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The reading agent´s role 

A study of five educators experience of the role as a reading agent in preschool 

Author: Gudridur Thorhallsdottir 

Abstract 

The premise for this study is that the preschools in Sweden have undergone changes since the 

inception of the curriculum in 1998. The emphasis is on childrens learning to larger extent 

than previously. This development also places higher demands on the educators, who need 

additional education in order to meet the goals. In the city of Stockholm reading agents have 

been appointed in many preschools, with the assignment to develope the activity of story-

telling in their preschool.  

The purpose of this study is to gain knowledge of how the educators experience the task of 

being a reading agent and how it works in relation to the work at the preschool and the 

workteams.  

The method of the study consisted of intervues with five reading agents. The results of the 

intervues show that these educators acceptet the assignment based an an interest in literature 

and story-telling in the preschool. They all had a positive attitude to the assignment. Some of 

them reported that they had gained a more comprehensive knowledge and increased 

awareness of the importance of story-telling for childrens language development and how this 

work can be implementet. The collaboration with story-telling in the preschool had  been 

successfull in the educator´s own department, but not in the other departments. 

The analysis was based on Erving Goffman´s theory on roles. He stated that the individual 

always plays a role in the interaction with others. By using different expressions the 

individual influences others in order to control how they define the situation. My analysis is 

that with the assignment as a reading agent the educators gained a stronger belief in their own 

expressions and were therefore able to influence their team, that is their workteam. On the 

other hand, influencing other teams was difficult, due to the fact that each team is held 

together through intimate collaboration. 

In a larger pespective  it is evident that higher demands are placed on preschool educators 

than before, while at the same time the workload has increased.  

Keywords: preschool, reading agent, story-telling, role, team. 
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Läsombudsrollen 

En studie av fem pedagogers upplevelse av rollen som läsombud 

Författare: Gudridur Thorhallsdottir 

Sammanfattning  

Bakgrunden till denna studie är att förskoleverksamheten i Sverige har genomgått 

förändringar sedan läroplanens införande 1998. Tyngdpunkten ligger på barns lärande i högre 

grad än tidigare. Den utvecklingen ställer även andra krav på pedagogerna, som behöver 

fortbildning för att kunna följa målen. I Stockholms stad har läsombud utsetts på många 

förskolor, med uppdraget att utveckla arbetet med högläsning på sin förskola.  

Syftet med studien är att få kunskap om hur pedagogerna upplever uppdraget som läsombud 

och hur det fungerar i förhållande till arbetet på förskolan och arbetslagen. 

Metoden bestod av intervjuer med fem läsombud. Resultatet visar att dessa pedagoger tog 

uppdraget på grund av ett intresse för litteratur och högläsning i förskolan. Alla hade en 

positiv syn på uppdraget. Flera av pedagogerna hade fått fördjupade kunskaper och ökad 

medvetenhet om betydelsen av högläsning för barns språkutveckling och hur arbetet med det 

kan utföras. Samarbetet kring högläsning förskolan hade gått bra på den egna avdelningen, 

men inte på övriga avdelningar.  

Analysen gjordes med Erving Goffmans teori om roller som grund. Han menade att individen 

alltid spelar en roll i samspelet med andra människor. Genom olika uttryck påverkar individen 

de andra i syfte att styra hur de definierar situationen. Mina analys är att pedagogerna fick en 

större tro på sina egna uttryck genom uppdraget som läsombud och kunde därför påverka sitt 

team, det vill säga sitt arbetslag. Däremot var det svårare att påverka de andra teamen, 

eftersom varje team hålls samman genom det intima samarbetet. 

I ett större perspektiv är det tydligt att det ställs högre krav på förskolepedagoger än tidigare 

samtidigt som arbetsbelastningen har ökat.  

Sökord: förskola, läsombud, högläsning, roll, team. 
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1. Bakgrund  

I dagens förskola har förskolepedagogens roll blivit komplex. Under de 16 år jag har varit 

anställd inom förskolan har både de praktiska förutsättningarna och det pedagogiska 

uppdraget ändrats avsevärt. Förutom att bedriva pedagogisk verksamhet i barngrupp, vilket 

jag anser vara det centrala i yrkets uppdrag, tillkommer numera en rad andra uppgifter. Dels 

är de av administrativ art, men även kompetenshöjande insatser.  Från ledningshåll ges 

pedagogerna olika uppdrag, som delvis fullföljs utanför arbetsplatsen. För att kunna följa 

läroplanen för förskolan, Lpfö98, behöver pedagogerna kontinuerlig fortbildning inom olika 

områden. I Skolverkets utvärdering av förskolan från 2004 konstateras att ”synen på 

förskolans uppdrag håller på att genomgå en förändring” (Skolverket 2004, s. 101). Närmare 

bestämt handlade det om att tyngdpunkten hamnade mer än tidigare på barns lärande. Detta 

innebar en ny barnsyn, en ny syn på förskolans uppdrag och en ny pedagogroll. 

Samtidigt som pedagoger behöver fortbildning måste den dagliga verksamheten fungera 

tillfredsställande, ofta med begränsade resurser. Den enskilda pedagogen kan därför hamna i 

situationer som upplevs som problematiska. Å ena sidan vill hon utveckla verksamheten och 

höja yrkets status, å andra sidan kan det upplevas som ett svek mot kollegorna som får dra ett 

tungt lass. 

Inom förskolan arbetar huvudsakligen förskollärare och barnskötare. Dessa har olika 

omfattande utbildningar och skillnader i ansvar, men tillsammans utgör de arbetslag. Enligt 

Skolverket finns en ambition att öka andelen högskoleutbildade, framför allt förskollärare, 

inom förskolan, men på grund av bristen på utbildade har andelen varit någorlunda konstant 

på senare år (Skolverket 2008, s. 98). Lärarförbundet uppmärksammade detta tidigare i år och 

konstaterade att andelen högskoleutbildade är särskilt låg i Stockholm, 39 %. Genomsnittet 

för hela landet är 56 % (Lärarförbundet 2015). 

I denna studie deltar både förskollärare och barnskötare. Syftet är inte att jämföra 

yrkesgrupperna, därför använder jag samlingsbegreppet förskolepedagog. 

 

1.1. Stockholm högläser 

Jag har valt att närmare undersöka uppdraget som läsombud inom förskolan. Stockholm stad 

beslutade 2013 att påbörja en satsning på kultur för barn och unga. Syftet var att alla barn i 
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staden ska ha likvärdiga möjligheter att avnjuta och själva skapa kultur, oberoende av 

bakgrund och andra förutsättningar.  

Som en del i detta program, kallat Kultur i ögonhöjd, startade Stockholms stadsbibliotek 2014 

projektet Stockholm högläser.  Målsättningen har varit att förskolebarn och deras pedagoger 

nyttjar biblioteken i högre grad (Stockholms stad, Kulturförvaltningen 2014). Projektet 

sjösattes med en föreläsning om högläsning och bilderböcker. Nästa etapp i projektet var 

studiecirklar bestående av läsombud och ledda av bibliotekarier. Varje läsombud har 

representerat sin förskola. I studiecirkeln har deltagarna sedan träffats ett antal gånger, 

diskuterat barnböcker och även boken Bilderbokens mångfald och möjligheter av Agneta 

Edwards. Inför varje träff har bibliotekarierna presenterat förberedande uppgifter, till exempel 

att pröva att läsa olika slags böcker för barnen och berätta sedan om sina erfarenheter. 

På Stockholms stadsbiblioteks hemsida beskrivs uppdraget så här: 

 Som läsombud medverkar du på möten som biblioteket arrangerar. Det kan till 

exempel vara studiecirklar kring bilderböcker, presentationer av nya böcker eller 

workshops kring berättande. 

 Som läsombud delger du dina kollegor på förskolan information och kunskap om 

läsning. 

Som läsombud driver du i samarbete med dina kollegor arbetet vidare kring läsning, 

litteratur och berättande på förskolan.   

(Stockholms stadsbibliotek 2015) 

 

I bibliotekets rapport (Stockholm stad, kulturförvaltningen, Stockholms stadsbibliotek 2015) 

beskrevs hur projektet planerades, genomfördes och utvärderades av biblioteket. Syftet var att 

öka barns tillgång till litteratur och det hade ett stöd i läroplanen och forskning om barns 

språkutveckling. Enligt litteraturvetaren Lena Kåreland hade andelen barn i åldern tre till åtta 

år som fick ta del av litteratur varje dag gått ned från 85 till 70 % under perioden från 1984 till 

2000-talet. Bokläsningen var dessutom avhängig av föräldrarnas utbildningsnivå. ”Ju högre 

utbildning föräldrarna har, desto mer läser de för sina barn” (Kåreland 2013, s. 85).  

I bibliotekets rapport berättas om ett tidigare läsprojekt, Läsa mera, och vilka resultat det gav. 

 Läsvanorna på förskolorna påverkades i positiv riktning av projektet, det lästes 

mer för barnen, pedagogerna upplever att de har breddat sin syn på litteratur och 



7 
 

att de därmed väljer böcker de tidigare inte skulle ha valt, alla deltagande 

pedagoger har under projektet gjort förändringar i läsmiljön och att pedagogerna 

upplever att barnens medvetenhet kring böcker har ökat (Stockholm stad 2015, 

s. 6). 

Även projektet Stockholm högläser utvärderades av Stockholms stadsbibliotek genom 

enkätundersökningar bland läsombuden före och efter studiecirklarna. Jämförelser dem 

emellan visar att det har skett en positiv ändring inom en del frågeställningar. Det som helst är 

av intresse för denna studie är frågor som: 

Har ert arbete med böcker, läsning och berättande förändrats i och med studiecirkeln på 

biblioteket? En stor majoritet av läsombuden svarade att arbetet har förändrats relativt 

mycket.  

Läser ni mer för barnen nu än innan studiecirkeln genomfördes?  Hälften av dem som 

svarade läste mera för barnen.  

Har ert val av böcker som ni läser för barnen förändrats efter studiecirkelns genomförande?  

Läsombuden läste mer och valde böcker på ett annat sätt än tidigare. Studiecirklarna verkade 

på det hela taget ha ändrat deras arbetssätt kring högläsning (Stockholms stadsbibliotek 

2015). 

 Den del av uppdraget som går ut på att driva utvecklingen på den egna förskolan har dock 

inte belysts av detta och står i fokus för denna studie. 

Innehållsmässigt stämmer projektet Stockholm högläser väl överens med förskolans 

strävansmål och arbetssätt. Det som väckte mitt intresse var läsombudens upplevelse av själva 

rollen. Deras uppdrag är ju i knutpunkten mellan två verksamheter. De lämnar sin arbetsplats 

för att delta i studiecirklar på biblioteken och de förväntas leda ett utvecklingsarbete i sina 

arbetslag. Inom förskolan fanns önskemål om att bibliotekarierna skulle komma till 

föräldramöten och berätta om bibliotekens verksamhet, men detta kunde inte genomföras och 

resulterade i en film, Välkommen till biblioteket, bland annat tänkt att visas på föräldramöten. 

 

1.2. Pedagogiska aspekter på högläsning 

I förskolans uppdrag ingår att stimulera barns språkutveckling och ”ta till vara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Skolverket 2010, s. 7). Med ett 
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medvetet arbetssätt kan högläsning vara ett medel för att sträva mot detta mål. Detta stöds av 

forskningen om barns språkutveckling. 

Litteracitet (eng. literacy) är ett begrepp inom läs- och skrivforskning, som har fått en vidare 

innebörd än bara läsning och skrivning. Det handlar om användning av olika slags texter, 

även muntliga och multimodala. Pedagogen Carina Fast beskriver hur litteracitetsprocessen 

börjar mycket tidigt i barns utveckling och är en framväxande process. När de vuxna i barnets 

närhet läser böcker, tidningar eller annat, eller skriver brev eller små anteckningar, växer 

barnet så småningom in i att bli en som läser och skriver. Denna process kallas emergent 

literacy och börjar långt innan barnet kan läsa och skriva (Fast 2008, s. 38). Det är alltså en 

förutsättning för att barnet ska se sig själv som en som läser böcker, att någon i barnets 

närmaste omgivning läser högt för barnet. Fast jämför detta med att bli medlem i en förening. 

Barnet ser sig införlivat i en gemenskap, där läs- och skrivkunnighet är det som förenar. Av 

den anledningen är det av stor vikt att läsa för barn, men även att diskutera och ifrågasätta det 

man läser (Fast 2008).  

Litteraturpedagogen Agneta Edwards menar att den främsta nyttan av att läsa för barn är att 

det främjar deras språkutveckling. Redan när barnen börjar skolan finns det stora skillnader i 

deras ordförråd, för att använda det ”trubbiga måttet” (Edwards 2008, s. 16). Jag anser att just 

ordförrådet kan vittna om hur bra barnet behärskar språket. Edwards menar att de barn som 

har det fattigaste ordförrådet vid skolstarten endast behärskar en femtedel av de tio tusen ord, 

som de med rikast ordförråd har. Dessa skillnader tenderar att öka med åren i grundskolan. 

Hon menar att vi med vårt vardagsspråk endast använder ungefär tre tusen ord. Detta innebär 

att det krävs språklig stimulans utöver vardagsspråket för att barnen ska komma upp i ett 

ordförråd som gör att de inte hamnar på efterkälken i skolan.  

Agneta Edwards menar att med litteraturens hjälp och ett medvetet förhållningssätt kan vi 

åstadkomma ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Högläsning ger ökat ordförråd. 

Kontakten med skriftspråket ger dessutom en annan språklig struktur och meningsbyggnad än 

vardagsspråket (Edwards 2008, s. 18-20).  

Förutom den språkliga stimulansen kan högläsning även öka barns förståelse för andra 

människors levnadsvillkor och ge fördjupade reflektioner om ens eget liv (Edwards 2008, s. 

22). 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att få kunskaper om hur förskolepedagoger upplever rollen som 

läsombud.  

Vad hade pedagogerna för inställning till att bli läsombud? Hur har uppdraget fungerat i 

förhållande till pedagogernas roll på förskolan? Vad har uppdraget tillfört pedagogerna? 

Vidare vill jag undersöka detta i ljuset av förskolans utveckling och komplexiteten i 

pedagogers roll i förskolan. 

 

3. Litteratur och tidigare forskning 

3.1. Förskollärares yrkesidentitet 

Pedagogen Inger Hensvold har undersökt hur några förskollärare ser på sin yrkesidentitet och 

hur den utvecklats under åren efter att de har tagit examen. Hon definierade yrkesidentitet 

utifrån personernas berättelser om arbetet, i relation till övriga i arbetslaget. ”När 

förskolläraren förhandlar med andra om vad som är viktigt att göra, förhandlar hon samtidigt 

om sin identitet (Hensvold 2011, s. 3). Därför är yrkesidentitet varken isolerad i individen 

eller statisk. Den påverkas av det omgivande arbetslaget, personens olika kvaliteter och 

förmågan att förhandla och kan dessutom förändras över tid.  

 

Hensvold fann tre teman i förskollärarnas berättelser. Deras yrkesidentiteter förändrades för 

det första i relation till den enskilda förskolans pedagogiska praktik, eller förskolans 

självberättelse som Hensvold uttrycker det. Denna fungerade antingen som ett ideal eller ett 

hinder. Förändringarna handlade här om att ”anpassa eller utmana” (Hensvold 2011, s. 6) 

denna praktik. Fyra år efter examen hade förskollärarna fått en central position i arbetslagen, 

men de drev inga omfattande förändringar, som kunde ha hotat den rådande praktiken. 

Författaren menar att därmed har förskolans självberättelse ”infogats i den egna identiteten” 

(Hensvold 2011, s. 6).  Tolv år efter examen har förskollärarna ändrat sin position och ser sig 

själva som förnyare. De ändringar de vill göra är inte längre förenliga med förskolans 

självberättelse. Sammanfattningsvis är deras ståndpunkt att ”det är omöjligt att hålla fast vid 

det gamla – om man ska lyckas med det nya (Hensvold 2011, s. 8).  
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Det andra temat i förskollärarnas berättelser handlar om yrkesidentiteten i förhållande till 

uppdraget. Fyra år efter examen kan detta förhållande sammanfattas som att ett större fokus 

ligger på omsorg och fostran än barns lärande. Det finns tankar om att förskolan ska 

kompensera hemmen och att pedagogerna ska ge barnen mentala verktyg. Tolv år efter 

examen betonas barns lärande och kunskapsdelen i uppdraget mer än tidigare. Synen på hur 

lärandet går till har också ändrats, det ska utgå från barnen och vad som intresserar dem och 

kunskapssökandet ska ske i en dialog mellan barnen och pedagogerna. Förskolans 

kompensatoriska roll finns inte i dessa berättelser och synen på pedagogrollen har ändrats. 

Kunskapsuppdraget dominerar och pedagogen ska följa och stödja barnen (Hensvold 2011, s. 

10).  

Det tredje temat rör yrkesidentiteten i förhållande till barnsynen. I den första studien, fyra år 

efter examen, har förskollärarna en tilltro till barn och en vilja att följa dem i deras intressen. 

Deras fokus är dock snarare på pedagogernas handlande än barns lärande. Åtta år senare har 

barnsynen infogats i förskolornas självberättelser, och förskollärarna fokuserar nu mera på 

barns inflytande och de vuxnas dialog med barnen. I detta avseende behöver de förhandla om 

sin identitet gentemot ”en förskolekultur, där barnsynen inte kan förverkligas” (Hensvold 

2011, s. 14). Det verkar motsägelsefullt och skapade också en frustration hos förskollärarna, 

enligt Hensvold. 

Under samma tid som Hensvold genomförde sina undersökningar skedde förändringar i synen 

på förskolans uppdrag, pedagogens roll och synen på barn. Frågan är i hur stor grad hennes 

resultat påverkas av dessa förändringar och vad som kan tillskrivas de enskilda pedagogernas 

mognadsprocess åren efter examen.  

 

3.2. Arbetsgruppens identitet 

Inom gruppsykologin behandlas vad som krävs för att en arbetsgrupp ska vara välfungerande. 

Psykologen Lars Svedberg illustrerar arbetsgruppens identitet med en triangel, där hörnen 

symboliserar tre dimensioner, ”Uppgiftsdimension: Innehåll – Vad? Ledningsdimension: 

Mening – Varför? Samspelsdimension: Process – Hur? ” (Svedberg 2007, s. 192). Han menar 

att för att gruppen ska vara välfungerande, det vill säga både kvalitetsmässigt och när det 

gäller individernas arbetstillfredsställelse, behövs ett medvetet arbetssätt. I det medvetna 

arbetssättet spelar alla tre dimensionerna in, alltså finns en medvetenhet om vad som ska 

göras, varför och hur (Svedberg 2007, s. 191-192). När medarbetarna är på det klara med 
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dessa frågor och arbetar utifrån det, kan arbetsgruppen få en tydlig identitet. Detta blir 

betydligt svårare om någon av dimensionerna är otydlig (s. 194).  

För förskolans arbetslag kan man säga att uppgiftsdimensionen har förändrats efter att 

läroplanen kom ut. För att den dimensionen ska vara tydlig krävs att gruppens medlemmar har 

förmåga och förutsättningar att läsa och tolka läroplanen, nämligen goda kunskaper i svenska 

och något slags pedagogisk utbildning. De andra dimensionerna, som uttrycks kort med 

varför och hur, är beroende av vad. Vet vi inte vad som ska göras, kan vi inte heller veta 

varför det ska göras eller hur.  

 

3.3. Skolverkets rapporter 

I Skolverkets rapporter från 2004 och 2008 om utvärderingar av förskolan konstaterades att 

synen på förskolans uppdrag hade ändrats de senaste åren. I och med Läroplan för förskolan 

1998, Lpfö 98, som reviderades 2010, och förskolans inträde i skolväsendet hade det blivit en 

ökad tyngdpunkt på barns lärande (Skolverket 2004, s. 101). Fyra år senare kom man fram till 

att trenden bestod och hade förstärkts ytterligare. Det hade även blivit tydligare att förskolan 

sågs som en förberedelse för skolan (Skolverket 2008, s. 95). 

Organisatoriskt hade förskolan gått från att varje förskola leddes av en föreståndare till att en 

förskolechef eller rektor ansvarade för ett antal förskolor. Resultatet av detta blev att en del av 

föreståndarnas praktiska och administrativa arbetsuppgifter hade delegerats till pedagogerna. 

När det gäller den pedagogiska delen har inte dagens förskolechefer samma möjlighet att vara 

pedagogiska ledare som föreståndarna hade, så det ansvaret har också delvis delegerats. Om 

detta konstaterar Skolverket: 

En konsekvens av osynlig ledning är att genomförandet av läroplanens 

intentioner blir en fråga för det enskilda arbetslaget eller avhängigt av enskilda 

personers kompetens, förmåga och intresse (Skolverket 2004, s. 57). 

Även 2008 kvarstod denna analys av delegering av det pedagogiska ansvaret. Denna 

utveckling tycktes ha förändrat förskolepedagogernas yrkesroller. De innehöll fler 

ansvarsområden än tidigare, både mera administrativa och praktiska göromål och ett större 

pedagogiskt ansvar.  
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3.4. Läraryrkets professionalisering och intensifiering 

Sociologen och utbildningsforskaren Andy Hargreaves diskuterade de förändringar som har 

skett inom läraryrket på senare år. I stora drag gäller dessa tendenser även för förskolan, dess 

verksamhet och pedagoger. Hans bok Läraren i det postmoderna samhället kom ut på 

svenska samma år som förskolan fick sin första läroplan och ligger alltså tidsmässigt före de 

förändringar Skolverket rapporterade om. Sedan dess har förskolan förväntats närma sig 

skolan. Hargreaves redogjorde för två motstridiga teser om läraryrkets förändringar, 

professionaliseringstesen och intensifieringstesen. Den förra går ut på att lärare i högre grad 

blir delaktiga i läroplansarbete och skolutveckling. Läraryrket har blivit ”mer komplext och 

kompetent” (Hargreaves 1998, s. 130). Intensifieringstesen bygger på att kraven på lärarna har 

ökat och att det kan vara vilseledande att tala om professionalisering – det kan vara ”en 

strategi för att få lärarna att acceptera sin egen utsugning, medan de låter sig utnyttjas till att 

arbeta allt hårdare (Hargreaves 1998, s. 131).  

Enligt författaren innebär intensifieringen att tiden för såväl avkoppling som 

kunskapsinhämtning krymper. Samtidigt som lärarna har fått flera arbetsuppgifter som har 

med administration och utvärdering att göra är tiden för förberedelser alldeles för knapp. 

Effekterna blir att verksamhetens kvalitet blir lidande och lärarna drabbas av varaktig 

överbelastning (Hargreaves 1998, s. 131 ff).  

 

4. Teori och teoretiska begrepp 

Eftersom studien handlar om individers identitet och roll i ett yrke och i grupper, kommer jag 

att förtydliga hur begreppen används här. Sociologen Nils Hammarén och socialpsykologen 

Thomas Johansson beskrev hur begreppet identitet tillämpas inom deras discipliner, det vill 

säga som ”ett mer samhällstillvänt och kollektivt begrepp” (Hammarén & Johansson 2009, s. 

27). Det handlar inte enbart om psykologiska mognadsprocesser inom individen, utan 

individen i förhållande till samhället och sociala strukturer (Hammarén & Johansson). Ett 

exempel på detta är hur förskollärarnas identitet utvecklades i förhållande till förskolornas 

pedagogiska praktik och i ett samspel med dessa i Inger Hensvolds undersökning (Hensvold 

2011). 
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4.1. Rollbegreppet  

Begreppet roll används på olika sätt och har olika innebörder i socialpsykologin såväl som i 

vardagsspråket. I denna uppsats förekommer flera av dessa betydelser. Svedberg skiljer på 

formella och informella roller. Formella roller är uppgiftsorienterade och delas i sin tur i 

strukturella och systemiska. Yrkesroller är ett exempel på formella och strukturella roller, de 

medför både rättigheter och skyldigheter och ska utföras på ett föreskrivet sätt. Informella 

roller är däremot relationsorienterade och ingår i ett socialt samspel. Roller har betydelse både 

för individerna och de grupper de ingår i (Svedberg 2007, s. 155-156). 

När förskolepedagogens roll och läsombudsrollen nämns i denna uppsats avser jag de som 

formella, uppgiftsorienterade roller. 

  

4.2. Goffmans teori om roller 

En riktning inom socialpsykologin, den symboliska interaktionismen, såg människan som ”en 

tolkande och reflekterande varelse som kommunicerar med hjälp av olika symboler” 

(Johansson & Lalander 2013, s. 26). Den kanadensiske antropologen och sociologen Erving 

Goffman inspirerades av interaktionismen och formulerade en teori om hur vi alltid spelar 

våra roller i umgänget med andra, den så kallade rollteorin. Här handlar det inte om huruvida 

rollen är formell eller informell utan om individens sätt att presentera sig och därigenom styra 

vilken uppfattning andra människor får om henne (Goffman 1959). Begreppet roll i detta 

sammanhang har stor likhet med begreppet identitet ovan (Hammarén & Johansson 2009, s. 

27) Goffmans perspektiv kallas även för det dramaturgiska, eftersom han använde liknelser 

från teaterns värld (Svedberg 2007, s. 159). Jag kommer här att redogöra för några av hans 

begrepp och hur de används i den teoretiska ramen, baserat på hans bok Jaget och maskerna 

som kom ut 1959.  

 I mötet med andra människor uttrycker vi oss i syfte att påverka dem, framför allt deras 

uppfattning om oss. Det vi vanligen kallar kommunikation, till exempel den verbala, är 

uttryck vi sänder ut. Annat vi kommunicerar, vilket vi inte alltid är medvetna om, är uttryck vi 

överför. Goffmans teori handlar huvudsakligen om de överförda uttrycken, vilka han menade 

är ”den mer teatraliska och situationsbundna typen, den icke-verbala, den förmodat 

oavsiktliga typen…” (Goffman 1959, s. 14). Det kan vara ansiktsuttryck, röstläge, 

kroppsspråk, klädsel och annat dylikt. 
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Goffman menade att vi människor, genom dessa uttryck, alltid spelar en roll i umgänget med 

andra, vilka han kallar publik. Vi följer rollbeskrivningen, alltså ”det redan i förväg fastställda 

handlingsmönster” (Goffman 1959, s. 23) som utgör själva rollen. Vi vill att publiken ska 

”definiera situationen” (Goffman 1959, s. 11) på ett visst sätt, vi vill alltså att våra 

interaktioner med andra människor ska uppfattas på ett sätt som gagnar våra syften. Enligt 

Svedberg beskriver Goffman med detta resonemang hur vi ”bygger upp och befäster vår 

självbild och identitet” (Svedberg 2007, s. 159).  

Framträdande är ”all den aktivitet som en individ visar upp under en period av kontinuerlig 

närvaro inför en speciell grupp av observatörer och som har ett visst inflytande på 

observatörerna” (Goffman 1959, s. 28). Det är lätt att tillämpa detta begrepp på en person som 

utövar ett yrke, till exempel pedagogens arbete på förskolan. Pedagogens framträdande har en 

viss kontinuitet, man utför sina arbetsuppgifter på ett sätt som inte förändras radikalt från en 

dag till en annan, och det har ett inflytande på andra personer, kollegor så väl som andra.  

Goffman menade även att individens framträdande snarare har med uppgiftens karaktär att 

göra än själva individens karaktär (Goffman 1959, s. 73). Här kan man tänka sig hur en 

person går in i en roll när hon kliver över tröskeln på sin arbetsplats och har en helt annan 

rollbeskrivning hemma i sin familj eller när hon utövar en fritidsaktivitet.  

Fasad, som är en del av framträdandet, kallar Goffman ”den expressiva utrustning av 

standardtyp som avsiktligt eller omedvetet används” (Goffman 1959, s. 28). Han menade att 

individen inte skapar fasaden, utan väljer den och att den blir ”en kollektiv representation” (s. 

33). Till fasad räknas både lokalers inredning och den personliga fasad som kläder, kroppsliga 

uttryck och uppträdande utgör. Förskolläraren i kjol och högklackat skulle nog väcka lika 

mycket uppmärksamhet som ett statsråd i jeans och t-shirt, för att ta ett exempel. De uttryck, 

som Goffman kallar manér visar vad för slags roll den agerande har för avsikt att spela i 

situationen (s. 30). Det kan till exempel handla om hur man tar makt över situationen eller 

låter sig ledas av andra och kan uttryckas med andra medel än det verbala. 

Det rollteorin har kritiserats för är förenklingar och stereotyper. Enlig Hammarén och 

Johansson har även samhällsförändringar gjort att den förlorat något av sin legitimitet. Teorin 

formulerades under industrisamhällets era och avgränsningar mellan olika roller i samhället 

har sedan dess blivit mindre tydliga, till exempel yrkes- och könsroller. Trots det har 

rollteorin fortsatt att vara populär och lätt att tillämpa (Hammarén & Johansson 2009, s. 28). 

Jag finner många av Goffmans begrepp och resonemang användbara i denna studie.  
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Den tyske sociologen Peter Berger, tidigare anhängare av den symboliska interaktionismen 

och brukare av rollbegreppet, gick på 70-talet över till ett modernt identitetsbegrepp, enligt 

Hammarén och Johansson bättre anpassat till det postindustriella samhället. Hans definition 

håller i stort sett fortfarande. Berger menade att identitet utmärks av öppenhet, differentiering, 

reflexivitet och individualism. Sammanfattningsvis innebär detta att varje individ har visst 

utrymme att skapa sin identitet. Till exempel är inte könsrollerna fasta och omöjliga att 

förändra. Människors yrkesval bestäms inte i lika hög grad av föräldrarnas yrke och 

utbildningsgrad (Hammarén & Johansson, s. 29). Jag anser också att en yrkesroll kan vara 

föränderlig. Till exempel har förskollärarens yrkesroll utvecklats i och med en läroplan för 

förskolan och ökade krav på barns lärande. 

4.3. Kollektiv identitet 

Grunderna till kollektiva identiteter ligger i det vi tycker förenar oss, våra likheter. Därav 

följer att olikheterna inom gruppen får ge vika för likheterna. Ändå försvinner inte 

olikheterna, utan kan ge upphov till konflikter (Hammarén & Johansson, s.38-40). Här går det 

att dra paralleller till arbetslaget som kollektiv och hur dess identitet fungerar. Försöker 

medlemmarna dölja sina olikheter för att behålla styrkan i en kollektiv identitet? Blir följden 

av det att det inte ses med blida ögon om någon sticker ut för mycket?  

För att återgå till Goffman begrepp framträdande, så kan det även utövas av en grupp 

människor, eller ett team, som Goffman uttrycker det. Ett team kan vara ett arbetslag, alltså 

”en samling individer som samarbetar i framställningen av en rutin” (Goffman 1959, s. 75). 

Detta samarbete innebär inte att teamuttrycket blir en summa av de olika individernas uttryck, 

utan tillsammans formar de teamets eget uttryck. Följden av det blir att teamuttrycket blir 

”reducerat till en snäv partilinje” (s. 80) som alla inte är lika bekväma med. Goffman 

framhåller däremot att det finns en styrka i teamets sammanhållning och ömsesidiga 

beroende, som kan överbrygga sociala klyftor (s. 77). Detta kan kopplas till hur det kan se ut i 

det lilla arbetslaget på en förskoleavdelning, som oftast består av tre eller fyra personer, med 

olika yrkesbeteckningar.  

[…] den definition av situationen som projiceras av en speciell deltagare är en 

integrerande del av en projektion som skapas och bärs upp av och genom det 

intima samarbetet mellan flera deltagare (Goffman 1959, s. 73).  
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I ljuset av detta är det lätt att tänka sig hur svårt det kan vara för en enskild deltagare att ändra 

på teamintrycket. Förutom att ändra sin egen projektion, måste hon nå fram till var och en av 

de andra och påverka deras bidragande projektioner. Ju större teamet är, desto svårare borde 

det vara för en individ att påverka teamintrycket. 

Goffman menade vidare att teamet kan liknas vid ett hemligt sällskap. Det beror inte på deras 

formella roller som anställda på arbetsplatsen utan endast på grund av samarbetet ”i den mån 

de bevarar en hemlighet om hur de samarbetar för att upprätthålla en bestämd definition av 

situationen” (Goffman 1959, s. 95).  

 

5. Metod 

Denna studie har en kvalitativ inriktning med syfte att få veta något om människors 

upplevelser.  Det närmaste jag kommer andra människors upplevelser är vad de säger om 

dessa, vad de vill och kan berätta. Därför valde jag intervjuer som undersökningsmetod. 

Intervjuernas upplägg bör styras av studiens syfte och analysmetod. Jag kom fram till att 

intervjuerna skulle ha låg grad av strukturering, det vill säga frågorna skulle vara öppna och 

ge intervjupersonerna ett stort utrymme att svara inom. Sådana intervjuer bör ge empiri som 

lämpar sig för en kvalitativ analys som i sin tur anpassas till det unika materialet. 

Lågstrukturerade intervjuer kräver också att intervjuaren är beredd att ställa följdfrågor, när så 

krävs (Patel & Davidson 2011). 

När det gäller i vilken ordning frågorna ställs, anger Patel och Davidson ett vanligt förfarande. 

Det går ut på att inleda med formalia, som namn, ålder och liknande. Sådana frågor kan även 

intervjun rundas av med. Mellan dessa placeras kärnfrågorna, de som bygger på min 

frågeställning. De språkliga formuleringarna är också viktiga, till exempel är det viktigt att 

undvika ledande eller oklara frågor och värdeladdade ord (Patel & Davidson 2011, s. 77-79). 

Jag försökte ta hänsyn till dessa aspekter när jag utformade intervjufrågorna (se bilaga).  

 

5.1. Urval  

Jag bestämde mig för att genomföra personliga intervjuer med fem läsombud. Eftersom jag 

själv är läsombud hade jag en lista från biblioteket över läsombuden. Jag valde slumpmässigt 

namn från listan och skickade ett mejl till dessa personer, där jag berättade om min studie och 
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skrev att jag skulle komma att ringa upp dem. All kommunikation försiggick via 

arbetsplatserna.   

Två läsombud som jag pratade med på telefon avböjde att medverka. Båda uppgav tidsbrist 

som skäl, beroende på att kollegor var sjuka eller att förändringar i arbetslaget gjorde det svårt 

att hitta tid. Den ena personen uttryckte även osäkerhet i fråga om uppdraget och ansåg inte 

att hon kunde ställa upp på en intervju på grund av detta. Hon ursäktade sig med att hon inte 

hade kunnat vara med alla gånger. Trots min försäkran om att det ändå var av stort intresse för 

min studie att intervjua henne avböjde hon. Till slut blev dock antalet intervjuade läsombud 

fem som planerat.  

Jag är medveten om att urvalsproblemen påverkar mina resultat. Jag gick miste om kunskaper 

om dessa pedagogers upplevelser, vilka eventuellt hade ökat mångfalden i resultaten. I 

motsats till kvantitativa undersökningar är dock inte avsikten i kvalitativa studier som denna 

att generalisera resultatet till en större grupp. Eftersom ambitionen är att ”upptäcka 

företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en 

kultur (Patel & Davidson 2011, s. 105), kan fem personers upplevelser ligga till grund för 

givande tolkningar och ny förståelse. 

Ytterligare ett problem var den tidsbrist jag upplevde när intervjuerna bokades. Jag anser att 

det säger mycket om förutsättningarna för arbete inom förskolan.  

 

5.2. Intervjuerna  

Jag kom överens med intervjupersonerna om tid för intervju och besökte deras respektive 

arbetsplats. Varje intervju kunde genomföras i ett personalrum eller liknande avskilt rum. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och jag förde samtidigt anteckningar. Under 

intervjuerna upplevde jag att frågorna delvis gick in i varandra. Eftersom de var öppna bjöd 

de in till ett ganska fritt berättande som delvis kunde ge ett svar på en följande fråga. För min 

analys transkriberade jag intervjuerna. För vissa förtydliganden och för att reda ut oklarheter 

fick jag lov att ringa pedagogerna i efterhand. Vid analysen utgick jag från de teman jag 

kunde hitta i materialet. 
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5.3. Etiska aspekter  

Denna studie, liksom all humanistisk forskning, har att följa Vetenskapsrådets etiska regler 

(Patel & Davidson 2011, s. 63).  Dess fyra huvudkrav, som jag redogör för här nedan, har jag 

strävat efter att uppfylla genom att informera intervjupersonerna innan intervjun.  

1. Informationskravet.  Jag berättade att jag studerar vid Södertörns högskola och att denna 

studie skulle ligga till grund för min c-uppsats.  

2. Samtyckeskravet. Jag informerade intervjupersonerna även om att deras medverkan var 

helt frivillig och kunde när som helst avbrytas. Dessutom frågade jag om de godkände att 

intervjun spelades in.   

3. Konfidentialitetskravet. Jag garanterade fullständig anonymisering i uppsatsen. Inga 

namn på de intervjuade, deras arbetsplatser eller annat förekommer. Dessutom undvek jag 

att använda de delar av materialet som rörde privata omständigheter och skulle kunna röja 

personernas identitet.  

4. Nyttjandekravet. Det empiriska materialet används endast i denna uppsats.  

6. Resultat och analys 

6.1. Förskolornas organisation 

För att få en förståelse för resultatet bör något sägas om förskolornas organisation. De 

intervjuade pedagogerna arbetar på några kommunala förskolor i Stockholm. Förskolorna är 

organiserade i enheter som består av 4-5 förskolor och leds av en förskolechef och annan 

ledningspersonal. Varje förskola är uppdelad i två eller flera avdelningar. På en vanlig 

avdelning är 15-18 barn inskrivna och tre eller flera pedagoger anställda, beroende på barnens 

ålder och barngruppens behov.  En av dessa är arbetslagsledare och oftast förskollärare. Jag 

har använt begreppet förskolepedagog i texten. Med det menar jag både förskollärare och 

barnskötare som arbetar i förskolan. Enligt läroplanen har hela arbetslaget ett ansvar för att 

bedriva en god verksamhet. Förskolläraren har ett ansvar för ”att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen […] stimuleras och utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (Skolverket 2010, s. 11), för att ta ett exempel som har med 

uppsatsens innehåll att göra. Förskolechefen har ett särskilt ansvar för att ”personalen 

kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sina uppgifter” (Skolverket 2010, s. 16).  
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6.2. Intervjupersonerna  

De fem pedagoger jag intervjuade är alla kvinnor, medelålders och med lång erfarenhet inom 

yrket. Två är förskollärare, de tre övriga barnskötare med lång erfarenhet, varav en utbildar 

sig till förskollärare på distans. Namnen är fingerade.  

Alma är i 60-årsåldern och har 35 års erfarenhet inom pedagogisk verksamhet. Hon beskrev 

hur hon brinner för barns språkutveckling och alltid har varit intresserad av att arbeta med 

litteratur. Hon har barnskötarutbildning och en mängd olika kurser bakom sig.  

Beata är i 40-årsåldern och har 11 års erfarenhet inom yrket. Hon berättade om sitt stora 

intresse för litteratur, olika genrer och både privat och yrkesrelaterat intresse. Hon har studerat 

en del på högskolenivå och utbildar sig nu till förskollärare på distans.  

Cristina är i 50-årsåldern och har 30 års erfarenhet inom yrket. Sedan fyra år tillbaka är hon 

utbildad förskollärare, med ett stort intresse för att använda litteraturen för att förbereda 

barnen för kommande läs- och skrivutveckling.  

Diana är i 40-årsåldern, utbildad förskollärare och har arbetat inom förskola och skola i 18 år. 

Ett stort intresse har lett till att hon har byggt på med kurser om läs- och skrivinlärning och 

flerspråkighet.  

Elin slutligen är i 60-årsåldern och har arbetat i nästan 40 år inom förskolan. Hon är utbildad 

barnskötare och har alltid läst mycket för barnen. 

 

6.3. Pedagogernas inställning till att bli läsombud  

När informanterna svarade på frågor om varför de blev läsombud och hur de arbetade med 

högläsning innan projektet, framträdde ett tydligt, gemensamt drag. Alla pedagoger hade 

redan innan projektet ett stort intresse för att arbeta med litteratur och högläsning i förskolan 

och hade sökt uppdraget som läsombud mer eller mindre aktivt. Alltså var deras inställning 

till att bli läsombud mycket positiv. Det kan bero på att de redan innan hade en informell roll 

som litteraturintresserad i arbetslagen och fick nu möjlighet att lyfta den rollen, göra den 

formell, höja rollens status.  

Alma var till och med den som drev frågan inom sin förskoleenhet. Hon berättar så här:  

Jag lyfte ju den här frågan när Stockholms stad började med den här satsningen, läsombud visste 

dom inte vad det var. Och sen rullade det på (Alma 2015-10-21).  

Beata anmälde sitt intresse för att bli läsombud på grund av sitt litteraturintresse.  
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Jag gillar att läsa, tycker om att läsa olika sorters böcker, gillar att blanda friskt mellan fakta, 

prosa och lyrik. Barn- och ungdomslitteratur intresserar mig också, både för mina egna barn och 

i yrket (Beata 2015-10-23).  

Cristina tog på sig uppdraget i brist på kollegors intresse, enligt henne var det ingen annan på 

förskolan som ville bli läsombud. 

Egentligen var det kanske dumt, för allting vi lärde oss på kursen, kunde jag ju. På sätt och vis 

hade det varit bättre om någon annan hade fått gå, men det blev jag (Cristina 2015-10-23).  

Enligt Diana hade hon ett intresse för läsning och språkutveckling. När läsombudet skulle 

utses gick hon en kurs om flerspråkighet och blev tillfrågad. ”Eller att jag kanske visade mitt 

intresse också. Att jag ville gärna vara det.” 

Elin beskrev sin förskola som mångkulturell, både i personalstyrkan och barngrupperna. På 

grund av att hon är den enda av personalen som har svenska som modersmål beslutade 

arbetslaget gemensamt att hon skulle vara förskolans läsombud. Hon beklagade dock att hon 

inte har kunnat delta fullt ut i studiecirkeln. 

För att återknyta till Goffmans begrepp verkar det som att dessa pedagoger hade det 

gemensamt att ha att ha uttryckt ett intresse för litteratur på sina respektive förskolor. Genom 

en viss sorts framträdanden vid upprepade tillfällen, antagligen att ofta initiera högläsning och 

på andra sätt visa ett intresse för litteratur, har de med stor sannolikhet påverkat sina kollegor 

i synen på dem. Alltså ingick det redan i deras rollbeskrivning att ha ett intresse för att arbeta 

med litteratur. Att då få ett uppdrag som läsombud innebar inte någon helt ny rollbeskrivning, 

möjligen en ändrad fasad.  Pedagogen kunde nu agera med större pondus inför sitt arbetslag, 

barn och föräldrar. Goffman menade, som tidigare sagts, att individens framträdande snarare 

styrs av uppgiften än personens karaktär. I detta fall kan uppgiften, och då menar jag att 

använda sig av högläsning för att stimulera barns språkutveckling, ha blivit tydligare och 

därmed gjort pedagogens framträdande mera övertygande för publiken, eftersom den 

agerande nu fick en större tro på sitt eget framträdande.  

Om jag antar att dessa personer har haft en informell roll som den litteraturintresserade i 

arbetslaget, kan resultatet av att denna fått den formella rollen som läsombud bli att resten av 

arbetslaget lutar sig tillbaka i trygg förvissning om att läsombudet tar kommandot i allt som 

har med högläsning att göra. Inom gruppsykologin talas det om att gruppen hamnar i ett 

tillstånd av beroende. ”Genom att överlämna (projicera) vuxenhet och ansvarskänsla till 

ledaren gör sig medlemmarna beroende. De vill gärna att ledaren, som ju vet bäst, ska ta 

besluten, så slipper de själva ta ansvar”(Svedberg 2007, s. 183). I en överförd betydelse 
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projicerar kollegorna högläsningsintresset till läsombudet, som ju är kunnig på området och 

tar på sig ett ansvar för detta.  Som tidigare sagts har roller betydelse både för gruppen och 

individen och de skapas och upprätthålls av dem alla. Det faktum att de intervjuade 

pedagogerna tog på sig läsombudsuppdraget tyder även på att de har en vilja att utveckla den 

pedagogiska verksamheten på förskolan i enlighet med läroplansmålen.  

 

6.4. Vad uppdraget som läsombud har tillfört pedagogen. 

För att besvara frågan om vad läsombudsuppdraget hade tillfört pedagogerna analyserade jag 

deras svar om arbetssätt före och efter projektet. Tre av pedagogerna sa att de hade fått nya 

insikter och en större medvetenhet. Huruvida detta resulterade i ändrat arbetssätt varierade en 

del. Det de berättade om ändrat arbetssätt handlar om att barnens läsmiljö har ändrats, att man 

även läser e-böcker, man går oftare till biblioteket och uppmärksammar böckerna på ett annat 

sätt än tidigare. 

 

Alma ansåg inte att hennes arbetssätt hade påverkats alls. Hon berättade om att hon har lång 

erfarenhet av att arbeta med att stimulera barns språkutveckling. Som exempel berättade hon 

om ett år då barngruppen inte var så intresserad av böcker.  

 

Då gjorde vi det lite magiskt. Vi hade en sagoburk, som vi tog med ut i skogen. Sedan kom en 

sagofe och lämnade den så vi fick leta rätt på den. Så väckte jag intresset för litteratur (Alma 

2015-10-21). 

 

Beata däremot berättade om fördjupade insikter kring vikten av en för barnen inbjudande 

läsmiljö och tog som exempel hur hon håller ordning i bokhyllan. Enligt henne har hon även 

breddat sin syn på läsning.  

 

Nu har jag en annan sorts ordning. Nu har jag tagit till mig att det ska vara mycket mera 

inbjudande och attraktivt, som om det vore en slags mix av bokhandel och bibliotek. Och sen att 

jag ordnar upp dem flera gånger om dagen.  

Jag har laddat ned i våra lärplattor, väldigt relevanta e-böcker. Då har barnen fått upp ögonen för 

att man kan läsa på många olika sätt, det multimediala sättet (Beata 2015-10-23).  
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 Cristina sade först att hennes arbetssätt inte hade ändrats, men efter en stunds paus berättade 

hon att de nu gick oftare till biblioteket. Här verkade pedagogen komma på andra tankar, eller 

komma till en insikt, under intervjuns gång.  

 

Vi går nog mer till biblioteket nu. Jag vet inte om det är på grund av det här, det kan jag inte 

säga, men det är inte omöjligt. 

Alla barn får gå varannan vecka. Som det var förut så var det knappt de hann med en gång per 

termin och då är det ganska meningslöst (Cristina 2015-10-23). 

 

Även Beata uppger att de går oftare till biblioteket.  

Diana, som redan innan projektet hade läst kurser om ämnet, berättade att de även då lyfte 

högläsning på hennes förskola. Tanken var att alla barn hade rätt till högläsning varje dag, 

men att det oftast blev på vilan, vilket ledde till att de barn som sov inte blev lästa för i lika 

stor utsträckning. Ett minimum blev då någon gång varje vecka. Arbetslagen hade en 

medvetenhet om att det skulle finnas böcker från olika länder, så att barnen lättare kunde 

identifiera sig med karaktärerna i böckerna. De hade även en bra kontakt med biblioteket, som 

hjälpte dem att hitta och plocka ihop böcker. Den ändring som har skett i och med uppdraget 

beskriver hon som ökad medvetenhet om arbetssätt och en större bredd.  

 

Jag har blivit mera medveten om, till exempel bara det hur man tittar på böcker, eller hur man 

läser böckerna. Hur man pratar kring böckerna, eller inte pratar kring böckerna, att man bara 

läser. Och vad bilderna säger. Mer sånt, alltså hur man arbetar med boken (Diana 2015-10-30).  

 

Elin sade att hennes arbetssätt inte har ändrats genom uppdraget som läsombud men att hon 

har uppskattat träffarna med andra läsombud.  

Frågan om arbetssättet har ändrats har att göra med hur rollen som läsombud har påverkat 

rollen som förskolepedagog eller hur det fungerar att förena dessa formella roller. 

Goffman skriver om att när en person tar på sig en etablerad roll erfar hon att det redan finns 

en fasad för den. Han menade att fasader ”väljs och inte skapas”, det vill säga att det finns 

standardtyper att välja mellan (Goffman 1959, s. 33). En förskolepedagog förväntas ha en viss 

typ av fasad, till exempel i sättet att tala med barn, föräldrar och kollegor. Fasaden blir ”en 

kollektiv representation och en realitet av egen kraft” (Goffman 1959, s. 33). I detta 

sammanhang kan det påpekas att eftersom läsombudsuppdraget är nytt och oprövat kan det 

inte finnas en standardfasad för det. Varje pedagog måste utveckla sin egen fasad. 
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Goffman beskriver fasad som en del av framträdandet. Den kan innehålla en uppsättning 

rekvisita och personliga uttryck, som vi använder mer eller mindre medvetet (Goffman 1959). 

Till exempel kan böckerna och hur de presenteras för barnen och kollegorna ses som en del av 

rekvisitan. I och med läsombudets ökade medvetenhet blir böckerna en viktigare ingrediens i 

rollens fasad. Beata beskriver detta så tydligt när hon vill skapa ”en mix av bokhandel och 

bibliotek” (Beata 2015-10-23) på förskolan. Syftet med den rekvisitan är att locka barnen till 

läsning och litteratur, precis som i bokhandeln och på biblioteken.  

Flera av pedagogerna sa att samarbetet med biblioteket var viktigt för dem. Diana, som tyckte 

de hade haft bra kontakt med biblioteket innan, menade att som läsombud hade hon fått en 

närmare kontakt. Detta kan också ses som en del av rekvisitan i pedagogernas framträdanden. 

Förutom att de går till biblioteket av praktiska skäl, för att låna böcker, hjälper det som 

rekvisita till att definiera situationen.  

 

En effekt av projektet Stockholm högläser har varit att förskolorna i högre grad än tidigare har 

uppmärksammat barnens föräldrar på betydelsen av att de läser för sina barn. På en av 

förskolorna, där Diana arbetar, ville pedagogerna involvera föräldrarna i hur förskolan arbetar 

med läsning och hade en station om högläsning på ett föräldramöte. På förskolan där Cecilia 

arbetar har biblioteket startat ett projekt som heter bokpåsen. Bibliotekarier berättade om detta 

på ett föräldramöte och föräldrarna kan låna hem bokpåsarna, som innehåller fem böcker var. 

Alma visade filmen  Välkommen till biblioteket på ett föräldramöte, vilket hon tyckte skapade 

en bra diskussion.  

Här kan föräldrarna sägas vara publiken som teamet försöker påverka genom sitt 

teamframträdande, för att använda Goffmans resonemang. I och med ökade kunskaper har 

teamet ändrat sitt framträdande och utvecklat rekvisitan. 

 

6.5. Läsombudsuppdraget i förhållande till pedagogens roll på förskolan  

En viktig del av uppdraget var att använda sina kunskaper för att påverka hela förskolans 

arbetssätt. Den delen ger läsombudets roll en särskild dimension. Hon ska inte bara ha den 

lärandes roll, utan även en ledares. Pedagogernas utsagor beträffande hur uppdraget att sprida 

kunskaperna vidare på sina förskolor har gått är i stort sett samstämmiga. Samtliga 

informanter tycker att det har gått bra att samarbeta utifrån uppdraget på den egna 

avdelningen, men att det har varit svårare att nå ut till resten av förskolan.  
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Beata uttrycker det så här: 

 

I det egna arbetslaget är det mycket enklare, man träffas ju dagligen. Men sen när det gäller 

andra avdelningen då har det inte varit lika enkelt (Beata 2015-10-23).  

 

Cristina dryftade de organisatoriska svårigheterna: 

 

Sen att föra ut det till resten av förskolan har varit lite svårt. Där har vi inte direkt haft något 

forum till att göra det. Vi har ju husmöten, men det är inte så ofta och då är det ju hundra andra 

saker som man behöver ta upp (Cristina 2015-10-23).  

 

Alma har en särställning bland de intervjuade, eftersom hon är det enda läsombudet i den 

enheten, alltså representerar hon fem förskolor. Även hon ger en liknande syn på saken: 

 

Jag har ju problem med att få ut det i verksamheten här på grund av tidsbrist. Man kommer ju 

uppfylld här liksom av, åh, så börjar man med närmsta kollegorna, och så hinner det rinna så 

mycket vatten under broarna…sen så stannar det där (Alma 2015-10-21). 

 

Jag betraktar orden i den utskrivna texten och minns den entusiasm pedagogen utstrålade när 

hon berättade detta. Sammantaget får det mig att tolka det hon uttryckte som att 

läsombudsträffarna har varit en inspiration för henne i arbetet med högläsning, även om hon 

sa att det inte har ändrat hennes arbetssätt.  

 

Diana hade en liknande berättelse och tyckte att det var svårt att förmedla kunskaperna till alla 

så att det blev något som arbetslaget gör tillsammans. Hon tyckte att det var på liknande sätt 

när hon hade varit på en föreläsning eller gått en kurs, men att detta uppdrag hade lite andra 

förutsättningar: 

 

Men framför allt den här, tycker jag, som kommer från stadsdelen i samarbete med biblioteket, 

och förskolecheferna var med på det. Det var inte en enskild som valde att gå en kurs. Då tycker 

jag att man har tänkt för kort någonstans (Diana 2015-10-30). 

  

I stället tyckte hon att arbetslagen hade kunnat ha en studiecirkel, läsa något kapitel ur boken, 

fundera och lära sig tillsammans.  
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Hon hade även funderingar kring ansvar, både sitt eget och kollegornas. Vilka förväntningar 

de har på henne som läsombud, eller överhuvudtaget på en kollega som har varit på någon 

utbildning.  

 

Vad finns det för bra sätt och strategier för att förmedla det man har varit med om och hört? 

Vilka tillfällen finns det? Man ser det kanske inte, det finns någonting, men det är ingenting man 

sätter fingret på, utan det bara är (Diana 2015-10-30). 

 

Diana verkar här gräva djupare i frågan om hur en enskild pedagogs kompetensutveckling ska 

kunna nå kollegorna. Det gjorde även Alma, som försökte hitta vägar till detta. 

 

Jag kan tycka att det här läsombudsuppdraget är lite luddigt, för det här, att jag går på de här 

träffarna, det ska ju generera i utveckling i verksamheten, och inte bara på min förskola, utan för 

dem jag representerar i enheten. Det har jag varit lite bekymrad för. Så nu har jag bestämt i 

samråd med ledningen, att jag har gjort en gruppmejl till alla kulturombud och vidarebefordrat 

tankar, idéer, influenser jag får. Det är en början till hur det ska ut i verksamheten (Alma 2015-

10-21).  

 

Denna pedagog var ett undantag i studien, eftersom hon representerade en hel enhet. Hon 

hade även försökt hitta sätt att fullfölja sitt uppdrag inom den egna förskolan. 

 

Nu har jag äntligen fått igenom en pedagogisk infotavla. En tavla för pedagogiska nyheter, inte 

hur vi ska lösa dagen och vem som är sjuk. Där kommer jag att sätta upp info från läsombudet, 

har jag kallat det (Alma 2015-10-21).  

 

Elin hade tänkt sig ha läsgrupper från förskolans alla avdelningar, men tiden har inte räckt till, 

av personliga skäl. Kollegorna läser inte gärna för barnen på grund av osäkerhet, så Elin har 

den rollen. I egenskap av läsombud och den enda av personalen som har svenska som 

modersmål har det fallit på hennes lott. Angående det faktum att det i huvudsak är hon som 

läser för barnen på förskolan, anser hon att var och en ska kunna göra det man behärskar och 

inte känna att alla måste göra allt. När det gäller samarbetet kring högläsning har det inte 

funnits tid att prata om detta på personalmöten.  ”Då får man prata lite hastigt och lustigt på 

gården” (Elin 2015-11-03). 
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Det intryck jag får av de intervjuade läsombudens berättelser är att de har stora kunskaper och 

är engagerade i arbetet med högläsning och litteratur på förskolan. Svårigheterna de beskriver 

ligger i att sprida kunskaper och påverka arbetssätt utanför den egna avdelningen. 

Syftet med att utse ett läsombud på varje förskola var att det skulle komma hela förskolan till 

godo. Det innebär att hela förskolans personalstyrka ses som ett arbetslag. I det arbetslagets 

triangel blir samspelsdimensionen oklar, att döma av intervjusvaren. Alltså är inte 

medlemmarna klara över hur samarbetet ska gå till. Det saknas ett forum, tiden räcker inte till, 

det är så mycket annat som ska hinnas med, var några av svaren. I realiteten är även varje 

avdelnings personalstyrka ett arbetslag, varav en är arbetslagsledare. Den gruppen kan vara 

hur välfungerande som helst, men den ingår i den större gruppen som är hela förskolans 

arbetslag.  

 

 Läsombudet är en aktiv medlem i det lilla teamet på avdelningen, som oftast består av tre 

eller fyra personer. Tillsammans skapar de en rutin, som de utövar i det dagliga arbetet i ett 

intimt samarbete. Läsombudet har stärkts i sin roll och går in för att påverka teamets 

framträdande, vilket i sin tur ändrar dess rutin. Eftersom teammedlemmarna är ömsesidigt 

beroende av varandra är detta möjligt. Goffman menade att just därför att den individ som vill 

försöka ändra på teamets intryck, är en del av teamet, är det möjligt (Goffman 1959, s. 78).  

Hela förskolan kan egentligen sägas vara ett kluster av små team, vart och ett med sitt 

framträdande och sin rutin, som skapas av de egna medlemmarna. För läsombudet blir det då 

svårt att, till exempel på ett månatligt möte, försöka påverka de andra teamens rutiner. 

Goffman menade att förmågan att påverka andra inte har någon betydelse om man inte har 

den makten (Goffman 1959, s. 209). De som har formell makt i en förskoleenhet är 

förskolechefen och annan ledningspersonal. Som Goffman påpekade kan varje team ses som 

ett hemligt sällskap som strävar efter att bevara sina samarbetshemligheter. När två team möts 

kan de antingen hålla fast vid dessa roller eller acceptera att de alla tillhör samma team ”och 

inte längre behöver spela teater för varandra” (Goffman 1959, s. 149). Av erfarenhet vet jag 

att det finns förskolor där de olika avdelningarna ser sig som olika team och samarbetet dem 

emellan går trögt. Andra förskolor har arbetat hårt och medvetet för att ändra på en sådan vi-

och-dom mentalitet och kunna fungera som ett arbetslag.  

  

Skolverket slog fast i sin utvärdering av förskolan 2004 att fortbildning är som mest effektiv 

när hela arbetslag deltar. En pedagog får svårt att sprida sina erfarenheter till resten av 
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arbetslaget. Fortbildningen ”stannar på individnivå” (Skolverket 2004, s. 96). I mitt resultat är 

det inte fullt så begränsat, utan här stannar fortbildningens effekter på avdelningsnivå. 

Därmed inte sagt att alla i arbetslaget har fått samma kunskaper som läsombudet, men 

intervjupersonerna upplever att det går att samarbeta kring dem.  

 

6.6. Sammanfattande upplevelser av rollen som läsombud 

Jag bad pedagogerna summera vad uppdraget hade betytt för dem, för att komma åt kärnan i 

syftet, att få kunskaper om pedagogernas upplevelse av sin roll. Alla pedagogerna hade 

övervägande positiva utsagor. De uttryckte att deras informella roll som litteraturintresserad 

hade stärkts och att de hade fått fördjupade kunskaper och insikter om sådant som egentligen 

inte var något nytt för dem. Bibliotekarierna och deras medverkan upplevdes som en tillgång 

och några nämnde att de hade en närmare relation till biblioteket än tidigare. Träffarna i 

studiecirkeln med andra läsombud var också ett uppskattat forum. 

   

Jag kanske har lite mera råg i ryggen, jag har lite mera bakom mig när jag pratar med mina 

kollegor om det. Jag är faktiskt läsombud! Det är inte bara Alma som tycker och tänker (Alma 

2015-10-21).  

Detta sa Alma, som gav intryck av att vara trygg i sin roll som erfaren pedagog, med sin långa 

erfarenhet av arbete med att stimulera barns språkutveckling. Som tidigare har framkommit 

ansåg hon inte att uppdraget hade ändrat hennes arbetssätt. Ändå tyckte hon att det hade stärkt 

henne i rollen.  

Cristina summerade så här: 

 

Dels är det väldigt intressant och jag tycker det är extremt viktigt, så det känns ju viktigt för mig 

att på nåt sätt försöka föra ut det till föräldrar och kollegor. Alla vet ju att det är bra att läsa för 

barn, men de förstår inte hur viktigt det är, just det här med ordförrådet (Cristina 2015-10-23). 

 

Pedagogen upplever således att uppdraget ger henne en legitimitet i att sprida sina kunskaper, 

och att hon, på liknande sätt som Alma, därmed har stärkts i sin yrkesroll. 

Beata uttryckte glädje över att ha fått vara läsombud. Hon önskade att fler kunde få den 

möjligheten, samtidigt som hon sa sig förstå att alla inte kunde få gå, av praktiska skäl.  
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och det är kanske inte heller meningsfullt, därför att olika pedagoger har olika intressen 

Det tycker jag är ett väldigt bra koncept, att de som är mest intresserade av litteratur, om en per 

avdelning skulle få gå (Beata 2015-10-23).  

 

Här sätter hon fingret på vad som verkar ha varit en tendens, åtminstone i denna studies 

begränsade urval, att läsombud blev de som redan var intresserade av ämnet.  

Diana sa att hon hade fått något ökad medvetenhet, till exempel om bredden av böcker. 

  

Det var både bättre och sämre böcker, men det var intressanta diskussioner. Vissa böcker kanske 

man inte alls vill läsa, men man blir ändå medveten om att man måste se vad som finns. Det var 

nog ett smalare urval förut, när jag lånade böcker, än vad det är nu (Diana 2015-10-30). 

 

Innan projektet har pedagogerna haft en informell roll som den bokläsande på sina förskolor. 

De har uttryckt sig inför omgivningen med vissa framträdanden, till exempel att de ofta har 

läst för barnen och visat att de anser det viktigt. I studiecirkeln har de ingått i en ny grupp, där 

den sortens framträdanden är något gemensamt för alla deltagare. Det är rimligt att anta att 

dessa gruppträffar då kan leda till att rollbeskrivningen blir ännu tydligare, både för 

pedagogen själv och arbetslaget.  

 

7. Diskussion och slutsatser 

I ett samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms stadsbibliotek har förskolepedagoger 

fått i uppdrag att representera sin förskola som läsombud, delta i nätverk på biblioteket och 

driva arbetet med högläsning vidare på förskolan. Syftet med denna studie var att få kunskap 

om hur några av dessa pedagoger upplever rollen som läsombud och hur de har kunnat förena 

den med andra roller i yrket. Bakgrunden till detta är att det har ställts fler krav på 

pedagogernas kompetens efter läroplanens införande och förskolans inträde i skolväsendet, 

vilket innebär att förskolepedagogens yrkesidentitet är under förändring. 

Jag intervjuade fem pedagoger med halvstrukturerade intervjuer. Intervjumaterialet har jag 

analyserat utifrån frågeställningarna och den teoretiska ramen, som bygger på Erving 

Goffmans teori om hur vi alltid spelar en roll i det sociala livet. För att styra andras 

uppfattning av oss och den situation vi befinner oss i ger vi olika uttryck från oss, mer eller 

mindre medvetet. En viss roll har en uppsättning möjliga uttryck, en rollbeskrivning. Enligt 
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Goffman kan en social roll dessutom inbegripa flera roller. Här är det av intresse vilka roller 

förskolepedagogen kan ha och hur hon uttrycker sina roller inför andra. 

Materialet från intervjuerna gav vid handen att alla fem pedagogerna hade tagit på sig 

läsombudsuppdraget på grund av ett eget intresse för att arbeta med litteratur i förskolan. Det 

ingick redan i beskrivningen av den roll de spelade i arbetslaget.  

Några av pedagogerna tyckte att de hade fått ökade kunskaper om högläsning och det 

genomgående temat i intervjuerna var att kunskaperna hade fördjupats och medvetenheten 

ökat.  

Det fanns en problematik i att förena läsombudsrollen med den egna rollen i arbetslaget. 

Sammanfattningsvis upplevde de intervjuade att det hade gått smidigt till på den egna 

avdelningen men inte inom resten av förskolan. Det tyder på att arbetslaget på en avdelning 

fungerar som ett team enligt Goffmans definition, det vill säga en grupp människor som 

samarbetar på ett sätt så att ett teamuttryck uppstår. Just därför kan den enskilda pedagogen 

påverka det egna teamet.  

Alla fem pedagoger har lång erfarenhet inom yrket och kan därför se sig själva som förnyare i 

förhållande till förskolans självberättelse, det vill säga förskolans pedagogiska praktik 

(Hensvold 2011, s. 6-8). Det förklarar att läsombudsrollen gav förväntat uttryck på den egna 

avdelningen och arbetssättet kunde påverkas.  

Det verkar vara betydligt svårare att påverka de andra teamen. Pedagogen har ingen formell 

makt i förhållande till andra avdelningar och hennes roll inbegriper inte en roll att påverka 

andra team. Intervjupersonerna ansåg att det saknas forum och metoder för ett sådant 

kollegialt lärande. I förskolornas organisation har ansvaret för att läroplanens mål följs till stor 

del flyttats från chefer till arbetslagen (Skolverket 2004). 

Den enskilda pedagogen har alltså fått ett ökat ansvar men de praktiska och organisatoriska 

förutsättningarna har inte anpassats till den nya pedagogrollen och den nya synen på 

förskolan.  

Jag ser uppdraget som läsombud som ett uttryck för synen på förskolan som en förberedelse 

för grundskolan.  Som en följd av det ställs det fler krav på pedagogerna. I debatten står 

förskollärarrollen i fokus och dess utveckling diskuteras. Målet är att en större andel av 

pedagogerna ska ha förskollärarkompetens, men i verkligheten är det vanligt att ett arbetslag 

består av en förskollärare och två barnskötare.  
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De intervjuade pedagogerna var överlag positiva till uppdraget som läsombud. Den roll de 

redan hade på sina förskolor kunde de fortsätta att uttrycka, men nu med större säkerhet. 

Rollbeskrivningen hade blivit tydligare. Goffman skrev om att individens tro på den egna 

rollen kan variera. När läsombuden nu fick en större medvetenhet om budskapet i sina 

framträdanden, det vill säga hur man bäst arbetar med högläsning, spelade de sin roll med 

uppriktighet. De ”tror på det intryck som skapas av deras framträdande eller agerande” 

(Goffman 1959, s. 25).  

Avslutningsvis kan denna studies resultat ses som ett tecken på att Hargreaves diskussion om 

läraryrkets förvandling även kan beröra förskolans pedagoger. Det ställs högre krav på 

pedagogerna och de förväntas höja sin kompetens för att möta dessa krav. Från statligt håll 

krävs legitimation för att bli anställd som förskollärare. Detta kan ses som professionalisering 

av yrket. Samtidigt kan tesen om intensifiering prövas. Förskolans pedagoger har onekligen 

fått en rad nya arbetsuppgifter av varierande art på senare år. Under samma period har 

barngrupperna blivit större och arbetsbelastningen ökat på grund av det. Planeringstid, eller 

pedagogisk utvecklingstid, har inte ökat i takt med de ökade kraven på pedagogerna.  

Enligt Hargreaves kan effekten då bli att kvaliteten minskar och pedagogerna blir 

överbelastade (Hargreaves 1998, s. 132). 

I ett samhällsperspektiv har ambitionen varit att höja förskolans ställning och förskollärarnas 

status. Läroplan med tydliga kunskaps- och lärandemål och ett större ansvar för förskollärarna 

har varit ett steg. Krav på legitimation ett annat. Däremot har förskolan också ett 

omsorgsuppdrag som är viktigt i vårt samhälle, men som nog inte värderas lika högt som 

kunskapsuppdraget. Bristen på utbildade förskollärare gör att en stor del av pedagogerna är 

barnskötare med en kortare, eller ingen, yrkesutbildning. Att höja statusen för en verksamhet 

och ett yrke sker visserligen inte över en natt. För att pedagogerna ska kunna möta de ökade 

kraven måste förutsättningarna bli bättre, framför allt mindre barngrupper och utökad tid för 

planering, kunskapsinhämtning och kollegialt lärande.  
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9. Bilaga  

Intervjufrågor 

 Frågor om ålder, år i yrket, utbildning och yrkesbeteckning. 

 Berätta om din förskola, avdelningar, barnantal, arbetslag. 

 Hur kom det sig att du blev läsombud? 

 Berätta om dina erfarenheter av att jobba med högläsning i förskolan innan projektet. 

– ge exempel. 

 Vad tycker du om att vara läsombud? 

          – på förskolan 

          – i nätverket 

 Hur har det gått att samarbeta med arbetslaget kring högläsning? Ge gärna både bra 

och dåliga exempel. 

  Berätta om hur du arbetar med högläsning nu. 

 Summera vad uppdraget har betytt för dig. 

 


