöva ha med sig ut i samhället. Eftersom skolans värld redan halkar efter kommer gapet 
mellan skolans institutionella lärande och det övriga samhället bli ännu större i framtiden, 
enligt författarna. Vår undersökning visar att läraruppdraget är komplext. Det syns en skillnad 
mellan hur lärare ser på sitt uppdrag och de egenskaper samhället kräver, endast en tredjedel 
av de intervjuade pedagogerna beskriver en bildningssyn. 

Högläsning som arbetssätt  
I detta avsnitt diskuteras alla nio pedagogers syn på högläsning som arbetssätt. Vi har 
kategoriserat svaren på frågorna som gäller högläsning (se bilaga 1, frågorna 3-6) som 
arbetssätt. Arbetssätten innefattar val av högläsningsbok, hur pedagogerna arbetar med 
högläsning och hur de anser att högläsning bidrar till elevers utveckling. Vi har valt denna 
indelning för att läsaren skall få en bättre helhetsbild av hur pedagogernas syn på sitt uppdrag 
återspeglas i deras sätt att se på högläsning, samt hur högläsningens vad, hur och när kopplas 
till Bernsteins teori om inramning (Bernstein 2000). Indelningen bör ge läsaren en tydlig bild 
om vart pedagogerna befinner sig inom den reglerande- och den instruerande diskursen. Dessa 
innefattar lärande som värderingar, normer, etik och moral (RD) och lärande som kunskaper 
och förmågor (ID). 

Högläsning som rekreation och styrning 
Undersökningen visar att pedagoger i denna kategori väljer högläsningsböcker som är 
fängslande och har en handling som elever kan relatera till. Dessa tankar får medhåll av Lindö 
(2005:14–15) som skriver att en högläsningsbok skall fängsla sina lyssnare, vara lustfyllt och 
även ha en handling som eleverna kan känna igen sig i. En svårighet som pedagogerna i denna 
kategori nämner i sina intervjuer är att få med sig alla barnen vid en lässtund, detta kan enligt 
Stensson (2006:121) bero på att man valt en bok som inte passar barngruppen språk- och 
innehållsmässigt. Detta kan förebyggas om man utgår från elevers personliga intressen vid val 
av högläsningsbok (Rosenblatt 2002:146). 

Pedagogerna i denna kategori har ett arbetssätt med högläsning, det innefattar att pedagogen 
läser och eleverna lyssnar (högläsningens hur). Detta görs dels för att introducera litteratur 
och genrer för barnen men främst för att lugna dem i oroliga situationer och träna dem på att 
sitta stilla och lyssna. Dessa tankar är förenliga med utbildningssynen som också har fokus på 
att eleverna tillägnar sig etik och normer. Enligt Lundberg (2006:42) behöver alla barn en 
stund att varva ner, sitta still och lyssna. Undersökningen visar att pedagogerna i kategorin 
anser att en högläsningsstund väcker läslust då de upptäcker att böcker väcker olika sorters 
känslor i dem. Dessa tankar får medhåll av Lundberg (2006:42) som skriver att när ett barn 
upptäcker böckernas värld vaknar också ett intresse för litteratur i allmänhet. 

Pedagogerna anser att det finns flera områden där högläsning bidrar positivt till elever 
utveckling. Områden som utvecklas är elevernas förmåga att sitta stilla, vara tysta och lyssna 
till någon annan. De menar även att högläsningsstunden är en lustfylld upplevelse som 
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stimulerar barnen att läsa vidare på egen hand. Ett sådant synsätt på högläsning och dess 
effekter faller inom Bernsteins reglerande diskurs (se figur 2), alltså undervisning med fokus 
på uppfostran (Bernstein 2000). För pedagogerna är det viktigt att eleverna tränas i hur man 
skall vara. Det är dessutom pedagogen som väljer (högläsningens) vad som skall läsas, vilket 
ytterligare understryker att kategorin hamnar i den reglerande diskursen. Tankarna är också 
förenliga med utbildningssynen som betonar att eleverna bör fostras till att bli goda 
samhällsmedborgare (Carlgren och Marton 2005). 

 

Figuren visar var kategorin ”högläsning som rekreation och styrning” hamnar inom den 
reglerande diskursen. 

 

Högläsning som språkutvecklande och demokratiskt redskap 
För pedagoger i kategorin Högläsning som språkutvecklande och demokratiskt redskap är 
syftet framförallt att utveckla barns språk. Genom att välja böcker som har ett utmanande 
språk hjälper man eleverna till ett mer sammansatt språk, framförallt skrivspråket. De får dels 
ett mer utvecklat ordförråd men även en förståelse för hur meningar är uppbyggda. Detta går 
hand i hand med Lundbergs (2006:41) tankar om att skriftspråket inte kan tillägnas via några 
andra medier än litteratur. I enlighet med Nilssons (2007:211-213) tankar inriktar sig dessa 
pedagoger ofta på texten som objekt mer än textens budskap. Ett problem med detta är, enligt  
Zucker, Ward och Justice (2009) att veta hur mycket tyngd man kan lägga på texten och dess 
struktur utan att förstöra läsupplevelsen för de som lyssnar. 

Pedagogerna i denna kategori ser bokvalet som ett tillfälle att öva på demokrati, det vill säga 
att eleverna får hjälpa till att välja bok genom röstning. Att möjliggöra demokratiska 
processer är förenligt med läraruppdraget både för utbildningssyn eller bildningssyn, men 
enligt Nilsson (2007:92-94) krävs det att det finns reflektion kring bokens innehåll från 

Figur 2 

A: Högläsning som rekreation och styrning 
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pedagogens sida för att ett fruktbart lärande skall ske. Pedagogen bör fråga sig vad han/hon 
vill att eleverna skall förstå/lära sig utav texten. För att ett arbete med högläsning skall anses 
vara en demokratisk process, bör det inte bara vara bokvalet som eleverna är med och 
påverkar. Om man under arbetets gång sammanställer och utvärderar resultatet tillsammans 
med eleverna och låter deras synpunkter påverka fortsatt undervisning, kan detta ses som en 
demokratisk process. Pedagoger i denna kategori använder sig av demokratiska tankar vad 
gäller valet av bok, men inte i lika stor utsträckning under undervisningen. Enligt Bernsteins 
teori rör sig pedagogerna i huvudsak inom den reglerande diskursen eftersom de kontrollerar 
hur och när arbetet skall ske (Bernstein 2000). Eleverna får dock vara med och bestämma vad 
som skall läsas. 

Pedagogerna i kategorin Högläsning som språkutvecklande och demokratiskt redskap arbetar 
med högläsning på så sätt att de kopplar uppgifter till den lästa texten. Undersökningen visar 
att när pedagogerna introducerar ett nytt tema med hjälp av en text, handlar det ofta om att 
förtydliga fakta för eleverna, då pedagogerna för diskussioner med eleverna kring bokens 
innehåll. Nilsson (2007:91) menar att diskussioner kring skönlitteratur bland annat bör 
fungera som en källa till insikt, engagemang och kunskap och på så sätt göra världen 
begriplig. Pedagogerna arbetar enligt Nilssons tankar, men också enligt utbildningssynen då 
de fokuserar på faktakunskaper och att eleverna skall förstå hur samhället fungerar. 
Pedagogerna anser att elevernas utveckling till att bli demokratiska medborgare är viktig och 
för dem är styrning och tydliga ramar faktorer, som utvecklar eleverna i skolan. Resultatet 
visar att denna grupp arbetar med högläsning på ett sätt som lär eleverna hur samhället 
fungerar och vilka normer som gäller. Pedagoger som tillhör kategorin Högläsning som 
språkutvecklande och demokratiskt redskap, har också en tyngdpunkt på läs- och 
skrivutveckling vad gäller barns utveckling. De anser att språket är en viktig del för allt 
lärande, men menar också att svaga läsare kan främjas av högläsning. Dessa tankar får 
medhåll av Molloy (2008:91) som skriver att elevers självkänsla vad gäller läsning ökar då 
pedagogen gemensamt med barnet kan hjälpa denne att ta sig igenom en bok som han/hon 
kanske inte skulle klarat på egen hand. Dessa tankar får medhåll av de pedagoger som tillhör 
denna kategori, de menar att elevers självkänsla gynnas då de får hjälp att befästa gammal 
kunskap med ny. Eftersom pedagogerna har fokus på att utveckla elevernas språk och skapa 
demokratiska medborgare, ser de etik, moral och normer som viktiga kunskaper eleverna bör 
tillägna sig. De rör sig alltså främst inom det reglerande fältet enligt Bernsteins teori 
(Bernstein 2000). 

Pedagoger i kategori Högläsning som språkutvecklande och demokratiskt redskap har visst 
fokus på sagornas betydelse när det gäller högläsning. Sagor har en speciell berättarstruktur 
och behandlar även många olika symboler, vilket enligt Lindö (2005:37-38) ger en förståelse 
för hur berättelser skrivs. De konkretiserar även abstrakta begrepp för barnen, begrepp som 
hjälper dem att utveckla sin tids- och rumsuppfattning.  Förutom att pedagogerna ser det 
språkliga värdet, sagan som text, anser de också att elever via sagor får en kollektiv kunskap, 
en gemenskap med andra. Dominicovic, Eriksson och Fellenius (2006:147) skriver att denna 
gemenskap är särskilt viktig för elever med annan kulturell bakgrund. Att kunna känna 
gemenskap med de andra barnen på skolan och veta vad det handlar om när de andra barnen 
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exempelvis diskuterar Astrid Lindgrens verk. Dessa tankar får också medhåll av 
Weissenrieder (2008:130) som menar att gemensamma referensramar skapar en trygghet hos 
barnen.  

Ovanstående stycken visar på tankar kring högläsning och dess effekter som främst faller 
inom den reglerande diskursen (RD) enligt Bernsteins teori (2000). Sådant är inte alltid fallet, 
stundtals rör sig pedagogerna också in på den instruerande diskursen (ID) genom att läraren 
också fungerar som en guide för eleverna och att de sätter värde på att utveckla elevers 
kognitiva förmågor som exempelvis tid- och rumsuppfattning. 

 Pedagogerna i kategorin Högläsning som språkutvecklande och demokratiskt redskap har en 
utbildningssyn på sitt uppdrag. De har fokus på läs- och skrivinlärning som en baskunskap 
elever behöver ha med sig. De menar att man behöver kunna läsa och skriva för att klara sig i 
samhället eller för att studera vidare efter grundskolan. Dessa tankar får medhåll av Lindö 
(2005) som skriver att språket är grunden till allt lärande. Syftet med högläsning för 
pedagogerna i denna kategori, är att utbilda blivande samhällsmedborgare som har en god 
känsla för vilka regler som gäller. De bör också få med sig de grundkunskaper som krävs för 
att kunna läsa vidare/arbeta, dessa tankar kan ses som en reglerande diskurs (RD) men rör sid 
även inom den instruerande diskursen (ID) (se figur 3) enligt Bernsteins teori (2000).  

Figuren visar hur pedagoger i kategori ”Högläsning som språkutvecklande och demokratiskt 
redskap” rör sig inom den reglerande diskursen, men stundtals även inom den instruerande 
diskursen. 

 

Högläsning för utveckling av mångsidiga individer 
Undersökningen visar att pedagoger beskriver olika djup reflektion bakom sitt val av 
högläsningsbok. Brink (2009:49) menar att huvudsaken är att man anpassar syftet efter det 
arbetsområde man vill arbeta med, vilket pedagogerna i kategori Högläsning för utveckling av 

Figur 3 

B: Högläsning som språkutvecklande 
     och demokratiskt redskap 
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mångsidiga individer gör. De uttrycker alla också en djup reflektion, genomtänkta idéer både 
om bokens budskap och om innehållet. Lindö (2005:55) menar att berättaren själv måste ha en 
god dialog med texten för att kunna skapa en helhetsbild kring texten och en god 
lärandesituation. Detta anser även pedagogerna, de menar att man själv måste vara väl bekant 
med texten man tänkt arbeta med.  Pedagoger som har ett genomtänkt syfte med bokvalet 
arbetar enligt Bernsteins instruerande diskurs (ID), då fokus ligger på eleven och förmågor 
han/hon förväntas tillägna sig med läraren som guide (Bernstein 2000).  

I denna kategori beskriver pedagogerna att de även arbetar med en variation av estetiska 
arbetssätt kopplat till högläsningsboken. De använder sig bland annat av dramatisering, bygga 
miljöer, måla och jämföra filmen med texten då det finns en filmatiserad bok att tillgå. De 
menar att estetiskt arbete hjälper elever att utveckla sin fantasi och kreativitet och att dessa 
förmågor är viktiga för barnen att ha med sig. Rosenblatt (2002:46) menar att då elever antar 
rollen av någon annan utvecklar de sin empatiska förmåga. Rolltagandet kan också vara 
fördelaktigt för elever med dålig självkänsla, dessa kan få möjlighet att exempelvis anta rollen 
av en hjälte. Nilsson (2007:222-226) menar att estetiska uttrycksformer fördjupar barns 
förståelse för det berörda temat och menar att just diskussionerna kring det man arbetar med 
uppmuntrar eleverna till att tänka själva. Dessa tankar styrks av intervjusvaren då 
pedagogerna framhåller att just bokpratet runt omkring är viktigt, eftersom eleverna då 
stimuleras till egna reflektioner. En svårighet som nämns är att en del barn kan ha svårt för att 
skapa inre bilder vilket är en förutsättning för abstrakt tänkande, att lära sig att ha en inre 
dialog. Stensson (2006:121) skriver att inre bilder är en förutsättning för att barnet skall kunna 
ta till sig budskapet i en högläsningsbok. Sättet som dessa pedagoger arbetar med högläsning 
genomsyras av bildningstankar kring läraruppdraget eftersom de har fokus på att utveckla 
elevers kognitiva förmågor genom att använda varierade arbetssätt som förutsätter att eleverna 
tänker själva. Enligt Dominicovic, Eriksson och Fellenius (2006) gäller det också att skapa en 
interaktiv högläsningsstund, detta innebär att pedagogen ställer kognitivt utmanande frågor 
som exempelvis uppmanar eleverna att hitta karaktärers motiv, en röd tråd eller på annat sätt 
analysera berättelsen. Pedagogernas tankar förklaras genom Bernsteins teori, där samspelet 
mellan RD och ID handlar om att eleverna får möjlighet att tillägna sig inre förmågor de 
behöver, samtidigt som det sker med kontroll när det behövs. Vid valda tillfällen läggs en del 
av kontrollen av högläsningens vad, hur och när på eleverna, pedagogen låter eleverna 
påverka undervisningen (Bernstein 2000). Denna kategori pedagoger rör sig på hela skalan av 
både den instruerande- och reglerande diskursen (se figur 4). De formar undervisningen 
utefter vad de vill att eleverna skall lära sig, men också på ett sätt att den spontant kan 
omformas med hänsyn till elevernas växlande behov.  

Undersökningen visar att dessa pedagoger anser att böcker är en kulturskatt och det finns 
mängder av diskussionsämnen som, med hjälp av högläsning, kan knyta an olika länders 
kulturer och samhällen. Detta skapar en global samhörighet och går hand i hand med en 
bildningssyn på läraruppdraget som förespråkar medvetenhet och ett helhetsperspektiv på 
tillvaron. Weissenrieder (2008:130) anser att sagor har en kommunikativ roll och är en länk 
mellan olika tider, platser och kulturer. Om man länkar samman olika tider, platser och 
kulturer skapas en universell förståelse för mänskligheten, att vi alla är människor oavsett vart 
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vi bor. Eleverna bör få möjligheten att se sig själva som en del i denna globala helhet eftersom 
det ger dem trygghet i ett samhälle som ständigt är i förändring. Att fokusera på elevers inre 
processer faller i den instruerande diskursen (ID) enligt Bernstein (2000). Även om dessa 
pedagoger mest befinner sig i ID så rör de sig naturligt också i fältet RD (se figur 4) eftersom 
pedagogen måste ha en viss kontroll över undervisningens struktur för att nå optimalt lärande. 

 
Figuren visar hur pedagoger i kategori ”Högläsning för utveckling av mångsidiga individer” 
rör sig inom både den reglerande- och den instruerande diskursen.  

 

Likheter mellan kategorierna 
Vårt resultat visar att alla pedagoger oavsett syn på läraruppdraget, efterlyser mer högläsning 
hemma ända fram tills barnen börjar högstadiet. De anser att högläsning i hemmet skapar 
trygghet för barnet men även en gemensam läsupplevelse. Pedagogerna får medhåll av Lindö 
(2005) som skriver att barn behöver få lyssna till högläsning långt efter att de lärt sig läsa 
själva, helst genom hela grundskolan.  Chambers (1995:72) skriver att det skapas starka band 
mellan människor som delar en gemensam fantasiupplevelse. Han menar att språkliga 
referenser kring den lästa berättelsen får en djupare innebörd hos dem som varit med då 
berättelsen blev uppläst, än hos dem som inte var med. Detta skapar en stark samhörighet med 
gruppen kring läsupplevelsen oavsett om den sker hemma eller i skolan. Med bakgrund av 
dessa tankar finns det en likhet mellan kategorierna Högläsning som språkutvecklande 
demokratiskt redskap och Högläsning för utveckling av mångsidiga individer som båda 
nämner. Pedagogerna i dessa kategorier menar att föräldrarna istället någon gång borde byta 
ut barnens TV-tittande och datorspelande med en gemensam högläsningsstund. En ytterligare 
likhet mellan dessa två kategorier är deras betoning på hur viktigt det är att barn lär sig 
använda sin egen fantasi, inte bara acceptera de färdiga bilder de blir serverade via olika 
medier.  

Figur 4 

C: Högläsning för utveckling av    
      mångsidiga individer 
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Didaktiska konsekvenser 
Undersökningen visar att det främst är en faktor som påverkar högläsningens didaktiska 
möjligheter (vad, hur, varför) nämligen pedagogens syn på sitt läraruppdrag. Beroende på 
vilken syn de har formas också undervisningen därefter. Om pedagogen har en bildningssyn 
ses högläsning som ett integrerande, ämnesövergripande arbetssätt som även inkluderar 
utveckling av kognitiva och metakognitiva processer hos elever. Har pedagogen i stället en 
utbildningssyn ses högläsningen som ett mer isolerat arbetssätt som också kan behandla 
kognitiva processer, men inte i samma utsträckning eller med samma helhetsperspektiv som 
bildningstankar förespråkar.  

Att lärare har olika syn på sitt uppdrag beror på flera orsaker, men den grundas i 
lärarutbildningen. Hur utbildningen är uppbyggd och vilka styrdokument som gäller 
förmedlar en bild till lärarstudenten om vad skolans uppdrag är. Synen på uppdraget kan 
naturligtvis också förändras då pedagogen arbetar i verksamheten, oavsett vilken utbildning 
han/hon har i grunden. För att uppnå en gemensam syn på vad läraruppdraget innebär och för 
att bibehålla denna kunskap färsk i minnet bör det skapas tid för gemensamma diskussioner 
kring läraruppdraget som beskrivs i styrdokumenten. Att arbeta som pedagog innebär ofta att 
man i skolvardagen ständigt har många bollar i luften, därför finns risken att man glömmer 
bort vad lärarens uppdrag innebär. Detta kan motverkas om man ibland genom gemensamma 
reflektioner blir påmind om vad läraruppdraget innebär. Utöver dessa möten ligger det på 
pedagogernas eget ansvar att vara öppen för fortbildning och forskning, men även att ha en 
god kommunikation med arbetslaget och vara reflekterande kring sin egen undervisning.  

Som vi nämnde i inledningen är det idag ett stort gap mellan samhället och skolans värld. 
Målet bör vara att minska detta gap genom att se till att det finns rätt kompetenser bland 
verksamma pedagoger. Samhället idag har en snabb förändringstakt om man jämför med hur 
det såg ut för 25 år sedan. Därför behöver eleverna också ha andra kunskaper och förmågor 
med sig från grundskolan jämfört med tidigare. För att eleverna skall få möjlighet att tillägna 
sig dessa kunskaper krävs också att pedagogerna får insikt, inte bara om vilka förmågor 
eleverna behöver ha, utan också hur de skall hjälpa eleverna att tillägna sig dem. Detta ligger 
på organisationsnivå, regeringen bör se till att lärarutbildningen är anpassad efter samhället. 
De bör också se till att skolorna anpassas så mycket som möjligt efter det samhälle som råder.  

 

Metoddiskussion  
Intervju som verktyg har fungerat bra för vår undersökning. Vi anser att syftet blivit besvarat 
och att vi fått bra variation på respondenternas svar, trots att merparten av intervjuerna gjordes 
på en skola. Nio pedagoger kändes som ett bra antal att intervjua. 

Problem vi har stött på under datainsamlingen var bland annat att det var svårt att få utförliga 
svar av vissa respondenter, trots följdfrågor. Som intervjuare gäller det att ha öppna frågor så 
respondenterna får utrymme att lämna så utförliga svar som möjligt. Detta ger oss som 
undersöker mer underlag inför analysen. Eftersom respondenternas svar delvis har analyserats 
utifrån den fenomenografiska ansatsen, har deras varierade svar underlättat för oss, då 
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fenomenografin belyser skillnader mellan uppfattningar. Vad gäller analysen av 
respondenternas svar angående högläsning, har vi använt Bernsteins teori, vilket har fungerat 
bra.  Hans teori har stärkt våra tankar kring pedagogernas olika placering i kategorier. Vår 
förhoppning är att läsaren i denna undersökning också har kunnat läsa sig till våra 
tankegångar. 

Vi har utnyttjat våra personliga förmågor på bästa sätt genom att använda en arbetsfördelning 
då den ena av oss intervjuade och den andra transkriberade intervjuerna. Analysen av de 
transkriberade intervjuerna gjordes tillsammans. Även resterande moment i undersökningen 
gjordes tillsammans, eftersom vi anser att det är viktigt att diskutera tillsammans och få bådas 
synvinkel på olika företeelser. 
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Förslag till fortsatt forskning 
Enligt oss skulle det vara intressant att intervjua samma pedagoger om tio år och se vad vi får 
för svar då. Vi skulle vilja se om deras uppdragssyn förändrats eller inte och om man i så fall 
skulle kunna dra en parallell till att de eventuellt blivit påverkade av rådande skolkultur. 

Eftersom lärarutbildningen åter igen står inför en reform skulle det vara intressant att utföra 
samma undersökning med pedagoger som examineras från den nya utbildningen.  

Det hade också varit intressant att intervjua pedagoger som tagit sin examen efter 2001 och 
ställa deras svar mot varandra. Detta skulle kunna ge svar på om bildningssynen genomsyrar 
hela den rådande lärarutbildningen och alla som går den eller om den tillägnas mer eller 
mindre hos vissa pedagoger på grund av andra orsaker. 

 

Tack 
Vi vill tacka de pedagoger som ställt upp på att bli intervjuade inför vår undersökning, utan er hade 
detta arbetet aldrig blivit av. Vi vill också tacka vår handledare Per-Åke Rosvall för goda råd och att 
han stått ut med våra eviga frågor då vi körde fast. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett 
gott samarbete och tålamod med varandra.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrund 

1. a) Vilken årskurs undervisar du i just nu?  
b) Vilken inriktning har du i din lärarutbildning?  
c) Vilket år tog du din lärarexamen? 

 
Uppdraget 
 

2. a) Hur ser du på ditt uppdrag som lärare? 
b) Vad vill du att eleverna skall ha med sig när de slutar grundskolan?  
 

Val av högläsningsbok 
 

3. a) Hur tänker du när du väljer ut en ny högläsningsbok? 
b) Vilka är enligt dig, bokens viktigaste egenskaper?  
 

Arbete med högläsning i klassrummet 

4. a) Hur arbetar du med högläsning i klassrummet? 
b) Hur har du kommit fram till det sättet att arbeta på? 
c) Hur upplever du att ditt arbetssätt främjar eleverna? 

 
Högläsningens betydelse för elevers utveckling 

5. a) Vilka fördelar anser du att högläsning har för elever i år 1-6? 
b) Anser du att elever utvecklas med hjälp av högläsning? I så fall hur och inom vilka 
områden? 
c) Har du stött på några svårigheter under arbete med högläsning? 
 
 

6. Finns det någonting du vill utveckla eller tillägga? 
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Bilaga 2 
 
 
Missivbrev 
 

 

Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som går inriktning ”kultur, kommunikation och media” på Högskolan 
i Borås. Vi läser vår sista termin och har precis påbörjat vårt examensarbete. Vi undersöker 
hur pedagoger resonerar kring arbete med högläsning och hur de ser på sitt uppdrag som 
lärare, vi behöver därför verksamma lärare att intervjua. Vi är intresserade av pedagoger som 
arbetar i klasser år 1-6, och hoppas att så många som möjligt har en stund att avvara. Vi 
räknar med att varje intervju kommer att ta ca 20 min. 
 
Vi kommer att behandla alla uppgifter enligt vetenskapsrådets fyra etiska principer: 
 
Informationskravet  
Samtyckeskravet  
Konfidentialitetskravet  
Nyttjandekravet 
 

Vi är mycket tacksamma för svar så fort som möjligt. Hör gärna av Er till någon av oss via 
telefon eller mail så kan vi bestämma en tid som passar er. 

 

Med vänlig hälsning             Maria och Emelie 

 

 

Maria Ronnefjord 

Tel: XXX 
Mail: XXX 

 

Emelie Soergel 

Tel: XXX 
Mail: XXX 
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