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Förord 
 
Vi vill passa på att tacka er som ställt upp på intervjuerna för att ni så vänligt gett oss av er tid 
och låtit oss intervjua er. Den glädje över ert deltagande i läsecirkeln som ni förmedlade 
gjorde det till ett sant nöje att träffa er. 
 
Vi vill också tacka de bibliotekarier som förmedlade kontakt mellan oss och informanterna i 
de formella läsecirklarna samt de andra deltagarna i dessa läsecirklar för att vi fick delta i en 
av cirkelträffarna. 
 
Borås i november 2007 
 
Anna Carin Karlsson och Anneli Pettersson 
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1 Inledning 
 
”Vad sker när vi läser? Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita papperet från vänster till 
höger, åter och åter. Och varelser, natur eller tankar, som en annan tänkt, nyss eller för tusen 
år sen, stiger fram i vår inbillning.” (Lagercrantz 1985, s. 7). Detta citat inleder Olof 
Lagercrantz bok Om konsten att läsa och skriva och det säger mycket om vår egen upplevelse 
när vi läser en text som berör oavsett om det är en fiktiv berättelse eller om vi läser om ett 
självupplevt människoöde som någon delar med sig av. Varje läsares upplevelse av en text de 
läser är unik. Man kan drömma sig bort till en annan värld långt bort i fjärran och vara med 
om andra människors livsöden. Det finns också många olika sätt att läsa en bok, det kan vara 
för att få avkoppling, bli road eller att man helt enkelt vill lära sig något nytt. 
 
”Att tala med andra om en läsupplevelse lägger en ytterligare dimension till läsningen – vi blir 
delaktiga av andras tolkningar och tankar om det lästa och vår egen upplevelse av boken blir 
fördjupad och mer mångfacetterad.” skriver Immi Lundin i Cirkelbevis – läsecirklar på 
bibliotek (2004, s. 122) och hon sätter då fingret på något som många av oss upplever när vi 
läser en bok nämligen behovet av att diskutera det man har läst med någon annan. Att få dela 
glädje, funderingar eller irritation med någon annan kan fördjupa eller förändra 
läsupplevelsen. Genom att delta i en läsecirkel kan man dela läsupplevelsen med andra 
likasinnade, vilket vi har uppfattat att det finns många som är intresserade av att göra. En 
läsecirkel kan organiseras av ett studieförbund, ett bibliotek eller vara privat. Mer än 25 000 
personer deltog 1999 i studieförbundens studiecirklar som handlade om skönlitteratur, 
författare eller litteraturhistoria (Andersson 2000, Det läsande folket, s. 97). Hur många 
läsecirklar som anordnas av biblioteken finns det inga uppgifter om men flera bibliotek som 
vi varit i kontakt med hade precis startat läsecirklar vilket har gjort att vi uppfattar det som att 
läsecirklar på bibliotek håller på att öka. De privata läsecirklar som finns är inte registrerade 
någonstans och det existerar därför inga uppgifter om hur många det finns. 
 
Detta har gjort oss intresserade av läsecirklar och vi uppfattar det som att 
läsecirkelverksamheten är något som ökar i Sverige idag och vi vill därför studera vad 
deltagarna får ut av att vara med i en läsecirkel och hur de upplever sitt deltagande. 
 

1.1 Bakgrund till ämnesval 
 
Läsning är ett intresse som vi båda har haft länge och det var det som fick oss att från början 
studera biblioteks- och informationsvetenskap. Intresset för läsecirklar väcktes under vår 
studietid på Bibliotekshögskolan i Borås under våra studier inom kollegium 3, Individers och 
gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem. En anledning till vårt intresse för 
läsecirklar är att vi båda tycker om att diskutera det vi har läst, samt att det kan ge oss 
kunskaper i att leda läsecirklar när vi börjar arbeta som bibliotekarier. 
 
Vi har valt att undersöka både biblioteksanknutna och privata läsecirklar och anser att ämnet 
för denna uppsats är intressant för ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap. 
Läsecirklar är något som anordnas på bibliotek och vi tror att det finns ett stort intresse bland 
bibliotekens användare att delta i läsecirklar. De resultat som kommer fram i denna uppsats 
kan också vara av intresse för de personer som arbetar med och organiserar läsecirklar, både 
på bibliotek och på studieförbund men även bland de privata läsecirklar som finns. 
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Vår förförståelse är att det finns ett intresse hos läsare att prata om och diskutera sina 
läsupplevelser och för att få detta behov tillgodosett väljer de att delta i läsecirklar. Vi tror att 
genom att få prata om det man har läst får man en större läsglädje och man utvecklas både 
som människa och läsare. Hur man läser och tolkar en text varierar från person till person. Det 
någon finner underhållande kan andra tycka är tråkigt och det en person tycker är givande kan 
göra en annan person frågande. Att samtala om en text och ta del av hur andra uppfattar och 
tolkar texten kan ge helt nya perspektiv på det man har läst och kan förändra hela 
läsupplevelsen. 
 
Eftersom det finns olika typer av läsecirklar vill vi titta på likheter och skillnader mellan 
biblioteksanknutna och privata läsecirklar. Vi tror att det som är gemensamt för samtliga 
läsecirklar är intresset för läsning men även intresset att prata om det man har läst. De 
skillnader som kan finnas mellan dem kan vara valet av litteratur, platsen för mötena, hur 
träffarna går till, ledarskapet men även gruppernas kontext kan se olika ut i de 
biblioteksanknutna och de privata läsecirklarna. Vi tror också att det finns en större förväntan 
på den biblioteksanknutna läsecirkeln att bistå med mer läsvärd litteratur som går att diskutera 
än i den privata läsecirkeln. När man väljer att delta i en privat läsecirkel tror vi att man söker 
sig till människor man känner sedan tidigare och att de kan finnas inom den närmsta 
vänkretsen, på arbetet eller i skolan och man gör mer tillsammans än att bara träffas för att 
prata böcker. 
 
I uppsatsen kommer de biblioteksanknutna läsecirklarna att benämnas formella läsecirklar och 
privata läsecirklar kommer att benämnas informella läsecirklar. Björn Nilsson, psykolog och 
sociolog, beskriver i Individ och grupp hur man skiljer mellan olika typer av grupper som till 
exempel formella och informella grupper. Formella grupper kännetecknas av att det finns en 
tydlig koppling mellan mål och uppgift med ringa betoning på sociala skeenden som klimat 
och personliga relationer. Informella grupper däremot är mer spontant bildade utifrån 
samhörighet och gemensamma intressen (1993, s. 26). 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att studera likheter och skillnader i kvalitativa upplevelser mellan 
formella och informella läsecirklar ur ett deltagarperspektiv. För att studera detta kommer vi 
att belysa informantens deltagande och läsande, undersöka hur själva mötet och samtalet om 
böcker går till samt titta på vilken inverkan själva utformningen av läsecirkeln har för utbytet. 
Vi kommer att jämföra formella och informella läsecirklar utifrån följande frågeställning: 
 

• Vilka funktioner och behov fyller läsecirkeln?  
• Vilken betydelse har läsecirkelns egna förutsättningar, det vill säga uppläggning, 

målsättning och ambitioner?  
• Vilka upplevelser ger läsecirkeln?  

 

1.3 Avgränsningar och definitioner 
 
Att samlas för att samtala om böcker kan ha flera olika namn såsom läsecirkel, boksamtal, 
bokcirkel och litteraturcirkel. Dessa ord är i stort sett synonyma och vi har valt att använda 
oss av benämningen läsecirkel. Att använda oss av ordet läsecirkel är alltså vårt personliga 
val. Nationalencyklopedins (2007) definition av läsecirkel: Från början en grupp av personer 
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som regelbundet samlades för att diskutera litteratur. Numera cirkulerar även 
läsecirkellitteraturen mellan deltagarna enligt en av en bokhandel eller ett studieförbund 
uppgjord plan. Vi väljer alltså att använda oss av den ursprungliga betydelsen av ordet. 
 
Uppsatsen kommer endast att beröra läsecirklar där man träffas personligen och därmed 
berörs inte läsecirklar på Internet. Anledningen till detta är att det är diskussionen som uppstår 
mellan läsecirkeldeltagare som träffas personligen som intresserar oss. 
 
Uppsatsen kommer endast att beröra läsecirklar där deltagarna läser samma bok eftersom vi är 
intresserade av deras upplevelser av läsningen och samtalet om boken. Två av de cirklar som 
intervjuats nämner att de ibland läser olika böcker inom ett visst tema eller av en viss 
författare men huvudsakligen läser de samma bok vilket gör att vi anser att det fungerar att ha 
med dessa läsecirklar i denna undersökning. 
  
Gruppens inre funktioner som till exempel deltagarnas roller i gruppen kommer inte att 
beröras. Däremot tar vi upp huruvida läsecirklarna har någon ledare eller inte eftersom vi 
anser att detta har betydelse för hur läsecirkeln utformas. 
 
Inga ålders- eller könsaspekter kommer att tas upp i undersökningen mer än att ålder och kön 
uppges på informanterna. Inte heller den eventuella terapeutiska roll en läsecirkel kan ha 
kommer att tas upp. Anledningen till detta är att vi i denna uppsats koncentrerar oss på utbyte 
och upplevelser av läsecirkeln. 
 
I uppsatsen använder vi oss av uttrycket informant när vi pratar om de intervjuade deltagarna i 
läsecirklarna och uttrycket deltagare när vi pratar om läsecirklarna generellt. 
 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsen har följande disposition. I andra kapitlet presenteras tidigare forskning om 
läsecirklar samt annan litteratur som rör läsningen och samtalet. Även läsecirkelns historia 
och utveckling fram till idag presenteras. 
 
Kapitel tre består av de teoretiska utgångspunkterna som behandlar läsningen och samtalet. 
 
I fjärde kapitlet beskrivs tillvägagångssättet för uppsatsen. Här redogörs för val av metod och 
genomförandet av undersökningen. 
 
Femte kapitlet presenterar resultatet av undersökningen som består av intervjuer med 
läsecirkeldeltagare. 
 
I kapitel sex analyseras och diskuteras intervjumaterialet med hjälp av teori och tidigare 
forskning. 
 
I kapitel sju reflekterar vi över resultat och slutsatser samt även över tillvägagångssättet för 
undersökningen. 
 
Kapitel åtta sammanfattar uppsatsen. 
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2 Tidigare forskning och annan litteratur 
 
I detta kapitel börjar vi med att ta upp läsecirkelns historia samt ge exempel på hur läsecirklar 
kan se ut idag. Därefter presenteras tidigare forskning och annan litteratur om läsecirklar samt 
vad som finns skrivet om hur man praktiskt kan genomföra en läsecirkel. 
 

2.1 Läsecirkeln förr och nu 
 
Att samlas runt litteraturen går långt tillbaka i historien och de första läsecirklarna i Sverige 
uppstod under 1600-talet som läsesällskap för den borgerliga klassen i Sverige. Syftet med 
dessa läsesällskap var att tillhandahålla litteratur åt sina medlemmar. Läsesällskapen uppstod i 
stadsmiljö och var som störst under 1800-talets första hälft, de övergick sedan i låne- och 
folkbibliotek (Nationalencyklopedin 2006). 
 
I Biblioteksbladet kan man läsa hur biskop [förf. anm.] Jesper Svedberg år 1711 fick tillstånd 
att sprida allmänbildande litteratur med hjälp av kyrkans medel. Denna litteratur som 
församlingarna fick lov att köpa in låg till grund för de församlingsbibliotek och läsecirklar 
som kom till stånd vid den här tiden. Församlingsmedlemmarna fick mot en avgift i tur och 
ordning låna denna litteratur som köpts in. Under senare hälften av 1700-talet uppstod det 
läsecirklar i universitetsstäderna och de var främst till för att dess medlemmar skulle få 
tillgång till de vanligaste utländska tidskrifterna. I landsortstäderna gjordes försök att starta 
läsecirklar som även de handlade om att tillhandahålla tidskrifter. I Stockholm däremot fanns 
det inte så många läsecirklar eftersom staden hade fungerande lånebibliotek som också 
tillhandahöll tidskrifter (Wiberg 1938, s. 320). 
 
Ett annat sätt att sprida litteraturen var de litterära salongerna som bland andra Malla 
Silfverstolpe anordnade i Uppsala under 1820- och 1830-talet (Holmquist 1993, Nordisk 
kvinnolitteratur band 2, s. 60). Här diskuterades och framfördes både litteratur och musik. 
Salongskulturen var en utlöpare till hovkulturen och gav konstnärer och intellektuella 
möjlighet att umgås med adeln och borgarna på nästan lika villkor och den viktigaste genren i 
salongskulturen var samtalet som bygger på äkthet, förtrolighet och ett själarnas möte 
(Klitgaard Povlsen 1993, Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 2, s. 16-22). Gösta Vestlund 
skriver i Folkuppfostran, folkupplysning och folkbildning om hur folkrörelsen under slutet av 
1800-talet började inse betydelsen av den lilla gruppen för att utbyta erfarenheter och 
kunskap. Godtemplarorden var det första förbund som startade studiecirklar. Ämnena för 
dessa första cirklar var främst nykterhetsfrågor men även folkbildning (1996, s. 98). 
 
I Boken och cirkeln kan man läsa om hur en motion till IOGT 1902 lanserade idén om 
studiecirkeln som ett alternativ till studiekursen. I studiecirkeln behövdes ingen lärare utan det 
räckte med en ”driftig och duglig” cirkelledare och att man träffades varannan vecka eller en 
gång i månaden. Man förberedde sig genom att läsa hemma och vid träffarna samtalade man 
sedan om det man hade läst (Johansson 1995, s. 29f). Under studiecirkelns första två 
decennier var skönlitteraturen i det närmaste obligatorisk och man läste högt, deklamerade, 
sjöng och samtalade om de verk man hade valt att läsa (Johansson 1995, s. 74). 
 
Läsecirklar idag kan se ut och organiseras på många olika sätt och även om de liknar varandra 
till det yttre är de alla unika i sin sammansättning och i sitt val av litteratur. En läsecirkel kan 
antingen vara formell eller informell och i en del läsecirklar träffas man personligen och 
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samtalar, antingen om en och samma bok eller så har man läst olika böcker. Det finns även 
läsecirklar på Internet där man inte alls träffar varandra personligen utan endast diskuterar 
böckerna via webben. 
 
De läsecirklar där deltagarna träffas kan organiseras på många olika sätt. De kan anordnas av 
ett bibliotek där man har en bibliotekarie som ledare eller man träffas hemma hos varandra för 
att diskutera och umgås. I Nya Lidköpingstidningen kan man läsa om den nystartade 
läsecirkeln på biblioteket i Götene och hur de har valt att läsa olika böcker. Syftet med denna 
läsecirkel är att förutom att prata om böckerna de har läst även ge varandra tips på böcker att 
läsa samt dela med sig av sina läsupplevelser (Jerkroth 2006, s.36). På biblioteket i Alingsås 
har man bedrivit läsecirkelverksamhet i många år och böckerna diskuteras i cirkelform på 
biblioteket. De har även köpt in ett antal boktitlar i flera exemplar där de erbjuder låntagarna 
ett läsecirkelpaket med förlängd lånetid för dem som är intresserade (Alingsås bibliotek, 
2006). 
 
En del läsecirklar är privata och man träffas hemma hos varandra och det är inte bara boken 
som diskuteras utan man pratar också om mycket annat. I dessa informella läsecirklar kan mat 
vara ett viktigt inslag. I Dagens Nyheter från februari 2004 publicerades en intervju med en 
läsecirkel i Baskemölla. Läsecirkeln består av tio kvinnor i åldrarna 35-61 år, de träffas var 
sjätte vecka för att prata om böcker och äta en god middag i glada vänners lag även om det 
viktigaste är samtalet om boken de har läst. För dem är det ”det goda samtalet som lockar” 
och boken man har läst bestämmer hur lång diskussionen blir. Gruppen pratar också om vad 
litteraturen är bra för och de kommer fram till att det finns ett behov av att prata och resonera 
om saker och ting. De får hjälp att sätta igång en process där de får syna sitt eget liv och 
naturligtvis ger litteraturen dem även bildning och underhållning (Peterson 2004). 
 
Många bokhandlar tillhandahåller läsecirklar för sina kunder där man mot en avgift får låna 
och läsa ett urval av årets nya böcker. Här har man oftast inga träffar där man diskuterar det 
man har läst. En bokhandel som tillhandahåller denna service sedan 20 år tillbaka är Partille 
bokhandel (Partille bokhandel 2006). Det finns även läsecirklar på Internet där man kan 
registrera sig som medlem och på så sätt diskutera sina läsupplevelser med andra likasinnade 
(En bokcirkel på nätet 2006). I en undersökning från 2004 visar forskaren Petra Söderlund hur 
Internet har skapat nya forum för läsarna att träffas och utbyta lästips och läserfarenheter 
(Söderlund 2004, Läsarnas nätverk, s. 226). 
 

2.2 Forskning och andra studier 
 
Läsecirklar är ett relativt outforskat område inom ämnet Biblioteks- och 
informationsvetenskap. Det finns ingen direkt forskning inom ämnet i Sverige men vi har 
däremot funnit viss forskning från andra länder som belyser läsecirkeln ur perspektiv som är 
av intresse för denna undersökning. Vi har valt att ta upp forskning som berör läsecirkelns 
utformning och deltagarnas motiv samt forskning som berör läsecirkeln ur ett socialt 
perspektiv. Vi tar även upp några andra texter och magisteruppsatser som handlar om 
läsecirkelns utformning, deltagarnas behållning, läsecirkeln ut ett bokbranschperspektiv, 
informella läsecirklar samt personalläsecirklar. Det finns dock ingen undersökning som 
behandlar ämnet för denna uppsats, att jämföra formella och informella läsecirklar ur ett 
deltagarperspektiv. 
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2.2.1 Läsecirkelns utformning och deltagarnas motiv 
 
Jenny Hartley (2002/2003), professor i engelsk litteratur vid Roehampton University [förf. 
anm.], började under 1998 intressera sig för läsecirklar då hon uppfattade det som att de ökade 
i antal och eftersom medierna i Storbritannien började uppmärksamma läsecirklar. För att 
genomföra studien tog Hartley tillsammans med kollegan Sarah Turvey fram en enkät i två 
delar. Den första delen handlade om när grupperna startade, hur träffarna gick till och vem 
som deltog. Den andra delen handlade om hur läsecirklarna valde litteratur, vad de läste för 
böcker, om diskussionen var strukturerad, vad som var roligast med en läsecirkel samt om de 
var villiga att låta Jenny Hartley eller Sarah Turvey vara med på en av sina sammankomster. 
Hartley fick via olika medier kontakt med sammanlagt 350 olika läsecirklar i Storbritannien 
och enkäten skickades ut under juni 1999, en uppföljning gjordes sedan 2001 med en enkät 
till 150 av de tidigare deltagande grupperna. I sin bok The Reading Groups Book: With a 
Survey Conducted in Association with Sarah Turvey presenterar Hartley resultatet av 
enkäterna och besöken i grupperna (s. xif). 
 
Hartley definierar utifrån sin undersökning en läsecirkel som en grupp personer som träffas 
regelbundet för att diskutera böcker, det kan vara allt från några grannar som träffas till 
grupper som endast träffas via nätet. Läsecirklarna kan ha startat på något bibliotek eller på en 
institution (s. 6f), men de flesta grupperna i undersökningen nämner vänner, grannar eller 
familj som startpunkt (s. 41). Hur ofta man träffas varierar men vanligast är att träffas en gång 
i månaden (s. 21). De flesta deltagarna i läsecirklarna är kvinnor, men det finns fler mixade 
grupper än vad Hartley förväntade sig (s. 25-27). När det gäller åldern på deltagarna är en 
tredjedel mellan 40-49 år och en tredjedel 50 år och uppåt (s. 30). Utbildningsmässigt är en 
stor del av deltagarna välutbildade (s. 174). 
 
Enligt Hartley har det i undersökningen framträtt fyra faktorer för att det ska bli en bra 
diskussion. Den första faktorn är boken. Alla böcker passar inte att diskutera, en del böcker 
kan passa bra i vissa grupper och inte alls i andra (s. 74). Det andra som påverkar 
diskussionen är vidden av åsikter i gruppen, tycker man för lika om en bok blir det ingen 
diskussion, till exempel faktaböcker kan vara svåra att diskutera (s. 79). Läsarens kontext är 
den tredje faktorn som kan ha stor betydelse. Har någon i gruppen personlig kunskap eller 
egna erfarenheter av det boken handlar om kan det ha stor inverkan på diskussionen. Den 
fjärde viktiga faktorn är atmosfären i gruppen. Det måste vara en tillåtande och trygg atmosfär 
där alla känner att de kan säga vad de tycker, är det så kan även svåra ämnen diskuteras (s. 81-
83). 
 
Motiven till att delta i en läsecirkel varierade inom grupperna, för en del var det att i en för 
övrigt stressad tillvaro få avsätta tid för att sitta ner och läsa. För andra var det att det egna 
läsandet får en ”vitamininjektion” genom att man kanske läser mer, läser mer varierat eller 
man läser böcker man inte skulle ha klarat av på egen hand. Något annat som många deltagare 
nämnde var att få utlopp för sin entusiasm över en bra bok man läst genom att man nu har 
möjlighet att diskutera boken med andra som också har läst samma bok (s. 126-129). 
 
Vi ansluter oss till Hartleys synsätt på läsecirkelns sociala funktion och de fyra faktorerna för 
ett bra samtal bildar en av utgångspunkterna för analysen av samtalet i läsecirkeln. 
 
 



  12 

2.2.2 Läsecirkeln ur ett socialt perspektiv 
 
Elizabeth Long är professor i sociologi vid Rice University i Houston, USA och har skrivit 
boken Book Clubs (2003) som handlar om läsecirklar i Houston. Long började intressera sig 
för läsecirklar när hon upptäckte att detta var ett outforskat område trots att en stor grupp 
människor ägnar sig åt detta och hon funderade över varför läsecirklar inte var intressanta ur 
forskningssynpunkt (s. ixf). 
 
I början av undersökningen uppskattade Long antalet läsecirklar i Houston till max ett dussin, 
men upptäckte snart att det fanns betydligt fler. Hon bestämde sig då för att fortsätta med en 
fallstudie med fokus på vem som deltar, från vilken social bakgrund deltagarna kommer och 
vad de får ut av att vara med i en läsecirkel (s. xif). Hon skickade ut förfrågningar till två 
omfattande adressregister, till skolor och andra institutioner för lärande som bibliotek, 
bokhandlare och religiösa organisationer. Även kvinnogrupper, författargrupper, företag och 
fackföreningar kontaktades. På detta sätt hittades 121 läsecirklar i Houston och Harris 
County. Dessa grupper bestod till 64 % endast av kvinnor, 3 % av enbart män och resten var 
blandade (s. xii-xiv). Long valde att studera de läsecirklar som enbart bestod av kvinnor. 
Anledningen till detta var att hon ansåg att de läsecirklar som enbart bestod av kvinnor 
föreföll visa hur litteratur kunde bidra till skapandet av kvinnors identitet, och varför denna 
avsiktliga plats kanske var särskilt viktig för kvinnor. Hon valde även att endast studera vita 
kvinnor eftersom läsecirklar med afro-amerikanska och latinamerikanska kvinnor var svåra att 
hitta. Studien hade ett sociologiskt perspektiv och Long menar att om vi kan börja förstå 
kulturella företeelser som läsecirklar kanske vi kan uppnå en balanserad uppskattning av 
förhållandet mellan individer och deras samhälle. För att undersöka detta genomförde hon 
observationer samt intervjuer där hon ställde frågor som handlade om vilka deltagarna var, 
deras sociala bakgrund och vad som händer med dem när de engagerar sig i litteraturen och i 
gruppen (s. xvf). 
 
När Long utförde undersökningen satt hon med på varje läsecirkels möten en till tre gånger 
med varje grupp (s. 80). Hon delade även ut en enkät till sex grupper, 48 personer totalt, som 
visade att detta var en högutbildad grupp (s. 87). Läsecirklarna hade växt fram ur existerande 
sociala och institutionella nätverk. Long hittade 77 läsecirklar i Houston som enbart bestod av 
kvinnor, 19 av dem hade kopplingar till någon institution, men läsecirklarna hade även startat 
i skolan, bland grannar eller i kyrkan samt flera hos bokhandlare och på bibliotek. Störst andel 
av de 77 läsecirklarna bestod dock av grannar eller andra bekantskaper (s. 91f). 
 
Den vanligaste platsen att träffas på var i hemmet, men även bibliotek, bokhandlar, caféer och 
restauranger var populära. Long uppfattade det som att läsecirklarna hade en särskild rytm. De 
varade ca 2 timmar, de första 30 minuterna hälsade man och pratade nyheter, sedan pratade 
man om boken och de sista 30–45 minuterna rörde sig sedan åter ut från diskussionen om 
boken mot det mer privata och man pratade då även om det mer administrativa som att välja 
ny bok och planera in nästa möte (s. 97). 
 
Long menar att deltagandet i en läsecirkel kan vara ett sätt för deltagarna att definiera vilka de 
är kulturellt och socialt och det är även ett sätt att söka solidaritet med likasinnade. För många 
kan deltagandet i en läsecirkel i sig representera en kritisk reflektion av samhället eller den 
egna platsen i det. Deltagandet kräver att man tar ett grepp om något som fattas i vardagslivet 
och försöker fylla tomrummet (s. 92f). Long anser även att läsecirklar utför ett kreativt 
kulturellt arbete, de möjliggör för deltagarna att förstå sig själva bättre, vilka de är, deras 
värderingar, deras ambitioner och deras ståndpunkter till omvärlden (s. 145). Individerna eller 
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gruppen kan nå nya sätt att förstå och dra nya slutsatser på, diskussionen i sig kan vara en 
kreativ process för att den lockar fram en särskild sorts värderingsorienterad läsning och 
uppmuntrar förväntningar. Denna process är särskilt upplysande när gruppen kan forma nya 
slutsatser utifrån alla olika åsikter i gruppen. En av kvinnorna uttryckte det genom att säga: 
”Some people read to escape life: we read to deal with life” (s. 187f). 
 
Resultatet av Longs studie i form av fakta och slutsatser ger oss möjlighet använda oss av 
forskning om läsecirklar ut ett socialt perspektiv vid analysen av resultatet från vår 
undersökning. 
 

2.2.3 Läsecirkelns inverkan på deltagarna 
 
Lena Havel och Solveig Kraft (2003) har i sin magisteruppsats, Boksamtal – intervjuer med 
bibliotekarier och deltagare i olika litteraturcirklar som de skrivit på Institutionen för 
Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, undersökt hur bibliotekarier 
arbetar med litteraturcirklar på bibliotek och i skolor. De har även tittat på hur 
läsecirkeldeltagarna har påverkats med avseende på läsning, personlig utveckling och 
gruppdynamik. Teorin för uppsatsen bygger på Aidan Chambers metod för boksamtal, Jofrid 
Karner Smidts litteraturförmedlingsroller för bibliotekarier samt Joseph Appelyards teori om 
läsning. I undersökningen kom man fram till att de roller som var mest framträdande hos 
bibliotekarierna i läsecirklarna var som litteraturkännare/kritiker, pedagog- och vanlig 
människa. I samtliga fyra läsecirklar som man undersökte hade läsfrekvensen ökat. 
Havel och Kraft kom också fram till att litteraturcirklarna gav flera positiva effekter. 
Deltagarna fick tips på ny litteratur och nya genrer, de upplevde träffarna som trevlig 
samvaro, ansåg att de fick bra hjälp av bibliotekarien och tyckte att samtalen om litteratur är 
stimulerande. Det framkom även viss kritik mot att det var för många deltagare i 
läsecirklarna. Bibliotekarierna upplevde andra problem som att få tag på litteratur. Men både 
deltagare och bibliotekarier ansåg att de positiva effekterna övervägde. 
 
Denna magisteruppsats ger oss en inblick i formella läsecirklar och den ger oss möjlighet att 
jämföra läsecirkelns inverkan på deltagarna med resultatet i vår undersökning. 
 

2.2.4 Informella läsecirklar 
 
Ann-Sofi Bjarne och Katarina Larson (2004) skriver i sin magisteruppsats, Läsaren i den 
informella läsecirkeln som de skrivit på Institutionen för Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, om deltagaren i den privata läsecirkeln. De har 
tittat på deltagarens privata läsutveckling och undersökt vilken roll läsecirkeln spelar för 
deltagaren. De har även studerat läsecirklarnas funktion. Teoretiskt har man hållit sig inom 
två områden: läsning och gruppsykologi. Undersökningen genomfördes genom att man gjorde 
intervjuer. Bjarne och Larson kom fram till att de personer de intervjuade idag främst läste för 
att utöka sin kunskap om den egna personen och sin omvärld. Behov och livssituation 
avgjorde på vilket sätt de läste och ju mer de kunde koppla boken till sin egen person och sitt 
eget liv, desto mer gav texten. Anledningen till att informanterna deltog i läsecirkeln var 
grundat i deras gemensamma litteraturintresse men läsecirkeln fyllde även en viktig social 
funktion. Diskussionen i gruppen gjorde att både individen och gruppen växte i och med 
delade tolkningar och erfarenheter. Att delta i läsecirkeln påverkade den enskilda personen att 
prioritera läsning, upptäcka nya författare och böcker. 
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Bjarne och Larson frågar sig även om läsecirkeln kan ha en terapeutisk roll. 
Läsecirkeldeltagarna ansåg inte att cirkeln hade en sådan funktion men menade att den kunde 
ses som en social stöttning. Bjarne och Larson anser dock att läsecirkeln har en potentiell 
terapeutisk funktion, om än latent. 
 
Storleken på gruppen påverkade diskussionen. Om gruppen var för stor ersattes diskussionen 
av prat i smågrupper. Läsecirklarna hade inte någon ledare men däremot en ordningsman. 
Åsikterna om ordningsmannen tog mycket plats eller inte varierade, men Bjarne och Larson 
anser ändå att läsecirkeln är ett jämlikt forum där ambitionen är att alla ska delta på lika 
villkor. 
 
Även denna magisteruppsats ger oss möjlighet att jämföra deras resultat med vårt eget resultat 
i vår undersökning. 
 

2.2.5 Exempel på utformning av läsecirkeln 
 
Högskolelektor Åse Kristine Tveit (2004) skriver i sin bok Innganger: Om lesing og 
litteraturformidling att läsecirklar har långa traditioner som litteraturförmedlare i Norge och 
att de härstammar från tiden för ”folkupplysningens barndom”. Dessa läsecirklar var vanliga 
under andra världskriget när kulturutbudet i Norge var starkt reducerat och styrt av nazismen 
med censur och radioförbud. Man vet inte hur många läsecirklar det finns i Norge eftersom de 
flesta är privata och därför inte finns registrerade någonstans. De som deltar i en läsecirkel 
kan vara vänner, arbetskamrater eller grannar. Tveit har tittat på Jenny Hartleys (2002/2003) 
undersökning från Storbritannien eftersom det inte finns någon undersökning av läsecirklar i 
Norge och hon säger att det finns skäl att tro att det fungerar på liknande sätt i de norska 
läsecirklarna som i de brittiska (s. 110f). 
 
Tveit presenterar även en norsk läsecirkel och dess deltagares erfarenheter av densamma. Hon 
ger en bild av vad som kan hålla ihop en grupp men också sådant som kan skapa spänningar 
mellan deltagarna. Denna läsecirkel består av sex kvinnor i åldern 40-45 år, de träffas en gång 
i månaden och träffarna sker hemma hos deltagarna. Vilka böcker gruppen ska läsa kommer 
man överens om efter varje träff men ingen får ha läst boken innan. Det tar stor tid i anspråk 
varje gång att välja bok men de väljer böcker som finns tillgängliga på biblioteket vilket 
betyder att de väljer att inte läsa de senaste och mest populära böckerna, ett annat alternativ är 
att köpa böckerna i pocket. Att deltagarna i läsecirkeln har olika bakgrund och erfarenheter 
märks i deras diskussioner, det kan ibland utlösa spänningar mellan deltagarna och sådana 
spänningar kan göra att en läsecirkel avslutas om inte den sociala samvaron i gruppen är 
tillräckligt stark. Denna läsecirkel är inte speciellt uppstrukturerad utan de träffas under lätta 
förhållanden, detta gäller även när de diskuterar böckerna. Alla deltagarna i läsecirkeln är 
överens om att den sociala samvaron i gruppen är viktig, de läser sådant de inte skulle ha läst 
annars och de träffas även utanför sin läsecirkel för att till exempel gå på teater eller äta en bit 
mat tillsammans (s. 113-115). 
 
Denna text ger oss inblick i hur en enskild läsecirkel kan fungera och den ger oss möjlighet att 
jämföra vårt empiriska material med andra läsecirklar. 
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2.2.6 Personalläsecirklar 
 
Jenny Englund och Edda Trautmann (2006) skriver i sin magisteruppsats Personalläsecirklar 
på folkbibliotek – Ett forum för att utveckla litteraturpedagogiska förhållningssätt, som de 
skrivit på Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, om 
hur bibliotekarier kan använda personalläsecirklar på bibliotek för att tillägna sig ett 
litteraturpedagogiskt förhållningssätt. Utgångspunkten för uppsatsen är att skönlitteraturen har 
kommit i skymundan på biblioteken de senaste åren till förmån för informationssökning och 
författarna vill studera hur bibliotekarier kan göra skönlitteraturen mer tillgängligt genom att 
utveckla ett litteraturpedagogiskt förhållningssätt. Det teorietiska perspektivet i uppsatsen 
utgår från lärande ur ett socialt perspektiv och genom observationer avsåg Englund och 
Trautmann att fånga upp det interaktiva läsandet som sker i personalläsecirklarna. Man har 
delat in studien i organiserande av personalläsecirklarna, lärande genom erfarenhet, lärande 
genom reflektion och personalläsecirklar som litteraturpedagogiskt verktyg. De slutsatser som 
Englund och Trautmann drar är att det finns olika sätt att utveckla ett litteraturpedagogiskt 
förhållningssätt och personalläsecirkeln fyller en viktig funktion, inte enbart för att utveckla 
ett litteraturpedagogiskt förhållningssätt och stärka bibliotekariernas skönlitterära repertoar 
utan även för att öka skönlitteraturens status på biblioteken och stärka bibliotekariens 
yrkesidentitet. 
 
Denna magisteruppsats är av intresse för de formella läsecirklarna då den ger ett perspektiv 
från den ”andra sidan” det vill säga bibliotekariens, ett perspektiv som vi inte direkt tar upp i 
denna uppsats men som kan vara av intresse när deltagarna i de formella läsecirklarna pratar 
om de bibliotekarier som leder respektive läsecirklar.  
 

2.2.7 Läsecirkeln ur ett bokbranschperspektiv 
 
Bibliotekslektor Niels D. Lund skriver i artikeln Skønlitterære læsekredse – mellem 
livsverden, marked og folkebibliotek i antologin Folkbiblioteket som forvandlinsrum från 
2006 om läsecirklar i Danmark både hur det har sett ut historiskt och hur det ser ut idag. Att 
läsa i grupp är inget nytt fenomen även om antalet läsecirklar har ökat de senaste åren i 
Danmark (2006, s. 105). 
 
Historiskt har läsecirklarna i Danmark anor tillbaka till 1700-talets salonger, klubbar och 
kaffehus där den nya litteraturen lästes och diskuterades. Under 1800-talet etablerade 
väckelserörelsen grupper med bibelläsning och under senare hälften av 1800-talet fick 
underprivilegierade grupper som Arbejdernes Læseselskab och Kvindelig Læseforening större 
tillgång till litteraturen. Omkring 1910 fick studiecirkeln sitt genombrott och även om vikten 
låg på fackliga frågor lästes även skönlitteratur. På 1940-talet under ockupationen av 
Danmark nästan exploderade antalet studiecirklar och många studieförbund och föreningar 
bidrog till att stimulera befolkningens läsande. Även biblioteksanvändningen ökade vid den 
här tiden och bokhandlarna hade stor framgång med sina läsecirklar. Under 1950-talet och 
framåt minskade studiecirklarna och föreningarna sin medverkan i läsecirklarna och 
läsecirklarna blev mindre formella och biblioteken användes endast till att låna böcker för 
läsning och diskussion (2006, s. 107f). 
 
Lund ser dagens läsecirklar som en liten del i ett större perspektiv som har med produktion, 
distribution och konsumtion av skönlitteratur att göra. Han menar att det finns en relation 
mellan tre aktörer som påverkar varandra och dessa aktörer är marknaden, allmänheten och 
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staten. Läsecirklarna består av intresserade människor i självvalda grupper som är beroende 
av bokmarknadens utbud och marknadsföring. Staten står för kulturella prioriteringar när det 
gäller skönlitteratur men även för den folkupplysningstanke som finns och här spelar 
folkbiblioteken en stor roll. Biblioteken köper in böcker som sedan lånas ut och på så sätt 
sprids de böcker som marknaden ger ut. Lund ser att det finns ett intresse för läsecirklarna på 
biblioteken och det förekommer ett samarbete dem emellan (2006, s. 105). 
 
Lund har satt läsecirkeln i ett produktions-, distributions- och konsumtionsperspektiv, vilket 
är intressant och inte direkt tas upp i någon annan litteratur. Detta är ett perspektiv som inte i 
någon större omfattning tas upp i denna uppsats men som visar att det finns fler faktorer som 
kan påverka valet av litteratur i läsecirkeln. 
 

2.3 Praktiskt genomförande av läsecirklar 
 
Då läsecirklar är något som ökar i omfattning och det finns ett allt större intresse för 
läsecirklar har det även kommit handböcker och inspirationslitteratur i ämnet. Vi har därför 
valt att ta med två svenska böcker i ämnet eftersom det är intressant att se vad som finns 
skrivet om läsecirklar även ur det perspektivet. 
 

2.3.1 På tal om böcker 
 
Katarina Kuick (2005) författare, översättare och boksamtalsledare [förf. anm.] skriver i sin 
artikel Delad läsning är dubbel läsning – Om boksamtal i boken På tal om böcker – Om 
bokprat och boksamtal i skola och bibliotek, att många människor tycker att det tråkigt att äta 
ensamma och hur hon anser att det är lika tråkigt att inte ha någon att diskutera den bok man 
läst med. För henne är samtalet om det lästa ofta lika viktigt som själva läsandet (s. 83). Kuick 
menar att deltagande i en läsecirkel kan vara mycket givande för de personer som är med och 
hon anser att deltagarna utvecklas som läsare, talare och lyssnare, det vill säga de utvecklas 
som samtalare. Hon tycker även att de blir bättre på att reflektera och se sammanhang i texten, 
de lär sig mer om sig själva och andra och detta gör att de utvecklas som människor. En 
läsecirkel kan organiseras på olika sätt och Kuick menar att det viktigaste är att göra det som 
känns rätt för en själv och den egna gruppen, man får pröva sig fram och lära sig medan man 
håller på. Kuick föreslår sedan med utgångspunkt från Aidan Chambers, brittisk lärare och 
författare [förf. anm.] och Ulla Lundqvist, litteraturpedagog och författare [förf. anm.] en 
metod för boksamtal för både barn och vuxna. Till utgångspunkt för samtalet har Kuick 
hämtat fyra grundfrågor från Chambers, frågor som kan användas under hela samtalet. ”Vad 
gillade ni speciellt i boken? Vad gillade ni inte? Har ni några frågetecken – var det något ni 
inte förstod eller tyckte var konstigt? Har ni upptäckt några mönster eller kopplingar?”. Dessa 
frågor kan användas på lite olika sätt men de kan vara ett stöd under hela samtalet. Genom att 
ställa dessa frågor undviker man det farliga ordet: Varför? Det är ett stort ord som kräver en 
grundlig analys och en utvecklad formuleringsfråga. Varför kan vara omöjligt att svara på 
innan man tänkt igenom och reflekterat över boken och det är ju det samtalet handlar om (s. 
91f). 
 
Om man startar samtalet med att fråga vad var och en tycker om i boken blir det enkelt att 
svara. Detta gör att alla kan bidra med något och som läsare tvingas man gå tillbaka och 
fundera och reflektera över det man läst. Man blir tvungen att formulera sina känslor och 
tankar. Efter hand får man veta vad andra tycker om boken, de kanske ogillar något man själv 
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gillar och först då förstår man vad det var som gjorde att man tyckte om boken. Insikterna 
kommer smygande och utan att man förstår det har man börjat analysera och tolka. Genom att 
det är den personliga åsikten som efterfrågas behöver ingen vara rädd för att ”svara fel”. Det 
kan istället vara de udda åsikterna som ger den mest intressanta diskussionen. Frågetecken är 
något annat som Kuick tycker är bra att ta upp men det måste göras på rätt sätt. Kuick menar 
att detta kan vara svårare att svara på än vad man tror från början. Ibland kan det vara så att vi 
inte inser att vi inte förstår, vi har dessutom en inbyggd motvilja mot att erkänna våra 
svagheter och då kan det vara svårt att få fram frågetecken (s. 93-95). Kuick avslutar med att 
ge några tips om hur man får samtalet att flyta och utvecklas, och hur man kommer vidare om 
man fastnat i diskussionen (95-97).  
 
Denna text ger oss ett bra perspektiv på hur ett läsecirkelsamtal kan organiseras och hur man 
kan arbeta med samtalet. 
 

2.3.2 Cirkelbevis 
 
Immi Lundin doktorand i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och kulturjournalist har 
skrivit boken Cirkelbevis - Läsecirklar på bibliotek. 
 
Cirkelbevis (2004) handlar om hur biblioteken kan tillvarata människors behov av att dela 
med sig av sina läsupplevelser och att de i och med det även får möjlighet att prata om och 
diskutera det de har läst. Det borde vara en självklarhet att man ska kunna gå till biblioteket 
för att få detta behov tillgodosett och det är en möjlighet för biblioteken att utveckla och 
fördjupa den litteraturförmedlande funktion som biblioteken har (s. 122). 
 
Lundin har besökt ett antal bibliotek och i boken presenterar hon två av dessa, Tranemo och 
Lund. Läsecirklarna på dessa bibliotek hanteras på lite olika sätt. På biblioteket i Tranemo har 
man arbetat med läsecirklar sedan 2002 och man har både personal- och låntagarcirklar men 
ingen bibliotekarie är med i låntagarcirklarna utan de sköter sig själva. Biblioteket 
tillhandahåller endast lokal och hjälper till att skaffa fram litteraturen som deltagarna får köpa. 
I Tranemo ser man läsecirklarna som en personlig utveckling eftersom de ser att människor 
växer och att de får ökad insikt om både sig själva och andra (s. 23-31). I Lund har man satsat 
på att ha med personalen på träffarna men låter deltagarna införskaffa böckerna själva (s. 32-
37).  
 
Lundin ger förslag på hur man kan samtala om böcker och hon tar som exempel upp två 
noveller och berättar utifrån dem hur man kan diskutera i en läsecirkel. Noveller är bra att ha 
som diskussionsunderlag just för att de är korta och alla kan känna att de hinner läsa hela 
texten vilket gör att ingen behöver ha dåligt samvete för att man inte hunnit läsa till nästa 
träff.  När man diskuterar en text är det inte bara innehållet som diskuteras utan också hur den 
är skriven. Med tiden får man gemensamma läserfarenheter och en gemensam referensram 
som man sedan kan sätta in nya böcker i. Texter är som en helhet man först upplever bit för 
bit när man läser för att sedan återigen uppleva dem i minnet, under en diskussion eller vid en 
eventuell omläsning där man vet hur de slutar (s.42-48). 
 
Denna bok ger oss en inblick i olika biblioteksledda läsecirklar, vilket är intressant utifrån de 
formella läsecirklar som vi undersöker i denna uppsats. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera en teori om läsandet, en metod för läsecirklar och en 
teori om gruppen. Dessa texter kommer att ligga till grund för vår analys av formella och 
informella läsecirklar ur ett deltagarperspektiv. 
 

3.1 Läsandet 
 
Det finns många teorier om läsande och de är i huvudsak indelade i två delar; nykritiken och 
läsar-responsmetoden. Nykritiken sätter studien av det litterära verket i centrum och den 
inriktar sig helt på den litterära texten och det litterära språkets egenart. Läsar-
responsmetoden däremot hävdar att textens betydelse skapas av läsaren (Wolf 2002 s. 14-16). 
Det finns flera forskare som har publicerat sin syn på vad en läsarroll kan innebära. En av 
dem är Louise M. Rosenblatt som redan på 1930-talet publicerade sin teori (Wolf 2002 s. 21). 
Rosenblatt var professor inom litteraturvetenskap vid New York University. Hennes böcker 
Literature as exploration, som var en av de första teorierna om läsar-responsmetoden kom 
1938 och The Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of the Literary Work 
kom 1978 (Rosenblatt 2002, s. 5).Û Vi har valt att använda oss av Rosenblatts teori om 
läsande då den stämmer väl överens med vår egen uppfattning om läsning. 
 
Litteraturen innehåller allt som människor har tänkt, känt eller skapat och det handlar om 
människors upplevelser både i sociala och personliga relationer. Vad som är viktigt för de 
flesta människor är den erfarenhet de som läsare kan hämta ur litteraturen och det litterära 
verkets formella element - stil och struktur och rytmiskt flöde - blir endast en del av 
läsupplevelsen (Rosenblatt 2002, s. 20-22). 
 
Läsning är ”en konstruktiv och selektiv process över tiden i ett särskilt sammanhang” där den 
ena parten hela tiden påverkas av vad den andra bidrar med. Det handlar om att läsaren ska 
utveckla transaktioner mellan sig och texten. Transaktion betecknar en process där elementen 
är aspekter eller faser av en total situation – ett ömsesidighetsförhållande. Transaktionen är en 
dubbelriktad relation där både läsare och text är lika viktiga för att orden ska kunna få 
betydelse och för att det litterära verket ska kunna existera i den transaktion som pågår mellan 
läsaren och texten. För att en transaktion ska kunna existera behöver både läsaren och texten 
vara förenade genom ett socialt ursprung och genom sociala verkningar och om det ska finnas 
en kommunikation behöver det finnas en gemensam nämnare mellan texten och läsaren. Tack 
vare en gemensam kärna av erfarenheter kan vi kommunicera även om vi i övrigt är helt olika 
och lever i helt olika kontexter (Rosenblatt 2002, s. 36f). 
 
Rosenblatt delar upp läsningen i två delar, en estetisk och en icke-estetisk. Den icke-estetiska 
läsningen kallas för efferent läsning efter det latinska ordet effere som betyder bära med sig. 
Efferent läsning är något man läser för ett specifikt syfte och det är en praktisk händelse. 
Avsikten med efferent läsning är att skaffa information av något slag som man sedan kan 
använda sig av direkt när man har läst färdigt (1994, s. 23f). Estetisk läsning däremot handlar 
om vad som händer med läsaren under läsakten, de känslor, associationer, attityder och idéer 
som kommer upp i läsarens medvetande. Dessa läsupplevelser omvandlar läsaren till en 

                                                 
Û I teorin använder vi oss av den svenska versionen av Louise M. Rosenblatts Litteraturläsning som utforskning 
och upptäcktsresa (2002) i översättning av Sven-Erik Torhell samt The Reader, the Text, the Poem (1994) på 
originalspråk. 



  19 

meningsfull struktur (1994, s. 24f). Hur den estetiska läsningen uppfattas beror på läsarens 
tidigare erfarenheter, vilket sinnestillstånd och var i livet läsaren befinner sig (1994, s. 27).  
 
Rosenblatt påpekar att hennes betoning av termen transaktion är att hon vill etablera en aktiv 
roll för läsaren och texten och hon vill säkra insikten att ”varje tolkning är en händelse som 
inträffar vid en särskild tidpunkt i ett särskilt socialt eller kulturellt sammanhang” och när 
verket sedan har frammanats estetiskt blir det föremål för reflektion och analys (2002, s. 237). 
 
Rosenblatts teori kommer att vara utgångspunkt för analysen av den privata läsningen men 
även av läsecirkeldeltagarnas upplevelser av litteraturen och hur samtalet påverkar deras 
uppfattning om boken de läst. Vi ser att Rosenblatts transaktion kan appliceras på samtalet 
och binda samman samtalet med läsaren och texten. 
 

3.2 Läsecirkeln 
 
Immi Lundin doktorand i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och kulturjournalist har 
tillsammans med Kerstin Aronsson skrivit boken Bokläsarnas kunskapskälla - För läsecirklar 
och andra litteraturälskare om boksamtal, förlagsverksamhet och bokbransch från 2003.Ú 
 
Immi Lundin skriver om hur man gemensamt med andra kan utveckla sitt läsande genom att 
delta i läsecirklar, varför man väljer att delta i en läsecirkel och vad man kan få ut av sitt 
deltagande. Lundin ser ett grundläggande skäl till varför det är intressant att prata om böcker 
och det är att ”ingen upplevelse av en bok någonsin uttömmer hela dess innehåll eller utnyttjar 
alla dess möjligheter”. Med det menar hon att det i en tolkning av en text inte finns några rätt 
eller fel och att det alltid finns mer att hämta hos verket och när man möter andras läsning av 
samma bok berikar den ens egen läsning av boken (s. 12f). 
 
Var man träffas i läsecirkeln beror på gruppens sammansättning. Är det en informell 
läsecirkel kan man träffas hemma hos varandra och om det är en formell läsecirkel, till 
exempel bibliotekscirkel, träffas man troligtvis på biblioteket eller någon annan offentlig 
inrättning. Lundin ger förslag på hur det kan se ut på en träff och hon rekommenderar att var 
man än träffas bör man ha ett ”lagom stort bord” att sitta kring så att man kan se och höra 
varandra ordentligt och det är också viktigt att träffas på tider som passar alla deltagare. Vad 
man ska läsa är det som ställer till mest bekymmer och ger längst diskussioner eftersom det 
finns ett oändligt antal möjligheter att välja mellan (s. 10-19). 
 
Efter att ha läst en bok är det inte alltid man reflekterar över vad man egentligen tycker om 
boken man har läst och man ifrågasätter inte sina egna upplevelser av boken, men när man 
samtalar om boken med andra uppstår en dynamik som gör att man gemensamt kan utveckla 
läsandet vilket ger en fördjupad läsglädje som kan skilja sig från och/eller berika det man 
själv upplevde när man läste. (s. 20) Denna glädje kallar Lundin cirkelglädje och den delas in 
i sex olika delar där cirkelglädje ett handlar om att bli överraskad. Cirkelglädje två handlar om 
att hitta något att bita i, man kanske blir utmanad att läsa en bok som hade bjudit för stort 
motstånd om man skulle ha läst den på egen hand. Den tredje cirkelglädjen handlar om att bli 
bättre tillsammans. Cirkelglädje fyra handlar om att vara sig själv och att förändras. 

                                                 
Ú I teorin använder vi oss av den svenska versionen av Louise M. Rosenblatts Litteraturläsning som utforskning 
och upptäcktsresa (2002) i översättning av Sven-Erik Torhell samt The Reader, the Text, the Poem (1994) på 
originalspråk. 
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Cirkelglädje fem handlar om att utvidga läsarrollen och med det menas att man kan läsa 
texten på fler sätt än att bara sitta hemma och läsa själv. Den sjätte och sista cirkelglädjen 
handlar om att söka sammanhang, till exempel läsa om författaren eller leta efter recensioner 
av den bok man har läst (s. 20-33). 
 
Ibland kan det vara svårt att få igång samtalet i gruppen och Lundin ger fem förslag på 
läsnycklar som kan ge nya infallsvinklar på texten. Den första läsnyckeln tar upp bokens 
handling, den är en bra utgångspunkt för ett samtal och trots att alla har läst samma bok kan 
man ha väldigt olika uppfattningar om vad den handlar om. Nyckel två handlar om att varje 
bok lär oss hur just den boken ska läsas. Den tredje nyckeln handlar om att en genre skapar 
förväntan. En speciell genre väcker förväntningar om bokens beskaffenhet, hur den är skriven 
och hur personskildringarna ser ut. Nyckel fyra tar upp frågor som: Vem är huvudperson, vem 
berättar och vem ser? Likadant är det med den femte och sista nyckeln som handlar om 
handlingens tid och berättelsens tid. Det är lika effektivt att börja med handlingens tid som 
berättarperspektivet vid läsecirkelträffarna (2003, s. 34-47). 
 
Vi har valt att använda oss av Lundins metod för läsecirkelsamtal för att vi uppfattar det som 
att det är en metod som passar förhållandena i denna uppsats bäst, det vill säga metoden är 
riktad till både formella och informella läsecirklar för vuxna. Lundins text kommer att vara 
utgångspunkt för analysen av hur samtalet fungerar och hur läsecirkeln påverkar deltagarens 
motiv till sitt deltagande samt deltagarens behållning av att delta i en läsecirkel. 
 

3.3 Gruppen 
 
En läsecirkel kan bestå av personer som antingen känner varandra eller av personer som inte 
har träffats innan läsecirkeln började. Oavsett vilket är alla läsecirklar en grupp människor 
som genom sitt deltagande i läsecirkeln interagerar med varandra. För att förstå innebörden i 
att ingå i en grupp kommer vi här att redogöra för vad en grupp är och hur det kan finnas olika 
grupper. Vi kommer också att redogöra för hur en grupp kan utvecklas samt hur man 
kommunicerar. Att vi valt att ta upp litteratur om gruppen här och inte i teorikapitlet beror på 
att det som undersöks i denna uppsats är läsecirkeldeltagaren och dennes upplevelser samt 
likheter och skillnader mellan formella och informella läsecirklar. 
 

3.3.1 Vad är en grupp? 
 
Björn Nilsson (1993), psykolog och sociolog, skriver i sin bok Individ och grupp att en grupp 
är en helhet som kräver ett fungerande samarbete och det är viktigt att gruppmedlemmarna 
anpassar sig till gruppen vilket man också gör om man lär känna varandra och man skapar ett 
mönster i tankar och beteenden. Gruppen är ett antal individer som man måste se som en 
enhet och det är de relationer som finns mellan individerna som gör att de hör ihop och att de 
utgör en grupp. Individerna i gruppen vill ha trygghet och det finns i det förutsägbara, därför 
sätter man upp regler för hur det ska vara i gruppen och det ger en stabil grund att stå på (s. 8-
10). 
 
Det finns många olika sätt att definiera vad en grupp är. Enligt Nilsson kan en grupp bestå av 
två eller flera personer vilka kan vara familj, vänner eller arbetskamrater. En grupp kan också 
vara ett direkt samspel, ansikte mot ansikte, mellan medlemmarna men kan också uppstå 
genom det sociala samspelet som uppstår (s. 25). Det finns också olika typer av grupper: 
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primära och sekundära grupper, formella och informella grupper samt referensgrupper. 
Primärgrupper är varaktiga grupper som kännetecknas av en nära samvaro, det kan vara familj 
och vänner. De sekundära grupperna är ofta större och mer frivilliga till sin natur, de har ett 
uttalat syfte och det finns inte nödvändigtvis ett direkt samspel mellan medlemmarna. 
Exempel på sekundärgrupper kan vara föreningar och organisationer. Formella grupper har 
även de ett uttalat syfte med formulerade regler och är ofta opersonliga till sin karaktär. De 
informella grupperna präglas av personlighet och är ofta spontant bildade utifrån ett 
gemensamt intresse och samhörighet (s. 26f). 
 

3.3.2 Kommunikation och samtal i en grupp 
 
Kommunikationen i en grupp skiljer sig från den mellan två personer. Det är fler som ska 
prata, skämta, avbryta varandra, byta ämne och visa känslor. Flera samtal kan föras samtidigt 
och någon kan plötsligt reagera på något som sagts tidigare. Det finns färre tillfällen att prata 
själv, det är fler personer att lyssna till och fler samtalsämnen att behandla. Samtalet i en 
läsecirkel bygger på att deltagarna kommunicerar med varandra och genom att prata och 
lyssna bygger man vidare på varandras uppfattningar om den bok man läst. Björn Nilsson och 
Anna-Karin Waldemarson (1995) beskriver i sin bok Kommunikation mellan människor hur 
människor kommunicerar med varandra och hur en bra kommunikation ser ut, både när det 
gäller hur man lyssnar och vad man säger när man pratar. 
 
3.3.2.1 Lyssnande 
 
Enligt Nilsson och Waldemarsson är det viktigaste för en bra kommunikation konsten att 
lyssna och de menar att i många fall är vi ganska dåliga på att lyssna, ofta tänker vi mer på 
vad vi själva ska säga när den som pratar pratat färdigt. Detta gör att vi inte uppfattar allt, 
varken det som sägs eller det som kan finnas mellan raderna. Att lyssna är något man ofta 
anser att alla kan och det ses ofta som något självklart. Trots detta är bristfälligt lyssnande ofta 
en orsak till att missförstånd och konflikter uppstår. I många fall räcker det inte att höra och 
uppfatta vad den andra säger, man måste också förstå budskapet och svara på lämpligt sätt. 
Det gäller att höra vad den andre säger och sedan ge ett svar som visar att man reagerar på och 
reflekterar över det som sagts. Klimatet i relationen är också viktigt och något som måste 
kännas in. Är klimatet öppet och avslappnat eller är det spänt och avståndstagande? Dessutom 
måste vi lyssna inåt och fundera över vad vi upplever när den andre pratar. Att vara 
uppmärksam och koncentrerad kräver energi och är tröttande vilket gör att våra tankar lätt 
vandrar i väg när vi tappar koncentrationen, vi tänker på annat och tar inte till oss allt vad vår 
samtalspartner säger. Lyssnandet är en social process som kräver samarbete mellan 
deltagarna. När vi lyssnar ska vi göra så mycket mer än att lyssna, vi ska bekräfta den andra, 
definiera relationen, läsa av omgivningen, planera vad vi själva ska säga och samtidigt 
undvika att fastna i svårigheter med att tyda vad som sägs och vad som ska sägas (s. 56f). 
 
3.3.2.2 Effektivt lyssnande 
 
Enligt Nilsson och Waldemarson är det inte tekniken i samtalet som är avgörande för 
kvaliteten utan hur relationen mellan personerna fungerar. Viktiga faktorer är hur vi möter 
den andra, att vi har ett gemensamt språk, att vi lyssnar och frågar. Ett riktigt bra lyssnande är 
inriktat på att förstå den andre. Genom att vara inriktad på vad den som talar säger och vilket 
budskap den vill förmedla är det lättare att tolka vad som sägs och det blir även lättare att 
fråga om man inte förstår. Ett bra samtal kräver också att båda parter pratar och lyssnar, en 
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bra lyssnare tittar på den som pratar och bryr sig inte om vad som ska hända om en stund. Det 
är även viktigt att betrakta den andre som en viktig person, om vi visar att vi är intresserade 
blir den andre intresserad av oss (s. 58-61). 
 
3.3.2.3 Återkoppling 
 
Återkoppling använder vi för att visa att vi lyssnar och för att berätta för den vi pratar med att 
vi tycker om det han säger och gör. Genom återkoppling får den som sagt något veta vilka 
tankar och känslor den väcker hos andra och den som lyssnar kan berätta hur den har blivit 
påverkad. Om vi kan ge och ta emot återkoppling på ett bra sätt ger det en effektiv 
kommunikation, vi kan då se följderna av vårt handlande och det gör att vi lättare kan anpassa 
oss efter varandra, förståelsen ökar och vi kan fördjupa våra relationer. Men om 
återkopplingen blir felaktig kan den istället ge störningar och framkalla en försvarsinställning. 
Hur vi reagerar på återkopplingen är även beroende av vad vi tycker om personen som vi 
pratar med. Tycker vi bra om personen har vi lättare att ta till oss det den säger men är det en 
person vi inte har en bra relation till har vi lättare att tolka återkopplingen som något negativt. 
Enligt Nilsson och Waldemarson är det är viktigt att en återkoppling är prövande och 
beskrivande inte dömande eller värderande. En efterfrågad återkoppling är bättre än en 
påtvingad, om någon inte vill ha en kommentar är det ingen idé att den ges det (s. 62-65). 
 
3.3.2.4 Öppenhet 
 
Enligt Nilsson och Waldemarson är öppenhet att låta någon annan veta vad vi tänker om oss 
själva och den andre. Genom att vara öppna är vi villiga att förmedla något nytt om oss själva, 
våra tankar, känslor och önskningar. Det finns svårigheter med att visa öppenhet, eftersom vi 
har en regel som säger att vi inte får visa för mycket av oss själva inför obekanta. Öppenhet är 
ett samspel som kräver öppenhet från båda parter annars upphör den. Om vi får stöd och tillit 
genom att den andre kommer med gensvar på det vi säger blir det lättare att gå vidare. Att 
utveckla öppenhet är nästan ett måste eftersom vi ofta börjar på en ytlig nivå i många samtal, 
både med dem vi känner och inte känner. Genom att börja på en ytlig nivå för att sedan bli 
mer öppna utvecklas relationen gradvis och vi lär då känna varandra bättre. Hur öppna vi är i 
ett samtal påverkas av vem det är vi pratar med, vi är mer öppna mot personer som vi tycker 
bra om. Det är även viktigt att välja person och tillfälle för att vara öppen, man måste ta 
hänsyn till sammanhang och situation (s. 65f). 
 
Vi ansluter oss till Nilsson och Waldemarssons uppfattning om kommunikation och kommer 
att använda den som underlag för analysen av kommunikationen i läsecirkeln. 
 

3.3.3 Annan litteratur om gruppen 
 
Barbro Lenéer Axelson och Ingela Thylefors (2005) skriver i sin bok Arbetsgruppens 
psykologi om hur arbetsgrupper och team får en allt större betydelse i dagens arbetsliv. I sin 
bok tar de upp hur grupper fungerar och vilka olika grupper det finns, de tar även upp vilka 
olika roller medlemmarna i gruppen kan anta, hur kommunikationen inom en grupp fungerar, 
problem som kan uppstå inom en grupp och hur man hanterar samarbete och konflikter. Delar 
av detta material kan även appliceras på informella grupper. 
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Det är endast en liten del av Lenéer Axelson och Thylefors idéer om arbetsgruppens 
psykologi som går att applicera på läsecirkeln, men då vi tycker att denna del är mycket 
intressant väljer vi att ta med detta avsnitt. 
 

4 Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att ta upp vilken metod vi har valt och varför vi har valt just den 
metoden, hur urvalet av informanter har gjorts, hur intervjumaterialet har utformats samt hur 
intervjuerna har genomförts. 
 

4.1 Val av metod 
 
För att kunna studera läsecirklar ur ett deltagarperspektiv har vi valt att göra en kvalitativ 
undersökning och för att samla in material valde vi att använda oss av intervjuer. Valet av 
metod utgick från att det var bästa sättet att fånga läsecirkeldeltagarnas tankar om sitt läsande 
och sitt deltagande i läsecirkeln. Det är deras personliga syn på läsupplevelsen och deltagande 
i läsecirkeln som eftersöks och Pål Repstad, professor i religionssociologi, skriver i Närhet 
och distans att kvantitativa metoder är allt för snäva för att kunna undersöka människors 
tankar och erfarenheter. En annan fördel med kvalitativa metoder jämfört med kvantitativa 
metoder är att man kan ställa följdfrågor och på det sättet få mycket mer ingående svar än om 
man gör en kvantitativ studie (1999, s. 64). Valet av metod påverkar även analysen och Karin 
Widerberg, professor i sociologi, menar i Kvalitativ forskning i praktiken att en stor del av 
analysen är bestämd på förhand, både av vad man frågar och hur man ställer frågorna (2002, 
s. 67). Man måste bestämma frågorna utifrån vad man vill veta och detta är en balansgång, 
men genom att ställa öppna frågor kan man undvika att styra svaren allt för mycket. 
 
Vid de tillfällen vi hade kontakt med informanterna i de formella läsecirklarna fick vi tillfälle 
att vara med på deras respektive läsecirkelträff. Vi valde att vara med för att se hur det gick 
till men vi gjorde inga observationer med syfte att använda i uppsatsen. Naturligtvis kan vår 
närvaro ha påverkat de slutsatser vi drar om läsecirklarna men då vi bara var med en gång vid 
varje formell läsecirkel anser vi inte att detta har någon större inverkan på hur vi ser på 
läsecirklarna eller hur vi analyserar materialet. 
 

4.2 Urval 
 
Innan vi kunde börja söka efter läsecirkeldeltagare att intervjua behövde vi bestämma hur 
många informanter som behövdes för intervjuerna och hur många läsecirklar vi kunde behöva 
för detta. Repstad menar att man inte ska göra för många intervjuer eftersom analysen lätt kan 
bli för ytlig om man gör det (1999, s. 69) så med tanke på detta och efter att ha läst andra 
magisteruppsatser kom vi fram till att åtta intervjuer från fyra läsecirklar, två från vardera 
formell och informell läsecirkel, kändes som ett genomförbart antal. I stället för åtta intervjuer 
genomförde vi nio då en av de informella läsecirklarna hade tre deltagare som anmälde sig 
som frivilliga vilket gjorde att vi samtyckte till att intervjua alla tre i stället för att behöva 
välja bort någon som ville delge oss sina upplevelser av sitt deltagande i läsecirkeln.  
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För att hitta läsecirkeldeltagare inom den formella läsecirkeln började vi med att kontakta 
olika bibliotek i vårt närområde. Då det inte fanns läsecirklar på biblioteken i vårt närområde 
gick vi över till att försöka hitta bibliotek med läsecirklar inom ett rimligt avstånd för oss att 
besöka. För att hitta deltagare inom den informella läsecirkeln sökte vi i vår bekantskapskrets 
för att ta reda på om de känner några personer som deltar i läsecirklar, men även vårt lokala 
bibliotek var en informationskälla. Heléne Thomsson, filosofie doktor i psykologi, påpekar i 
sin bok Reflexiva intervjuer, att frivillighet är något mycket viktigt vid intervjuer och att 
denna frivillighet sätts ur spel när man känner varandra (2002, s.127). Därför valde vi att 
endast göra intervjuer med personer utanför vår egen bekantskapskrets. 
 
Läsecirklarna A och B som är formella läsecirklar kontaktades via bibliotekens e-post dit ett 
brev skickades (se bilaga 1), med en förfrågan om ett deltagande i denna undersökning. Efter 
att ha etablerat kontakt med respektive läsecirkel fick vi en inbjudan om att delta i en av 
Läsecirkel B:s träffar och i samband med den träffen genomfördes intervjuerna. Vilka 
deltagare som skulle bli intervjuade var bestämt i förväg och det var bibliotekarien som höll i 
läsecirkeln som av praktiska skäl hade valt ut och frågat de som skulle intervjuas om de ville 
ställa upp. Vi besökte även läsecirkel A för att presentera oss och vårt arbete för att se om vi 
kunde få göra intervjuer med några av deltagarna där. Det fanns ett litet motstånd hos dem på 
grund av att denna läsecirkel var nystartad och den träff vi var med på var deras tredje vilket 
gjorde att de var tveksamma till om de kunde tillföra något till vår undersökning. Dessa 
intervjuer gjordes inte i anslutning till deras träff utan de genomfördes vid ett senare tillfälle 
varav en utfördes per telefon av praktiska skäl. Läsecirklarna C och D som var informella 
kontaktades via telefon för att fråga om de kunde ställa upp på intervjuer och senare hade vi 
ytterligare en kontakt för att bekräfta tid och plats för intervjuerna. 
 

4.3 Intervjumaterial 
 
Intervjufrågorna (se bilaga 2) bestod av öppna frågor för att informanterna skulle få möjlighet 
att utveckla sina tankar och ge ingående svar, men även för att skulle finnas möjlighet för oss 
att ställa följdfrågor. Med utgångspunkt i uppsatsen frågeställning formulerades fyra 
huvudtema för intervjumanualen: 
 

• Hur beskriver deltagarna sitt privata läsande och vilka motiv anges till att delta i en 
läsecirkel? 

• Vilken betydelse har, enligt deltagarna, läsecirklarnas utformning för upplevelse och 
behållning? 

• Hur fungerar, enligt deltagarna, samvaron och samtalet om böcker? 
• Hur beskriver deltagarna sin behållning av att delta i en läsecirkel? 

 
Det första huvudtemat valdes för att få en uppfattning om vem informanten är och för att få en 
uppfattning om vilken relation informanten har till läsande samt för att få veta vilka motiv 
informanten har till att delta i en läsecirkel, vilka tankar och förväntningar som informanten 
hade haft när läsecirkeln startade. Del två rörde själva läsecirkeln, hur den startade, hur den är 
utformad och hur den fungerar rent praktiskt. Tredje delen handlar om samtalet, hur det går 
till, om man har någon samtalsledare och hur samtalet påverkar informantens uppfattning om 
boken de läst. Den fjärde delen handlade om informantens behållning av läsecirkeln, om 
informanten tycker att den lär sig något av att delta, om den sociala gemenskapen är viktig 
och om deltagandet i läsecirkeln inspireras till fördjupning och vidareläsning.  
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Utifrån deras svar kommer vi sedan att lägga på ett jämförande perspektiv för att se om det 
finns några likheter och skillnader mellan formella och informella läsecirklar. 
 

4.4 Genomförande av intervjuer 
 
Totalt intervjuades nio personer från två formella och två informella läsecirklar. Sex av de 
genomförda intervjuerna var personliga intervjuer varav en av dessa intervjuer gjordes per 
telefon av praktiska skäl. Av samma skäl och på informanternas önskemål i en av de 
informella läsecirklarna genomfördes en gruppintervju med tre av deltagarna i läsecirkeln. 
Med gruppintervju menar vi att alla träffades samtidigt och att vi ställde de frågor som 
handlade om det mer praktiska med läsecirkeln till alla tillsammans och de fick sedan svara på 
de personliga frågorna var för sig men med de andra närvarande. Från början fanns det ingen 
tanke om att vi skulle göra något annat än personliga intervjuer men eftersom informanterna i 
läsecirkel C ville träffas vid ett och samma tillfälle samtyckte vi. Något vi inte tänkte på innan 
vi samtyckte till att göra en gruppintervju var att en del av frågorna inte passade att ställa till 
flera samtidigt utan de behövde ställas till var och en av informanterna. Eftersom denna 
läsecirkel var den enda som återstod att intervjua var det heller inte aktuellt att ändra strategi 
och göra någon form av gruppintervjuer med informanterna i de andra läsecirklarna. 
 
För att de intervjuade skulle ha möjlighet att tänka efter och inte känna sig stressade fick de, 
så långt det var möjligt, välja tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna av de formella 
läsecirklarna A och B genomfördes på respektive bibliotek där de träffas för sin läsecirkel, 
med undantag för telefonintervjun. I de två informella läsecirklarna hade vi även kontakt med 
de bibliotekarier som leder läsecirklarna, men eftersom fokus i denna uppsats är deltagarnas 
behållning har vi valt att inte intervjua bibliotekarierna utan avgränsa oss till deltagarna och 
deras upplevelser av läsecirkeln. Intervjuerna av de två informella läsecirklarna genomfördes 
för läsecirkel D:s del på deras arbetsplats och för läsecirkel C:s del, som var gruppintervjun, 
hemma hos en av deltagarna. Thomsson påpekar vikten av att välja rätt plats för intervjun då 
hon har upplevt att intervjuer i ”rätt” miljö ger mycket mer än intervjuer i ”fel” miljö (2002, s. 
86). Repstad menar att platsen man väljer för intervjuerna kan påverka resultatet och han 
anser att intervjuerna ska utföras på ett ställe där man får vara ostörd, platsen ska gärna vara 
neutral och för informanterna bör platsen kännas trygg. En stunds småprat före intervjun kan 
också vara bra för att bygga upp en positiv social relation, man kan återigen berätta sitt syfte 
med intervjun och även tala om att de kommer att vara helt anonyma i undersökningen (1999, 
s.72f). Detta var något vi tog fasta på och även om vi redan innan hade berättat om syftet med 
vår undersökning upprepade vi detta inför varje intervju och berättade även att de skulle få 
vara anonyma. Med anonyma menas i detta fall att de inte nämns med sina egna namn och att 
det inte kommer att framgå var informanterna är ifrån. 
 
Vi deltog båda två vid samtliga intervjuer där en av oss ställde frågorna och den andra gjorde 
noteringar och tog hand om inspelningen, men var även med och ställde följdfrågor om det 
behövdes. Att vara två intervjuare kan göra att informanten hamnar i underläge men vi ville 
ändå vara med båda två för att kunna diskutera intrycken från intervjuerna efteråt. Jan Trost, 
professor emeritus i sociologi, menar i sin bok Kvalitativa intervjuer att två intervjuare som är 
samspelta gör en bättre intervju och får fram mer information än en ensam intervjuare (1997, 
s. 44). Eftersom vi anser oss vara samspelta tror vi att det var bra att vi var med båda två vid 
intervjuerna. Även Repstad säger att det finns fördelar med att vara två som intervjuar. Det är 
bra om en tar hand om själva intervjufrågorna så kan den andre följa den icke-verbala 
kommunikationen och ställa de följdfrågor som kan uppkomma. Efter intervjuerna får man 
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också möjlighet att prata igenom hur man har uppfattat och tolkat det som har sagts (1999, s. 
84f). 
 
Alla intervjuer spelades in på en Mp3-spelare efter att informanterna hade gett sitt 
medgivande till detta. Repstad säger att mycket är vunnet om man spelar in intervjuerna och 
att det är en fördel om bandspelaren är liten (1999, s. 71). Detta gör en Mp3-spelare perfekt i 
sammanhanget då den är mindre än en bandspelare. Eftersom en intervjusituation kan kännas 
en aning konstlad gör det varken till eller ifrån att man spelar in intervjuerna och även om 
många upplever bandspelaren som hämmande glöms den oftast bort efter en stund. Fördelarna 
med att spela in intervjuerna är att den som intervjuar kan koncentrera sig på vad som sägs 
och slipper ägna sig åt att skriva ner allt. Det är även svårare att fånga upp lösa trådar och 
ställa följdfrågor om det som sägs måste skrivas ner men det finns också en risk att man även 
missar det icke-verbala beteendet som också är viktigt. Även vid analysen är det en fördel att 
ha en ordagrann återgivning utan den filtrering som anteckningar och minne innebär (1999, s. 
70f). 
 

4.5 Underlag för analys 
 
När intervjuerna var genomförda lyssnade vi igenom dem och skrev ner dem ordagrant för att 
inte missa något. Därefter gjordes en sammanfattning av varje läsecirkel, hur den är utformad, 
hur samvaron och samtalet fungerar. Därefter gjordes en beskrivning av de läsecirkeldeltagare 
som blev intervjuade med fokus på deltagarens privata läsning, motiv till deltagande i 
läsecirkeln och upplevelse av att delta i läsecirkeln. Sammanfattningarna och beskrivningarna 
av informanterna gjordes på ett så likartat sätt som möjligt för att göra det möjligt att jämföra 
läsecirklar och informanter. Dock svarar alla informanter inte på samma sätt och olika 
utförligt vilket har gjort att underlaget inte är helt lika för alla läsecirklar men det är ändå klart 
jämförbart. 
 

5 Resultat 
 
Här presenteras resultatet av intervjuerna med en redogörelse för varje läsecirkel. De formella 
läsecirklarna A och B presenteras först och därefter presenteras de informella läsecirklarna C 
och D. För att deltagarna inte ska kunna identifieras har de namngetts utifrån de läsecirklar de 
deltar i. 
 

5.1 Formella läsecirklar 
 
Här presenteras de formella läsecirklarna A och B för sig. I anknytning till varje läsecirkel 
redogörs för läsecirkelns utformning och deltagarna i läsecirkeln. I läsecirkel A presenteras 
informanterna Anna och Agneta och i läsecirkel B presenteras informanterna Bea och Britt. 
En sammanfattning avslutar presentationen av de formella läsecirklarna. 
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5.1.1 Läsecirkel A 
 
Efter kontakt med den bibliotekarie som är ansvarig för läsecirkel A gjordes ett besök hos 
dem vid en av deras träffar där vi presenterade oss, vårt uppsatsämne samt gjorde en förfrågan 
om det fanns några som var intresserade av att ställa upp på en intervju. Därefter bestämdes 
tider för intervjuer med Anna och Agneta och två enskilda intervjuer genomfördes. Anna 
intervjuades på det bibliotek där de träffas i sin läsecirkel och Agneta intervjuades via telefon 
på grund av att det var svårt att hitta en tid som passade både Agneta och oss. Vi deltog båda 
vid intervjuerna, en av oss ställde frågorna och den andra noterade och hjälpte till att ställa 
följdfrågor om det behövdes. För att båda skulle kunna vara med vid telefonintervjun 
användes en högtalartelefon och båda intervjuerna spelades in. 
 
5.1.1.1 Läsecirkelns utformning 
 
Läsecirkel A är en formell läsecirkel där en bibliotekarie är med vid träffarna som sker en 
gång per månad och det är även bibliotekarien som håller i läsecirkeln. Gruppen består av nio 
personer, åtta kvinnor och en man i åldrarna 33 år till en pensionär. Alla deltagarna i 
läsecirkeln bor i närheten av biblioteket och några av dem känner även varandra sedan 
tidigare. Läsecirkeln är nystartad och vi besökte dem vid deras tredje träff. Vid deras första 
träff presenterade bibliotekarien förslag på böcker att läsa och man valde då vad man skulle 
läsa de två nästföljande gångerna. Efter dessa tre träffar är ytterligare två inplanerade och 
troligtvis fortsätter man till hösten om det finns intresse för en fortsättning. 
 
Träffarna sker på biblioteket och man startar med lite fika, sedan pågår träffen i ca 1,5 timmar 
då man diskuterar boken och man tar även upp vad man ska läsa till nästa gång om det inte är 
bestämt sedan tidigare. Bibliotekarien släpper diskussionen fri, men kommer med inlägg och 
frågor om den stannar av.  
 
Läsecirkeln valde vid första träffen att ha Afrika som tema för denna termin och den bok som 
man hade läst till det tillfälle när vi var där var Längta hem av Lennart Hagerfors. Förslaget 
att läsa böcker inom ett visst tema kom från bibliotekarien och hon ville på det sättet undvika 
de allra nyaste böckerna eftersom de böcker man läser i läsecirkeln tillhandahålls av 
biblioteket och nya böcker kan vara svåra att få tag på eftersom många vill låna dem. 
 
5.1.1.2 Deltagarna i läsecirkel A 
 
Anna  
 
Deltagarens bakgrund 
Anna är 33 år och hon läser på högskola för att bli gymnasielärare i svenska. Tidigare har hon 
arbetat flera år på restaurang och på fritiden läser och tränar hon mycket. På grund av sin 
utbildning känner hon att hon inte riktigt orkar med fritidsläsningen utan ser gärna en film 
som avkoppling. När hon var liten och gick i skolan hade de en ”läslinje” som fungerade som 
en läsecirkel och hon tyckte om att läsa Barbro Lindgren och Viveca Sundvall [Lärn förf. 
anm.]. När hon blev äldre var det ”de där tantsnuskböckerna” typ Jackie Collins böcker som 
gällde, men hon läste även Anna Karenina av Leo Tolstoj. Från början läste hon mycket 
kärleksromaner men med tiden gick Anna över till att även läsa kriminalromaner och sedan 
vidare till klassikerna, och idag läser hon det mesta. Förr läste Anna för att få avkoppling och 
även om hon fortfarande tycker att det är avkopplande vill hon gärna läsa böcker med mer 
djup för att få en utmaning. Det ska vara roligt och intressant att läsa och det gör inget om 
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man lär sig något på vägen ”… det är ju intressant att man kan jämföra texter på ett helt 
annat sätt nu när man läst så mycket olika litteratur…”. 
 
Motiv till deltagande  
Anledningen till att Anna deltar i en läsecirkel är att hon saknar någon att dela sina 
läsupplevelser med och att få avsluta läsningen med någon sorts samtal är främsta 
anledningen till hennes deltagande även om det sociala också spelar roll. Att det blev just den 
här läsecirkeln beror på att den finns i hennes närhet och hon såg ett anslag på biblioteket om 
att den skulle starta. Innan hade Anna inte tänkt så mycket på det här med läsecirklar men när 
tillfället kom kände hon att det skulle bli roligt att få prata om det hon läste och höra andras 
synpunkter och perspektiv på samma bok. Anna hade inga större förväntningar på litteraturen 
mer än att den skulle vara bra ”… eftersom det är på ett bibliotek och så och det är 
bibliotekarier som är med och ändå lite håller i det på nåt sätt”. 
 
Deltagarens behållning av läsecirkeln  
Annas deltagande i läsecirkeln har inte fått henne att ändra åsikt om böckerna hon läst 
däremot har det hjälpt henne att få en djupare innebörd av dem men kanske även att få 
frågetecken lösta. Hon tycker också att hon får en ökad förståelse för hur andra tänker och ser 
på saker oavsett om man tycker som dem eller inte och det ser hon som en fördel i sin 
framtida yrkesroll. Det finns inga hinder för Anna att prata om allting hon har läst, inget ämne 
är för känsligt och om det skulle vara det skulle hon välja bort den boken eller avstå från att 
gå på just den träffen. Sen tycker hon att det finns böcker som är så dåliga att det egentligen 
inte finns något att säga om dem men tror att man antagligen skulle kunna prata om hur dåliga 
de är. Även om denna läsecirkel är nystartad tycker Anna att hon har fått ut mycket av den 
och om det blir en fortsättning kommer hon att vilja delta. Anna känner att hon, trots att de 
inte har träffats så mycket ännu, har förtroende för de andra i gruppen och att hon till en viss 
gräns kan vara öppen och personlig i samtalen om böckerna. Hon ser läsecirkeln som en 
erfarenhet och hon känner att hon har fått med sig många nya idéer om andra författare och 
böcker som hon inte trodde att hon skulle läsa. De förväntningar Anna hade på läsecirkeln har 
än så länge uppfyllts. 
 
Agneta  
 
Deltagarens bakgrund 
Agneta är 61 år och hon har arbetat på en tidning nästan hela sitt yrkesverksamma liv där hon 
har haft flera olika arbetsuppgifter. Främst har hon arbetat med att läsa korrektur, men hon har 
även varit i arkivet och arbetat som redigerare och reporter. När tidningen som hon arbetade 
på skulle dra ner på personal erbjöd tidningen de som slutade ett avgångsvederlag och hon 
valde att sluta. Agneta hade sedan tidigare kontakt med ett bokförlag och idag arbetar hon 
med att läsa korrektur åt dem. De böcker hon läser korrektur på är av varierande ämnen men 
de håller sig till största delen inom humaniora och filosofi. På fritiden går Agneta gärna på 
bio, teater eller opera och hon tycker även om att vara ute och gå. Agneta lärde sig tidigt att 
läsa med hjälp av sin syster och hon tyckte det var spännande med denna nya värld. Några 
favoriter var Skratt-Maja och hennes vänner av Ebba Edskog och Wahlströms flickböcker 
och när hon kom upp i 12–13 årsåldern började hon läsa en och annan vuxenbok. Idag läser 
Agneta en blandad litteratur men utesluter deckare som hon anser att hon är färdig med. Det 
hon läser är ofta sådant som goda vänner rekommenderar och hon har några favoriter som 
Kerstin Ekman och Anne Tyler. Men under perioder när hon gör mycket korrekturläsande blir 
det inte mycket eget läsande och då är det ibland bara läsecirkelboken som blir läst utöver 
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arbetet. För Agneta är det naturligt att läsa och hon känner att det vore konstigt att inte göra 
det: ”Jag vet inte, jag tror jag är beroende.” 
 
Motiv till deltagande 
Anledningen till att hon är med i läsecirkel är att hon alltid tyckt att det verkat trevligt med 
läsecirklar. Det var en väninna som hade föreslagit biblioteket där hon bor att de skulle starta 
en läsecirkel och när biblioteket startade upp läsecirkelverksamheten gick både Agneta och 
väninnan med i den. Annars var det mest en slump att hon gick med i just den här läsecirkeln, 
den var nära, på en bra tid och inte så pretentiös. Hon har haft funderingar på en privat 
läsecirkel men den här som är organiserad av biblioteket är enkel och det finns inga krav på 
att laga mat och annat som det kan bli när man träffas hemma hos varandra. 
 
Deltagarens behållning av läsecirkeln 
Det bästa med att delta i en läsecirkel tycker Agneta är själva samtalet om boken, att få 
diskutera med andra som har läst samma bok, att olika personer fäster sig vid olika saker och 
att man ser saker på olika sätt. Agneta berättar om den första boken som läsecirkeln läste och 
som hon tyckte var lite konstig men efter diskussionen såg hon den på ett annat sätt. Genom 
att få nya aspekter på boken man läst anser hon att hon får en fördjupad upplevelse av boken i 
efterhand. När någon annan har upptäckt sådant som hon själv har missat kan det bli en riktig 
aha-upplevelse. Sedan uppfattar hon det även som att när man är en grupp personer som alla 
har ett litteraturintresse så blir diskussionerna meningsfulla och de känns värdefulla att samlas 
kring. När det gäller om hon lär sig något i läsecirkeln tycker Agneta att hon lär sig att 
diskutera och att ta till sig av vad andra tycker. Hon tycker även att det är berikande att läsa 
böcker som hon aldrig skulle ha valt att läsa själv. Agneta tycker även att läsecirkeln 
inspirerar till att läsa vidare om samma ämne eller av samma författare som man läst. Det 
händer även att deltagarna inom läsecirkeln tipsar varandra om bra böcker. 
 

5.1.2 Läsecirkel B 
 
Efter att ha fått kontakt med den ansvarige bibliotekarien i läsecirkel B fick vi en inbjudan att 
besöka deras läsecirkel. Bibliotekarien hade redan pratat med deltagarna och hittat två kvinnor 
som var intresserade av att bli intervjuade och i anslutning till besöket genomfördes två 
enskilda intervjuer med Bea och Britt på det bibliotek där de träffas för sina diskussioner. 
Precis som vid de tidigare intervjuerna deltog båda vid intervjuerna, en av oss ställde frågorna 
och den andra noterade och hjälpte till med följdfrågorna. Även här spelades intervjuerna in. 
 
5.1.2.1 Läsecirkelns utformning 
 
Läsecirkel B är en formell läsecirkel som startades på initiativ av en av deltagarna för cirka 
fyra år sedan och den består idag av tolv daglediga kvinnor, mestadels pensionärer, samt en 
bibliotekarie som leder träffarna och skaffar fram litteraturen. Gruppen träffas var fjärde 
vecka på förmiddagar på ortens bibliotek och man har uppehåll över sommar och jul. 
Träffarna pågår under 1,5 timmar då man diskuterar boken och oftast väljer man en ny bok till 
nästa träff. Bibliotekarien är den person som leder träffarna men oftast fungerar 
diskussionerna utan styrning och alla har alltid något att säga även om alla inte alltid pratar 
lika mycket. Att vissa säger mindre beror inte på att andra alltid pratar mer utan det beror mer 
på hur boken har påverkat dem eller om man har hunnit läsa den. Praktiskt går träffarna till så 
att man sätter sig runt bordet och någon, vem som helst, säger något och sedan fyller de andra 
på med sin syn på boken man har läst, allt är väldigt spontant. Har man olika åsikter höjer det 
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nivån på diskussionen och någon kan peka på händelser i boken som har gått de andra förbi 
och man kan se det ur en annan synvinkel. Bibliotekarien tar även fram fakta om den 
författare eller det tema de läser men även deltagarna kan om de hittar något som de vill visa 
ta med tidningsurklipp eller annat till träffarna. 
 
I läsecirkeln läser man ett blandat utbud, nu senast har man haft ett anglosaxiskt tema där man 
bland annat har läst Återstoden av dagen av Kazuo Ishiguro och Havets stjärna av Joseph 
O’Connor. Exempel på andra författare man har läst är Kajsa Ingemarsson, Elfriede Jelinek 
och Simone de Beauvoir. När de väljer böcker lägger bibliotekarien fram förslag på olika 
tema, nya författare eller böcker från ett särskilt land eller bara olika förslag på böcker, 
därefter bestämmer man gemensamt vad man ska läsa och oftast bestämmer man från gång till 
gång vad man ska läsa. De allra flesta böckerna lånas på biblioteket och man lånar också från 
de närliggande biblioteken när det egna biblioteket inte räcker till. Någon enstaka gång har 
man också köpt sina egna böcker. Gruppen har ingen speciell favoritbok eller favoritförfattare 
utan tycker om det varierade utbudet. En bok som de båda informanterna ändå nämner är 
Alkemisten av Paulo Coelho när de fått tänka lite på frågan om gruppen har någon favoritbok. 
 
5.1.2.2 Deltagarna i läsecirkel B 
 
Bea  
 
Deltagarens bakgrund 
Bea är pensionär och under sina aktiva yrkesår arbetade hon som lågstadielärare, speciallärare 
och språklärare i engelska och italienska. Hon har under flera år bott utomlands och även då 
arbetat som lärare. Förutom att läsa tycker Bea om musik och hon spelar piano, flöjt och 
gitarr. Redan som treåring kunde Bea bokstäverna och stavade sig fram överallt där hon kom 
åt, ”…så fort jag kunde läsa det minsta lilla så läste jag och läste […] så läsning har alltid 
varit skojigt, även på andra språk”. Idag föredrar Bea att läsa om andra länder och böcker om 
kvinnliga upptäcktsresande och hon nämner författare som Sigrid Kahle och Karen Blixen. 
Hon tycker att det är fantastiskt att läsa böcker, ”… om man har en så intressant bok befinner 
man sig ju på platsen och det är alltid härligt, det är det”. 
 
Motiv till deltagande 
Anledningen till att Bea är med i en läsecirkel är att hon får nya impulser och en chans att 
diskutera med likasinnade och även upptäcka en och annan bok som hon kanske inte annars 
skulle ha läst. Innan hon gick med i denna läsecirkel hade hon alltid känt sig avundsjuk på 
dem som deltog och hon är glad att hon själv har fått tillfälle att vara med och skulle gärna 
delta i fler läsecirklar om tillfället skulle komma. Bea ser läsecirkeln som ett nöje och ser 
också en fördel i att man lär sig något också och hon ser sig mera som en läsare som njuter 
och inte alltid tänker så mycket på detaljer, det är ”… trevligt med cirkeln att man får andras 
synpunkter”. De förväntningar Bea hade på läsecirkeln innan hon började var att det skulle 
vara bra litteratur, att få träffa människor och få nya vänner. 
 
Deltagarens behållning av läsecirkeln 
Bea känner inte att läsecirkeln ändrar hennes tankar eller åsikter om en bok, däremot kan hon 
känna att hon tappar lite entusiasm över den bok som hon själv tyckt om, om ingen annan 
tycker om den och är det tvärtom försöker hon ändå se förtjänster i den bok hon själv inte 
tyckt om. Hon anser också att man kan prata om alla böcker och ser inget hinder att prata om 
känsliga ämnen eller om det är något kontroversiellt, åtminstone när det handlar om 
läsecirkeln. Läsecirkeln ger Bea väldigt mycket och det är något hon absolut inte vill avstå 
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ifrån och hon tycker att hon har lärt sig mycket av att vara med och nu funderar hon mer på 
det hon läser, vad författaren kan mena och vad en bok kan ge mer än bara ren underhållning. 
Bea tycker om att träffa människor och därför är den sociala samvaron av stor betydelse för 
henne och hon känner också att hon har utvecklats sen hon började i läsecirkeln. Hon säger att 
man nog står still om man inte deltar i någonting, det behöver inte var just en läsecirkel utan 
det kan vara vad som helst. Även som läsare tycker hon att hon har utvecklats eftersom hon 
”tvingas läsa läsecirkelboken och också tänka lite på annat, att det och det måste man ju 
komma ihåg sen […] just med tanke på att man ska kunna redogöra lite grann för vad man 
tycker om boken och så måste man nästan läsa på ett annat sätt, kanske göra en anteckning”. 
Läsecirkeln inspirerar även Bea till merläsning, det kan vara en författare som fungerar som 
inspirationskälla och hon läser allt hon kan komma över av just den författaren. De 
förväntningar Bea hade på läsecirkeln har blivit uppfyllda. 
 
Britt 
 
Deltagarens bakgrund 
Britt är pensionär och det var hon som kom med idén till biblioteket om att starta en 
läsecirkel. Hon är utbildad gymnasielärare i svenska och hon har arbetat med detta under sitt 
yrkesverksamma liv förutom de sista åren innan pensioneringen då hon hjälpte till på skolans 
bibliotek. Förutom att läsa tycker Britt om promenader, hon är mycket intresserad av 
heminredning och konsthantverk och har tillsammans med sin man besökt kyrkor och 
konstutställningar och hon spelar en del bridge. Britt kommer från ett lantbrukarhem där 
läsning inte prioriterades men hon fick ändå möjlighet att utbilda sig och det var i samband 
med detta hennes läsintresse startade. Idag läser Britt allt möjligt, dels är det böckerna i 
läsecirkeln men hon läser även böcker efter tips från andra. Hon säger att hon oftast inte har 
glädje av en bok första gången hon läser den utan kan läsa dem både två och tre gånger för att 
känna vilken fantastisk bok hon har läst. Som exempel på sådana böcker nämner hon 
författarna Kerstin Ekman och Björn Ranelid. I regel tycker hon också mest om svenska 
författare och det hon läser minst av är deckare. Britt läser för att sätta ord på sina funderingar 
och tankar, vilket hon tycker är väldigt viktigt, men hon tycker även att hon lär sig en del om 
andra tider, andra länder och andra kulturer. Hon säger också att ”storyn är ganska 
ointressant för mig, jag kan aldrig säga att jag läser en bok för att komma till slutet för att se 
hur det går”, utan Britt tycker att det är mer intressant med de berättartekniska detaljerna 
vilket hon tror har att göra med hennes yrke som svensklärare. 
 
Motiv till deltagande 
Anledningen till Britts deltagande i läsecirkeln är att hon anser ”att vilken bok man än läser så 
vinner den på att man diskuterar den tillsammans med andra”. Vid läsecirkelträffarna vill 
Britt ”lyssna och bidra” men även ”ge och ta”, och för henne är det många pusselbitar som 
faller på plats när hon får diskutera det hon har läst. Britt anser inte att hennes tankar och 
åsikter om boken i allmänhet ändras om de andra tycker något annat vid diskussionen, 
däremot kan det finnas enskilda saker i böckerna som kan påverka henne och få henna att 
tänka lite mer om de har helt olika åsikter. Hon säger också att det inte finns något ämne man 
inte kan prata om men däremot kan en bok vara så ointressant eller enkel att det inte finns 
något att säga om den. 
 
Deltagarens behållning av läsecirkeln 
Läsecirkeln har gett Britt en möjlighet att komma i kontakt med människor eftersom hon och 
hennes man är relativt nya på orten. Britt anser att läsecirkeln har gett henne en större 
läsupplevelse, en fördjupning och hon tycker att det är ”… roligt att få ta del av andras 
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åsikter och synpunkter…” samt att det ger henne något att tänka på som hon inte funderat 
över innan, hon känner också att när man pratar om det man har läst befäster man också och 
prövar hållbarheten i sin uppfattning. Hon ser fram emot de dagar när läsecirkeln träffas både 
för att få diskutera men även för att träffa de andra i läsecirkeln men hon känner inte att hon 
har utvecklats som läsare eller när det gäller att analysera texter eftersom det är något hon har 
ägnat sig åt i sitt yrkesliv, däremot har läsecirkeln inspirerat henne att läsa mer och fördjupa 
sig i vissa författare eller ämnen ”… man får upp ögonen, kanske för en författare som man 
känner den här vill jag fortsätta att läsa, det kan vara inspirerande”, ett exempel på det är 
författaren Kazuo Ishiguro. Britt har erfarenheter av både formella och informella läsecirklar 
och hon anser att det som är bra med bibliotekets läsecirkel är att: ”Här måste man strama upp 
det till boken och därför som läsecirkel betraktat mycket roligare med en biblioteksläsecirkel 
än en privat” och hon anser också att det är viktigt att man läser samma bok. Även hennes 
förväntningar på läsecirkeln har infriats. 
 

5.1.3 Sammanfattning av formella läsecirklar 
 
5.1.3.1 Läsecirklarnas utformning 
 
De formella läsecirklarna anordnas av bibliotek och båda har en bibliotekarie som deltar vid 
läsecirkelträffarna, biblioteket tillhandahåller även den litteratur som ska läsas. Finns 
böckerna inte i tillräckligt många exemplar på det egna biblioteket lånar man in från andra 
närliggande bibliotek. Deltagarna träffas en gång/månad för att diskutera det de har läst och 
träffarna varar ungefär 1,5 timmar där ordet är fritt. Bibliotekarierna deltar i båda 
läsecirklarna och de hjälper vid behov till att hålla igång diskussionerna. Båda läsecirklarna 
läser ett blandat utbud även om läsecirkel A som är nystartad inte har hunnit läsa särskilt 
mycket än. De startade med Afrika som tema för den första terminen. Även läsecirkel B väljer 
ibland att läsa utifrån tema och när intervjuerna genomfördes hade de ett anglosaxiskt tema 
även om det händer att de väljer litteratur utifrån författare eller ett visst land. 
 
5.1.3.2 Deltagarnas synpunkter 
 
Deltagarna i de formella läsecirklarna har olika bakgrund men det kan hända att några känner 
varandra sedan tidigare. Informanterna i de formella läsecirklarna var kvinnor och det 
slumpade sig så att båda två i läsecirkel B tidigare hade arbetat som lärare, en på lågstadiet 
och en som gymnasielärare och i läsecirkel A var en av dem lärarstudent och en som för 
tillfället arbetade som korrekturläsare på ett förlag. Deltagandet i läsecirkeln motiverar 
informanterna med att de har ett intresse för läsning och för att de tycker om att utbyta tankar 
och idéer och att de sedan får diskutera det de har läst med andra likasinnade. Den sociala 
samvaron är också en anledning till att delta i en läsecirkel även om det inte är 
huvudanledningen. Alla fyra är nöjda med sitt deltagande i läsecirkeln och de känner att även 
om de inte ändrar åsikt om vad de tycker om boken ger diskussionerna nya tankar och en 
annan förståelse kring det de har läst och de får även en större förståelse för de andra 
deltagarnas åsikter och tankar. 
 

5.2 Informella läsecirklar 
 
Här presenteras de formella läsecirklarna C och D för sig. I anknytning till varje läsecirkel 
redogörs för läsecirkelns utformning och deltagarna i läsecirkeln. I läsecirkel C presenteras 



  33 

informanterna Cecilia, Camilla och Carola och i läsecirkel D presenteras informanterna Dan 
och Desirée. En sammanfattning avslutar presentationen av de informella läsecirklarna. 
 

5.2.1 Läsecirkel C 
 
Efter att ha fått kontakt med läsecirkel C genomfördes en gruppintervju med tre av deltagarna 
efter önskemål från dem själva och vi träffades hemma hos en av informanterna. Till största 
delen genomfördes intervjun med alla tre samtidigt men eftersom en del av intervjumanualen 
består av personliga frågor ställdes dessa till var och en av dem. Förutom att det var en 
gruppintervju genomfördes intervjun på samma sätt som vid de tidigare intervjuerna där en av 
oss ställde frågorna och den andra gjorde noteringar och hjälpte till med följdfrågor och även 
denna intervju spelades in. 
 
5.2.1.1 Läsecirkelns utformning 
 
Läsecirkel C startade för cirka 5 år sedan efter ett initiativ från några tidigare arbetskamrater 
som när de skulle sluta arbeta tillsammans kände att de vill fortsätta träffas. Idén till 
läsecirkeln kom från Camilla och de andra tyckte att det lät kul och såg den som ett bra skäl 
till att träffas. Läsecirkeln består av sex kvinnor i 30-45 årsåldern där fyra av dem är tidigare 
arbetskamrater. Informanterna tycker att antalet deltagare är lagom, som de själva säger, är de 
väldigt bra på att prata i munnen på varandra men de känner också att efter så många år kan 
det vara svårt för en ny person att ta plats i gruppen. Det finns ingen uttalad ledare i gruppen 
men de andra ser ibland Carola som en ledare eftersom hon har läst litteraturvetenskap och de 
känner att hon kommer med ytterligare en dimension till samtalet med sina kunskaper i 
ämnet. Ibland händer det att de tar fram fakta om de författare som de läser, de gör det särskilt 
om det är en klassiker och om det finns självbiografiska inslag i boken och när nyfikenheten 
om en författare har väckts, men det är inget som de känner att de måste göra varje gång. 
 
I läsecirkeln träffas de var sjätte vecka hemma hos varandra men de har uppehåll över 
sommaren. De har haft samma gruppkonstellation hela tiden, ingen har slutat och ingen har 
tillkommit förutom att ”… det har kommit till några barn”. Hälften av tiden de träffas går åt 
till att prata om boken, resterande tid går åt till fika och prata om annat samt välja bok till 
nästa gång och de brukar hålla på i ungefär tre timmar per träff. Vid varje träff börjar de med 
att fika och avhandla sådant som ligger utanför läsecirkeln och därefter tar diskussionen om 
böckerna vid. De ser alltid till att prata om böckerna de har läst och samtalet går till så att de 
mer eller mindre pratar i munnen på varandra och hur mycket det diskuteras beror mer på 
bokens innehåll än på dem själva. 
 
I läsecirkeln läser de att blandat utbud av böcker och exempel på litteratur de har läst är 
Bokhandlaren i Kabul av Åsne Seierstad, Anna Karenina av Leo Tolstoj och Gregorius av 
Bengt Ohlsson men de har även läst författare som Sidney Sheldon, Elizabeth George och 
Katarina Mazetti. När det är dags att välja böcker till läsecirkeln kommer alla med förslag och 
man resonerar sig fram till ett gemensamt beslut. Detta gör de vid varje träff och från början 
var tanken att den person de var hemma hos skulle få välja bok till nästa gång men det har de 
slutat med. De har en strävan att inte fastna i en genre utan de försöker att läsa allsidigt, både 
allvarligt och lättsamt eller en och annan klassiker och Carola säger: ”Ibland är det lyckat, 
ibland är det mindre lyckat.” Även om det är meningen att de ska läsa samma bok till 
träffarna händer det någon gång ibland att de bara har valt författare och utifrån det har valet 
av bok blivit fritt. Böckerna lånar de på biblioteket om den bok de ska läsa till nästa gång 
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finns tillgänglig där och om de måste köpa en bok håller de sig till pocketutgåvan för att 
kunna hålla priset nere. 
 
5.2.1.2 Deltagarna i läsecirkel C 
 
Cecilia  
 
Deltagarens bakgrund 
Cecilia är 44 år, hon är utbildad miljövetare och arbetar som controller på en förvaltning i 
hemkommunen. Förutom läsning tycker hon om att arbeta i trädgården och träna aerobics, 
Cecilia är även engagerad som ledare inom friluftsfrämjandet. Båda Cecilias föräldrar läser 
och det hon minns från barndomen är att hon följde med sin pappa till biblioteket när han 
lånade böcker och när han gick till vuxenavdelningen gick hon till barnavdelningen där hon 
läste, ritade och lyssnade på skivor. En bokserie som Cecilia kommer ihåg att hon läste som 
barn var Laura Ingalls Wilders böcker om Lilla huset på prärien. Nu för tiden läser hon helst 
något lätt som till exempel en deckare men hon läser även mycket kvinnliga författare och 
gärna svenska författare. Läsandet ger henne avkoppling och hon säger att ”Man får ju väldigt 
mycket av att läsa egentligen. Man får ju kunskap och förståelse för andra och inlevelse i 
andra miljöer, kulturer, situationer, människors liv och så.” 
 
Motiv till deltagande 
Anledningen till att Cecilia är med i en läsecirkel är för att få träffas och umgås samtidigt som 
hon tycker att det är roligt att dela med sig av läsupplevelsen och höra vad de andra har att 
säga om sina läsupplevelser. ”Har man, liksom, en sådär stark upplevelse av en bok, då är det 
roligt att prata om det. Då behöver man ju prata med den som har upplevt samma sak.” 
Cecilia hade inte några större förväntningar på litteraturen innan läsecirkeln startade utan 
hoppades mest på att de gemensamt skulle komma fram till vad de skulle läsa i läsecirkeln 
och hon hoppades även på att få tips från de andra på fler böcker att läsa. I samband med 
starten av läsecirkeln kände Cecilia också att läslusten kom tillbaka efter att ha haft ett 
uppehåll i läsandet ett tag på grund av små barn och lite tid till läsning. Andra förväntningar 
Cecilia hade på läsecirkeln var att få en trevlig samvaro vilket hon också har fått. Att prata om 
det hon har läst är inget som Cecilia har några problem med utan hon tycker att det öppnar 
upp för nya tankar och åsikter. Ett exempel på det är Åsne Seierstads Bokhandlaren i Kabul 
där hon kände att det var först efter diskussionen som hon verkligen kunde säga vad hon 
egentligen tyckte om boken. Cecilia känner också att ju mer hon läser desto mer kan hon 
referera till andra tidigare böcker hon har läst när de sedan pratar och diskuterar det de har 
läst. 
 
Deltagarens behållning av läsecirkeln 
Läsecirkeln ger Cecilia väldigt mycket där både den sociala gemenskapen, läsningen och den 
efterföljande diskussionen har stor betydelse. Hon känner trygghet i gruppen och har stort 
förtroende för de andra vilket gör att hon kan prata öppet och personligt med dem. Cecilia 
säger också att träffarna i läsecirkeln får henne att må bra och när man har familj är det viktigt 
att få avsätta tid för sig själv som person och läsecirkeln är ett sätt för henne att göra det. Hon 
tycker också att det är utvecklande att läsa. Att få dela med sig och prata om det man läser ger 
ytterligare en dimension till det hela även om hon inte alltid tycker att hon är speciellt bra på 
att analysera det hon läser. Läsecirkeln ger henne även tips på nya författare och genrer som 
hon antagligen inte annars skulle ha läst. 
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Camilla  
 
Deltagarens bakgrund 
Camilla är 33 år, hon arbetar som utvecklingsledare på ett kommunkontor och hon är utbildad 
civilekonom. Hennes främsta fritidsintressen är fysisk aktivitet som cykling, tennis och 
gympa, hon tycker också om promenader och resor. Läst har Camilla alltid gjort vad hon kan 
minnas och hon har haft sina perioder med högar av böcker men hon minns inte att det skulle 
ha varit något speciellt som fick henne att börja läsa. Nu läser hon blandat vilket hon tackar 
läsecirkeln för, innan hon började i läsecirkeln läste hon mest kvinnliga författare. Camilla 
läser mycket för avkoppling och för att få tid för sig själv men även för att få ”nya perspektiv, 
nya tankar omkring saker”. 
 
Motiv till deltagande 
Anledningen till att vara med i läsecirkeln är att träffa de andra deltagarna, vilket var den 
egentliga orsaken till att de startade läsecirkeln men också för att läsningen verkligen ska bli 
av för hon känner att med små barn i huset finns det inte riktigt tid till det. Camilla hade en 
kompis som var med i en läsecirkel och hon kände att det skulle vara kul att själv delta i en 
och tankarna kring hur det skulle vara kretsade mest kring den sociala samvaron men hon 
ville även få nya uppslag och idéer om litteraturen. Att vara med i läsecirkeln ger Camilla tid 
att spendera på sig själv, att få komma hemifrån en stund ibland, att få en stunds social 
samvaro med vännerna samtidigt som hon blir inspirerad att läsa det som hon annars inte 
skulle ha läst. 
 
Deltagarens behållning av läsecirkeln 
När Camilla får prata om det hon har läst med andra känner hon ”att det ger mer nya 
läsupplevelser, att man liksom upplever boken igen” vilket hon ser som positivt. Hon har inte 
alltid tagit ställning till vad hon tycker om boken de har läst innan de träffas utan det är först 
efter diskussionen hon kan säga vad hon anser. Camilla tycker heller inte att det är svårt att 
prata om svåra ämnen med de andra i läsecirkeln. Hon känner också att hon lär sig mycket av 
att vara med, dels att analysera en text vilket ger henne en ny dimension av en bok som hon 
inte upplevt innan, men även innehållsmässigt ger det henne fördjupad kunskap i och med att 
alla de andra tar med sina erfarenheter in i diskussionen. Läsecirkeln är, precis som läsningen, 
utvecklande för Camilla och hon tycker att hon inspireras av läsecirkeln att läsa mer och en av 
finesserna är att hitta många nya författare. Camilla känner att hennes förväntningar på 
läsecirkeln har uppfyllts med tanke på att alla inte kände varandra i gruppen när de började: 
”… det var ju några som vi inte kände så väl innan, vi visste inte vad det skulle bli av 
gruppen…” 
 
Carola  
 
Deltagarens bakgrund 
Carola är 32 år och arbetar på museum som museipedagog och på sin fritid är hon med i en 
förening som hon lägger ner en del tid på. Det som fick Carola att börja läsa hänger ihop med 
att hennes föräldrar alltid läste för henne när hon var liten och högläsning var viktigt i hennes 
familj, till och med nu läser hon och hennes man högt för varandra ibland. Nu läser hon mest 
det som läsecirkeln läser på grund av att tiden inte riktigt räcker till men annars läser hon 
gärna facklitteratur. För Carola betyder skönlitteratur avkoppling och hon jämför det med att 
gå på bio. För henne handlar det om ”ett behov av att ha andras berättelser att spegla sig i”. 
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Motiv till deltagande 
Anledningen till att Carola är med i en läsecirkel är att hon fick en förfrågan och tyckte att det 
lät kul och hon tycker att det är utvecklande att prata om böcker tillsammans just för att man 
får andras synvinklar på det som de har läst. Carola har tidigare erfarenheter av att prata om 
böcker tack vare hon läste litteraturvetenskap på högskolan och där var de en grupp kompisar 
som gärna diskuterade de böcker de läste vilket hon tyckte var givande. Både att diskutera 
böcker och den sociala biten är viktiga för henne när det gäller läsecirkeln och hon har inte 
några större förväntningar på litteraturen utan hon är öppen för förslag. Hon känner också att 
hon kan vara både öppen och personlig när det gäller samtalet. Carola tycker att det är kul att 
prata om sina läsupplevelser, hon ser att det är ett sätt att lära känna både bok och varandra på 
och det finns så mycket att säga om en bok. Hon känner inte att det finns något man inte kan 
prata om även om de ibland har valt bort böcker med känsliga ämnen, till exempel böcker om 
unga flickor som far illa. Hennes tankar och åsikter om en bok kan mycket väl ändras efter 
diskussionen: ”ibland så kan en bok som jag har tyckt var lite halvdöd plötsligt få liv och 
piggna till, så man ser andra saker i det”. 
 
Deltagarens behållning av läsecirkeln 
Att vara med i läsecirkeln ger Carola mycket och förutom den sociala samvaron tycker hon att 
hon lär sig en del när alla delar med sig av sina erfarenheter och läsupplevelser så samtidigt 
som läsning är njutning är den också ett sätt att lära sig saker. Läsecirkeln har också gett 
henne nya böcker att läsa som hon antagligen inte hade läst annars, men den främsta 
anledningen till att ha en läsecirkel tycker hon ändå är den gemenskap som finns kring 
litteraturen och den sociala samvaron. 
 

5.2.2 Läsecirkel D 
 
Efter att ha fått kontakt med Desirée i läsecirkel D genomfördes två enskilda intervjuer med 
Desirée och Dan och vi träffade dem på den gymnasieskola där båda arbetar. Precis som vid 
de tidigare intervjuerna deltog vi båda två, en av oss ställde frågorna och den andra 
antecknade och hjälpte till att ställa följdfrågor vid behov och även dessa intervjuer spelades 
in. 
 
5.2.2.1 Läsecirkelns utformning 
 
Läsecirkel D är en informell läsecirkel som består av nio personer, sex kvinnor och tre män i 
åldrarna 38 år och upp till pensionärsåldern. Denna läsecirkel startades 1988 på en 
gymnasieskola där den kom till som en fortbildning för lärare i svenska och har sedan fortlevt 
som en privat läsecirkel. Det är fortfarande till största delen lärare på gymnasieskolan som 
deltar, även om en bibliotekarie på skolan och en fru till en av lärarna också ingår i 
läsecirkeln. Gruppen träffas totalt åtta gånger per år och man är då hemma hos varandra, utom 
inför sommar- och juluppehållen då man ibland gör en utflykt. Ibland förbereder man 
läsecirkelträffarna genom att ta fram någon artikel eller söker på Internet om den aktuella 
författaren. Detta gjordes mer tidigare men det händer ibland nu också, vilket uppskattas vid 
de tillfällen det görs. 
 
Läsecirkel D träffas på kvällstid hemma hos någon av deltagarna och varje träff tar ungefär tre 
timmar. Man börjar träffen med att småprata lite för att alla ska få ”prata av sig” och sedan 
diskuteras den bok eller de böcker man läst, därefter är det fika och mer allmänt prat. Gruppen 
har ingen ledare utan de hjälps åt att få läsecirkeln att fungera, men den man ska vara hos vid 
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träffen får ett ansvar att just den gången föreslå dag och tid och ordna fika. Samtalet om 
boken eller böckerna startar spontant eller så ber man någon börja och sedan kommenterar 
man det som sagts och då kommer diskussionen igång. Man går igenom boken genom att 
ventilera personer, miljöer, budskap, igenkännande, kopplingar till tidigare böcker eller vad 
som kan vara intressant med just den lästa boken. Något som den här läsecirkeln även tar upp 
är om boken passar att låna ut till eleverna på skolan, om den är för svår eller om boken mest 
är en fortbildning för de lärare som ingår i läsecirkeln. 
 
Läsecirkeln läser en varierad litteratur men en hel del är relativt nytt och det blir ofta sådant 
som har uppmärksammats i media eller är allmänt populärt. För det mesta läser man 
skönlitteratur men det förekommer även biografier, noveller och lyrik. Några exempel på 
böcker som läsecirkeln har läst är Gregorius av Bengt Ohlsson, Timmarna av Michael 
Cunningham, Ut och stjäla hästar av Per Pettersson, Mord i natten av Donna Leon, Tjuvarnas 
marknad av Jan Guillou och Dan Browns Da Vincikoden samt ett antal nobelpristagare. Valet 
av litteratur gör man från gång till gång och det är ett gemensamt val där man diskuterar sig 
fram till vad man ska läsa nästa gång. Ibland väljer de att läsa olika böcker till nästa träff, det 
kan vara att man läser olika böcker av samma författare eller det kan vara att några personer 
bestämmer sig för att läsa en bok och resten av gruppen en annan. Litteraturen skaffas fram av 
Desirée eftersom hon är bibliotekarie, ibland köper hon in det man ska läsa till skolans 
bibliotek eller skaffar hem pocketböcker som var och en får betala. 
 
5.2.2.2 Deltagarna i läsecirkel D 
 
Dan  
 
Deltagarens bakgrund 
Läsecirkeldeltagare Dan är 58 år och arbetar som gymnasielärare i svenska och tyska. Hans 
fritidsintressen är golf, läsa och tidigare har han även kört motorcykel. När han började läsa 
var det tidskrifter med historiska noveller som fanns hos hans mormor som var spännande att 
läsa. Dan gick även till biblioteket och fick där hjälp av bibliotekarien att hitta fler spännande 
böcker. I hemmet fanns Det bästas böcker och Svalans bibliotek som också stimulerade till 
läsning. Från 10 års ålder har han hela tiden lånat böcker på biblioteket och när han har haft 
råd har han även köpt böcker. Dan läser en varierad blandning av litteratur men de senaste 
åren har det blivit mycket deckare vilket han anser beror på att det är en deckarflod just nu. 
Bland de böcker och författare han nämner finns Damernas detektivbyrå, Guillous 
Hamiltonböcker, Donna Leon och Maria Lang. Väinö Linna, P O Enquist och Arto Paasilinna 
är andra författare som Dan uppskattar. Går man längre tillbaka i tiden är E M Remarques På 
västfronten intet nytt och Alexandre Dumas Greven av Monte-Cristo böcker som har fastnat. 
Dan säger att han läser ”dels för avkoppling om man känner att nu vill jag sätta mig ner och 
ha det skönt, men också för att nya världar öppnar sig. Nya världar att leva sig in i, att 
komma in i Botswanas samhällen liten stund eller att gå tillbaka till 30-talets Tyskland. 
Uppleva hur vetenskapsmän och –kvinnor har kämpat med sina upptäckter. 
 
Motiv till deltagande 
Dan var med och startade läsecirkeln och hans motiv till att starta läsecirkeln var att han ville 
läsa böcker som han och de andra lärarna kunde tipsa eleverna om eftersom lärarna upplevde 
att de läste mycket gammal litteratur i sin undervisning och kände att de ville ha nyare 
litteratur att ge till sina elever. ”Vi var rätt så nya då många av oss och Doktor Glas är ju så 
gammal.” Idag ser han läsecirkeln som ett sätt att hålla sig underrättad om vad som händer på 
litteraturområdet och även som en källa till inspiration. Dan anser att det är med böcker som 



  38 

med film, man måste prata om den med någon, diskussionen är halva nöjet. Utöver 
förhoppningen att kunna hitta ny litteratur att ge sina elever hade Dan inte några särskilda 
förväntningar på läsecirkeln när den startade. ”Jag hade inte något direkt mål när vi satte 
igång att det här vill jag genomdriva utan det fick ge sig då vad folk tyckte och jag tror att en 
läsecirkel lever på att ha goda deltagare som kan ge och ta.” Dan tycker inte att samtalet om 
boken påverkar hans uppfattning om boken i någon större omfattning, samtalet kan göra att 
han får upp ögonen för något nytt eller ser något på ett annat sätt men han anser att han ändå 
alltid har sin egen uppfattning. Det han däremot kan bli påverkad av är att få veta mer om 
bakgrunden till historien, genom att få veta mer om författarens liv, vad han eller hon har varit 
med om eller varför boken blivit skriven, det kan påverka hans uppfattning och förståelse av 
boken. Eftersom gruppen läser många olika sorters böcker kan det bli många olika ämnen att 
diskutera, men gruppen undviker inga ämnen och det har inte varit något man samtalat om 
som har stött någon. Dan upplever att de kan vara öppna och ärliga i sina diskussioner, sedan 
anser han att alla har någon slags gräns för hur personlig man är med sina kompisar och att 
man kanske inte tar fram sina allra mest privata tankar när man diskuterar böcker med sina 
vänner. 
 
Deltagarens behållning av läsecirkeln 
Dan tycker att han har stor behållning av läsecirkeln, den ger läseupplevelse, underhållning, 
tankar från böckernas värld och upplevelser från andra miljöer. Att umgås med människor och 
att veta vad de tycker anser han alltid är lärorikt. Dan anser även att utan att ha läst de böcker 
som han gör genom läsecirkeln hade han varit på en lägre kunskaps-, känslo- och fantasinivå 
än vad han hade varit utan läsecirkeln. Läsecirkeln har även betydelse på det personliga planet 
och han menar att en god läsecirkel alltid utvecklar människan. Dan ser även att läsecirkeln är 
utvecklande för honom som läsare då han läser böcker som han annars inte skulle ha läst. Att 
analysera boken man läst tycker han är viktigt för annars blir det ”… bara ett allmänt 
tyckande och tänkande…” och genom att analysera kommer man lite mer på djupet och ökar 
förståelsen för boken, men det får inte bli någon skola utan analysen ska göras så enkelt och 
smidigt som möjligt och ofta underlättar det om man har gjort några markeringar i förväg.  
”Om man inte har ett antal bokmärken när man sätter sig och ska prata då blir det fattigare 
tycker jag.” 
 
Desirée  
 
Deltagarens bakgrund 
Desirée är en kvinna på 60 år som är bibliotekarie på gymnasieskolan där läsecirkeln 
startades. Hennes intressen är golf, måla akvarell, vandra i skogen, friluftsliv och läsa. När 
hon började läsa var det hennes pappa som tog med henne till barnavdelningen på biblioteket i 
staden där de bodde och det tyckte hon var jättespännande. I tredje klass började hon läsa mer 
och hon har lånat och läst mycket böcker sedan dess. Desirée läste helst romaner när hon var 
yngre, idag läser hon mer blandat och hon säger: ”Jag tror inte att jag skulle kunna tänka mig 
ett liv utan att läsa. Dels så får man ju inblick i hur andra har det överhuvudtaget och man 
kan se på livet ur lite, ja lite olika perspektiv.” Som bibliotekarie läser Desirée även en del för 
jobbet, för att kunna tipsa eleverna om bra böcker att läsa. Det är inte någon som säger att hon 
måste det men för att arbetet blir lättare ju mer hon har läst och kan tipsa eleverna om. 
 
Motiv till deltagande 
Desirée blev inbjuden att delta i läsecirkeln när hon började arbeta på skolan för 18 år sedan. 
Anledningen till att hon valde att gå med i läsecirkeln var att hon tyckte att det lät kul, hon var 
nyinflyttad och det passade bra just då eftersom hon hade tid att vara med. Andra anledningar 



  39 

till att delta i läsecirkeln var att hon tyckte att det lät kul att läsa samma bok och sedan få 
diskutera den tillsammans med andra och hon kände också att hon skulle kunna ha nytta av 
det i sitt arbete som bibliotekarie där det ständigt är elever som vill ha förslag på bra böcker 
att läsa. Desirée menar att eftersom det inte ingår någon litteraturundervisning i 
bibliotekarieutbildningen kan man som bibliotekarie känna att man inte har tillräcklig 
kännedom om olika böcker för att kunna hjälpa eleverna hitta en bra bok att läsa och här får 
då läsecirkeln en viktig funktion. Samtalet kan påverka Desirées uppfattning om boken till 
viss del men inte särskilt mycket. Det som framför allt kan påverka hennes uppfattning om 
boken är om någon tar upp något som hon inte tänkt på, därmed får hon ett annat perspektiv 
på det som står i boken. Desirée anser att gruppen kan prata om det mesta och att man inte 
direkt undviker några ämnen och hon tycker att samtalet i gruppen fungerar bra, alla får 
komma till tals och alla försöker vara lyhörda och lyssna på vad andra säger. 
 
Deltagarens behållning av läsecirkeln 
Läsecirkeln ger Desirée mycket på olika plan, hon ser att den ger gemenskap, vänskap och att 
det är en kompetensutvecklig för henne i arbetet. Hon tror även att detta att de hållit på länge 
gör att de får ut mer av läsecirkeln, dels för att de känner varandra väl och därmed kan de vara 
öppnare och dels för att när man känner varandra väl ger den sociala biten mer. Läsecirkeln 
ger även kunskap genom att hon lär sig mer om lika författare och genom att deltagarna tipsar 
varandra om andra bra böcker att läsa när man träffas i läsecirkeln. Eftersom de andra 
deltagarna är lärare kan de också tipsa henne på ett annat sätt om böcker som skulle kunna 
passa till skoleleverna. De tips hon får i läsecirkeln kan hon ha nytta av både privat och i sitt 
arbete. Den sociala samvaron har också stor betydelse för henne ”Vi har kul helt enkelt”. 
Läsecirkeln är inget som känns betungande, det finns inga krav utan det är upp till var och en 
vilken ambition man har med sitt deltagande. Desirée tycker att hon utvecklas som person av 
att var med i läsecirkeln men hon tycker att det är svårt att säga på vilket sätt, men träningen 
att prata inför andra anser hon alltid är nyttig. Hon tycker också att hon har utvecklats som 
läsare genom att läsecirkeln breddar hennes läsning och att hon tittar mer noga på författare 
och vad de mer har skrivit. Framför allt bredden är något som Desirée framhåller som viktigt, 
att bli lite ”tvungen” att läsa böcker hon inte skulle ha läst annars, läsecirkeln inspirerar även 
till vidareläsning och fördjupning. Det viktigast med läsecirkeln är dock för Desirée den 
sociala gemenskapen eftersom hon anser att hon läser oavsett om hon är med i en läsecirkel 
eller inte. 
 

5.2.3 Sammanfattning av informella läsecirklar 
 
5.2.3.1 Läsecirklarnas utformning 
 
De informella läsecirklarna är privata läsecirklar där läsecirkel C startades på initiativ av 
några tidigare arbetskamrater som såg det som ett bra sätt att fortsätta träffas när de inte 
längre hade jobbet gemensamt. Läsecirkel D startades av ett antal gymnasielärare som ett led i 
att kunna erbjuda sina studenter annan bra litteratur som ett komplement till all ”gammal” 
litteratur. Den har senare fortlevt som en privat läsecirkel och den består i huvudsak 
fortfarande av lärarkolleger. Läsecirklarna består av sex respektive nio personer. De träffas 
ungefär var sjätte vecka med sommar- och juluppehåll och träffarna sker hemma hos någon av 
deltagarna. Varje träff varar ungefär tre timmar och träffarna innehåller förutom diskussionen 
om boken de har läst även fika och en del prat om annat. Val av bok till nästa gång bestäms 
också vid varje tillfälle. Man läser ett blandat utbud av litteratur och läsecirkel C försöker i 
möjligaste mån att låna på biblioteket men om boken inte finns att låna ska den helst finnas i 
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pocket för att de ska kunna köpa den. Läsecirkel D inskaffar sin litteratur med hjälp av 
skolbibliotekarien som också är deltagare i läsecirkeln. En del av litteraturen köper hon in 
med tanke på att den ska kunna användas i biblioteket sedan. 
 
5.2.3.2 Deltagarnas synpunkter 
 
Deltagarna i respektive läsecirkel har likartade bakgrunder där den gemensamma nämnaren 
för båda läsecirklarna är arbetet. Läsecirkel C består av tidigare arbetskamrater medan 
läsecirkel D fortfarande består av lärarkolleger samt skolbibliotekarien på samma 
gymnasieskola. Även i dessa läsecirklar är det övervägande kvinnor som deltar, men en man 
intervjuades i läsecirkel D som för övrigt har ytterligare två män som är med. Informanterna 
har olika motiv till sitt deltagande där det för läsecirkel C är den sociala samvaron som är 
huvudsaken, även för läsecirkel D väger den sociala samvaron också tungt även om den en 
gång startade för att hitta ny litteratur till gymnasiestudenterna, och alla fem som intervjuades 
poängterar att de är nöjda med sitt deltagande i läsecirkeln, att de lär sig något och får en 
fördjupad förståelse för det de har läst. 
 

6 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska materialet med utgångspunkt från 
Louise Rosenblatts teori om läsandet, Immi Lundins metod för läsecirklar och Björn Nilsson 
och Anna-Karin Waldemarssons teori om gruppen, samt tidigare forskning och annan 
litteratur som redogjorts för. Utgångspunkten för analysen är att jämföra formella och 
informella läsecirklar utifrån vilka funktioner och behov de fyller, vilka upplevelser de ger 
och vilken betydelse läsecirkelns egna förutsättningar har. Uppdelningen kommer att göras 
utifrån de huvudteman som användes som utgångspunkt för intervjuerna. 
 
Alla informanter kommer inte till tals vid varje fråga och det kan bero på att informantens 
svar inte har fört analysen framåt eller att någon annan informant har gett samma eller 
liknande svar. 
 

6.1 Deltagarnas privata läsande 
 
Det finns olika anledningar till att informanterna läser, avkoppling är en anledning men även 
att kunna sätta ord på sina tankar och lära sig något nämns också som viktiga anledningar. 
Rosenblatt skriver att om läsaren omtolkar sina tidigare erfarenheter och känslor vid läsningen 
av en ny bok får läsaren en mer fullständig och givande litterär upplevelse och man växer som 
läsare och som människa och erhåller nya erfarenheter och tankar som man sedan tar med sig 
till nästa läsning (2002, s. 92f). Flera av informanterna berör detta på olika sätt, Britt uttrycker 
det som att hon läser för att sätta ord på sina funderingar och tankar, vilket gör att hon växer 
och utvecklas som person och Camilla säger att hon läser för att få nya perspektiv och tankar 
omkring saker. 
 
Hur man läser och vad man läser går inte att koppla till om informanterna deltar i en formell 
eller informell läsecirkel utan läsningen är personlig och det är främst två deltagare som 
skiljer sig lite mer från de övriga. Dels är det Britt som är mer intresserad av berättartekniska 
detaljer snarare än innehållet i böckerna hon läser och dels är det Carola som främst väljer att 
läsa facklitteratur vid sidan av läsecirkelsboken. Att läsa facklitteratur kan kopplas till 
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Rosenblatts efferent läsning som betyder att man läser för ett speciellt tillfälle och det är en 
praktisk händelse med avsikten att skaffa information som man kan ha användning för när 
man har läst färdigt och det kan till exempel vara ett recept eller en bok om trädgårdsskötsel 
(1994, s. 23f). Rosenblatt talar också om estetisk läsning som berör läsaren på ett helt annat 
sätt och det handlar om de känslor, associationer, attityder och idéer som dyker upp i läsarens 
medvetande (1994, s. 24f). Cecilia läser främst för avkoppling men menar också att läsningen 
ger mycket annat som till exempel inlevelse och förståelse för andra människors situation och 
liv. Dan uttrycker något liknande som skäl till sitt läsande men han uttrycker det som att nya 
världar öppnar sig när han får uppleva olika samhällen och tidsåldrar. 
 
Vilka böcker och författare man väljer att läsa är också individuellt även om fler av 
informanterna naturligtvis har läst samma böcker och alla säger att de läser ett blandat utbud. 
Att de påverkas av media och vad som är aktuellt kan man se när Dan säger att det blir 
mycket deckare på grund av den ”deckarflod” som råder just nu och att den är svår att undgå. 
Att litteraturvalet är mycket personligt och att en persons hela kontext påverkar vad man 
väljer att läsa kan man se i vad Anna väljer att nämna vid frågan om vad hon läser. Hon 
nämner då författare som Strindberg och Dostojevskij, vilket man kan anta beror på att hon 
studerat litteraturvetenskap. Den personliga kontexten förefaller vara helt avgörande för vad 
och på vilket sätt man läser och går inte att koppla till formell eller informell läsecirkel. 
 

6.2 Deltagarnas motiv till deltagande 
 
Motiven till varför informanterna väljer att delta i en läsecirkel skiljer sig till viss del åt men 
visar sig vara förvånansvärt lika. Gemensamt för alla läsecirkeldeltagare som intervjuats är att 
alla varit intresserade av att diskutera det de läst och att de i någon utsträckning har vetat eller 
hoppats att det ska ge läsandet ytterligare en dimension om man diskuterar boken. Utöver 
detta har motivet till att delta i en läsecirkel varierat dels mellan de olika personerna och dels 
mellan de formella och informella läsecirklarna. Deltagarna i de formella läsecirklarna tar upp 
flera olika motiv till sitt deltagande och Agneta berättar att hon alltid har tyckt att det verkar 
trevligt med en läsecirkel. Anna saknade någon att dela sina läsupplevelser med och att få 
avsluta läsningen med något slags samtal var den främsta anledningen till hennes deltagande. 
Detta stämmer bra över ens med vad Lundin skriver när hon säger att när man samtalar om en 
bok med andra uppstår en dynamik som gör att man gemensamt kan utveckla läsandet, vilket 
ger en fördjupad läsglädje som kan skilja sig från och/eller berika det man själv upplevde när 
man läste boken (2003, s. 20). Britt uttrycker detta som att ”vilken bok man än läser så vinner 
den på att man diskuterar den tillsammans med andra”. Carola, som tidigare har läst 
litteraturvetenskap och då såg fördelar med att diskutera böcker med andra, menar att det är 
utvecklande och tyckte att en läsecirkel lät intressant tack vare det.  
 
 Anledningen till att Bea deltar i en läsecirkel är att hon vill få nya impulser, diskutera med 
likasinnade och kanske upptäcka böcker som hon inte hade hittat själv. Just detta tar Lundin 
upp när hon skriver om hur icke självvald litteratur kan bli en positiv upplevelse, eller om den 
inte är det kan den ändå engagera läsare på ett annat sätt än den självvalda litteraturen (2003, 
s. 20-23). Att det är just variationen av litteratur som är ett av motiven visade sig även genom 
att många av deltagarna privat oftast läser böcker inom ett visst område och läsecirkeln blir då 
ett sätt att vidga de litterära vyerna. Hartley skriver att många av de läsecirkelmedlemmar hon 
intervjuat ser läsecirkeln som en ”vitamininjektion” för det egna läsandet, läsecirkeln blir en 
plats där man blir inspirerad och sporrad att läsa annat än man brukar och man får tips och 
idéer om nya böcker att läsa (2002/2003, s. 126). Detta kan man också se i denna 
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undersökning. Även om informanterna inte uttryckligen säger det är läsecirkeln just en 
vitamininjektion för det egna läsandet, den både stimulerar och utmanar till att gå över gränser 
de inte själv skulle passera och den skapar intresse för litteratur som de inte skulle intressera 
sig för annars. 
 
Den sociala aspekten av en läsecirkel kan också ha stor betydelse. För informanterna i 
läsecirkel C där i stort sett alla kände alla från början lyftes den sociala samvaron fram mer än 
i de andra läsecirklarna, men även i de andra läsecirklarna har den ett visst värde men då 
främst som ett sätt att lära känna nya människor. Den sociala samvaron är ett större motiv i de 
informella läsecirklarna men att träffa nya människor kan vara ett lika stort motiv till att delta 
i både en formell och informell läsecirkel. Cecilia nämner, utöver den sociala samvaron, 
glädjen i att dela en läsupplevelse med andra som ett av motiven till hennes deltagande.  
Var man befinner sig i livet ser vi också har inverkan på motivet till varför man deltar i en 
läsecirkel. För Camilla, som har små barn, är deltagandet i läsecirkeln motivationshöjande 
eftersom hon annars har svårt att ta sig tid att läsa, men genom sitt deltagande får hon lite mer 
press på sig att ta sig den tiden, vilket hon tycker är bra. Att delta i läsecirkeln är också ett sätt 
för Camilla att spendera tid på sig själv, att få komma hemifrån en stund ibland. Detta är 
något som Lundin tar upp då hon berättar att flera av de deltagare hon mött har sett läsecirkeln 
som ett sätt att får ordning på sitt läsande, att få ett bra skäl till att sitta ner och läsa (2003, s. 
20-23). Även Hartley tar upp att läsecirkeldeltagarna i Storbritannien nämner möjligheten att 
få några timmar för sig själv som en anledning till att delta (2002/2003, s. 126). I Bjarne och 
Larsons undersökning visade det sig även där att läsecirkeln fick den enskilde deltagaren att 
prioritera läsning (2004, s. 55-56), vilket förefaller genomgående för alla undersökningar om 
hur läsecirkeln påverkar den enskilde deltagaren. 
 
För informanterna i läsecirkel D var motivet till deltagandet i läsecirkeln från början starkt 
sammankopplat med deras arbete och möjligheten att ha användning av det de läste och 
diskuterade i sitt arbete. Desirée valde att gå med i läsecirkeln för att hon tänkte att hon kunde 
ha användning för det hon fick ut av att delta i läsecirkeln i sitt arbete som skolbibliotekarie. 
Det var även ett sätt att lära känna nya människor eftersom hon var nyinflyttad på orten. Dan 
hade liknande motiv till sitt deltagande, han var med och startade läsecirkeln för att han ville 
ha något nytt att ge sina elever att läsa och hans tanke var att han skulle bli mer uppdaterad på 
vad det fanns för ny litteratur som kunde passa att läsa i skolan.  Att motivet till att vara med i 
en läsecirkel är att kunna använda sina kunskaper i arbetet har framkommit i två av de 
magisteruppsatser som tas upp i denna uppsats. I Havel och Krafts magisteruppsats nämner 
två av bibliotekarierna att de läsecirklar som de leder även blir en slags fortbildning för dem 
själva även om det inte är huvudsyftet med deras läsecirkel (2003, s. 29) och i Englund och 
Trautmanns uppsats beskrivs hur läsecirklarna för personalen på biblioteket blir en tillgång i 
arbetet (2006, s. 54). 
 
Huruvida någon är med i en formell eller informell läsecirkel förefaller till stor del vara en 
tillfällighet, känner man några vänner som vill starta en läsecirkel är man med där, hittar man 
en på det lokala biblioteket som är på en tid som passar är man med där. Det viktiga för alla är 
att få dela intresset för böcker och att få diskutera det man läst. Det är bara en av 
informanterna som medvetet valt en viss sorts läsecirkel och det är Britt som tog initiativ till 
en läsecirkel som skulle hållas på biblioteket eftersom hon ville ha en som var välorganiserad 
och där fokus var diskussionen, hon menade att privata läsecirklar kan ha svårt att hålla fokus 
och lätt svävar ut i annat. 
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6.3 Läsecirkelns utformning 
 

6.3.1 Platsen 
 
De formella läsecirklarna har sina sammankomster på de bibliotek som håller i respektive 
läsecirkel och läsecirklarna är öppna för vem som helst. Agneta och Anna nämner båda tiden 
och platsen som avgörande för deras deltagande, läsecirkeln hålls på en tid som passar dem 
båda och den finns i deras närområde vilket gör det lätt för dem att ta sig dit. Även om Bea 
och Britt inte direkt nämner tid och plats som betydande för deras deltagande har de nära till 
sitt bibliotek vilket gör det enkelt även för dem att ta sig dit. 
 
Deltagarna i de informella läsecirklarna träffas alltid hemma hos varandra och detta kommer 
också fram när informanterna talar om vilken behållning de har av läsecirkeln. Samtliga i de 
formella och informella läsecirklarna lyfter fram samtalet om litteraturen som det viktiga med 
träffarna, men informanterna i de informella läsecirklarna lyfter även fram hur trevligt det är 
att träffas hemma hos vännerna och få god fika. Carola säger ”Halva tiden är väl fika och 
annat gott och halva tiden är väl boken”. även Dan nämner hur viktig detta är ”vi är alltid 
hemma och så sjunker vi ner i några mysiga soffor”. Hartley säger att platsen där en informell 
läsecirkel träffas är viktig och bland de grupper hon intervjuade träffades 80 % i hemmet. 
Detta anser Hartley har stor betydelse för att skapa en trygg atmosfär i gruppen och genom att 
vara hemma blir gruppmedlemmarna tryggare i varandra vilket i sin tur påverkar hur gruppen 
pratar. Hartley intervjuade även grupper som träffats på andra platser, bland annat några som 
träffades på restaurang för att kombinera de två nöjena äta ute och delta i läsecirkel 
(2002/2003, s. 15-16). De enda i denna undersökning som ibland träffades någon annanstans 
var läsecirkel D som brukar göra en utflykt när de har sommaravslutning. 
 
Platsen som man är på kommenteras inte av informanterna i de formella läsecirklarna, det är 
förmodligen självklart för dem att man är på det bibliotek som håller i läsecirkeln. När vi 
besökte dessa läsecirklar fick vi även vara med under en träff och vi upplevde inte lokalerna 
som direkt inbjudande men de var funktionella. Om detta påverkar diskussionen och trivseln 
går inte att säga och det är möjligt att man inte tänker så mycket på det när man är med i en 
formell läsecirkel, det blir självklart att man håller till i en sådan här lokal. För de informella 
läsecirklarna har det däremot en klart positiv inverkan att man är hemma hos någon och får 
sitta i ”mysiga soffor”. Det förefaller vara självklart att läsecirklar anordnade av bibliotek ska 
vara på bibliotek och att privata läsecirklar håller till i deltagarnas hem, och det är endast vid 
speciella tillfällen som man väljer att vara någon annanstans som till exempel vid en 
terminsavslutning. Lundin skriver att det finns fördelar med båda platserna, känslan av att 
vara på neutral mark när man är på biblioteket kan ha sina fördelar men även avskildheten och 
lugnet i hemmet har sina fördelar (2003, s. 14). 
 

6.3.2 Tidpunkten  
 
De formella läsecirklarna träffades på dagtid, A på eftermiddagen och B på förmiddagen och i 
läsecirkel B:s fall var den uttalat riktad till daglediga. De informella läsecirklarna träffades på 
kvällarna, det var ingen av informanterna som direkt kommenterade detta men vi förmodar att 
biblioteken har valt att lägga sin läsecirklar på tider som gör att de deltagande bibliotekarierna 
kan göra detta under sin ordinarie arbetstid medan de formella läsecirklarna hade deltagare 
som alla arbetade på dagtid vilket gjorde det naturligt att lägga läsecirklarna på kvällstid. När 
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det gäller de informella läsecirklarna har deltagarna större möjlighet att påverka dag och tid 
för träffarna men detta var inget som någon nämnde. Däremot var det framförallt 
informanterna i läsecirkel C som hade svårt att hitta dagar att träffas då alla har små barn att ta 
hänsyn till. Lundin skriver att tidpunkten när man träffas inte har någon större betydelse, det 
viktigaste är att det sker på tider när det passar deltagarna (2003, s. 15). Arbetar alla deltagare 
dagtid är det enklast att träffas en kväll, för pensionärer och andra daglediga kanske dagtid 
passar bättre. En fråga vi ställt oss är om man skulle få flera och andra deltagare om 
biblioteken anordnade läsecirklar på kvällstid. 
 
De formella läsecirklarna A och B träffas var fjärde vecka och de har datumen för terminen 
inplanerade från början, läsecirkel C har ca sex veckor mellan sina träffar och läsecirkel D har 
fyra träffar per termin med lite varierande mellanrum. I de informella läsecirklarna är det den 
deltagare man ska vara hos som bestämmer vilken dag det ska bli men man försöker alltid 
hitta en dag som passar alla. Lundin anser att en läsecirkel inte ska träffas allt för ofta för att 
deltagarna måste få tid på sig att läsa boken och det får inte bli ett tvång. Att läsa 
bokcirkelboken ska vara ett nöje och Lundin föreslår just fyra veckors intervall som lagom 
men påpekar att det är viktigt att deltagarna känner sig fram och träffas så ofta som det passar 
dem (2003, s. 16). Här kan man se att de intervjuade läsecirklarna har lite olika intervall, de 
formella läsecirklarna håller sig till intervallet fyra veckor, medan de informella läsecirklarna 
har anpassat intervallet lite mer till sina egna behov och har cirka sex veckor mellan sina 
träffar. Detta antar vi beror på att i läsecirkel C och D arbetar i stort sett alla och det kanske 
gör att de har lite mindre tid till att läsa medan deltagarna i läsecirkel B är pensionärer och 
därmed kan antas ha mer tid att läsa. I läsecirkel A är deltagarna av blandad ålder men vi tror 
att det är viktigt med regelbundenhet för en formell läsecirkel och att ha läsecirkelträffen var 
fjärde vecka, det vill säga en gång i månaden, passar då bättre. 
 

6.3.3 Gruppens storlek 
 
De formella läsecirklarna A och B består av nio respektive tolv deltagare. Läsecirkel B har 
tolv deltagare som max antal personer för att man anser att gruppen blir för stor om man tar 
med fler personer även om de vet att det finns ett intresse från andra att delta. I läsecirkel A 
finns det inte något uttalat maxantal, vilket kan bero på att det är en nystartad läsecirkel. De 
informella läsecirklarna består av sex personer i läsecirkel C och nio personer i läsecirkel D. 
För informanterna i läsecirkel C är det självklart att de inte ska vara fler deltagare eftersom de 
är ett gäng kompisar och de tycker att det skulle bli konstigt att ta in nya deltagare. 
Informanterna i läsecirkel D anser att nio är ett lagom antal deltagare. Dan säger ”Om man nu 
är, låt oss säga över tio, det skulle inte alls bli samma möjlighet att diskutera. Då tror jag att 
det skulle vara lättare att det blir någon styrning, att några som tycker om att prata mycket 
pratade det mesta av tiden och de andra fick hålla tyst. Jag tycker att man ska nog inte vara 
mindre än sex, men mellan sex och nio som vi är, då kan alla vara med. Det är ju praktiskt 
också man får ju plats hemma utan att man måste möblera om.” 
 
Synen på vad som är en lagom stor grupp för att det ska bli en bra diskussion varierar i den 
litteratur som finns om läsecirklar. Long säger att det i de amerikanska grupper som hon 
studerade var vanligt med 20-25 deltagare och att grupperna fann det svårt att träffas om man 
var färre än 7-8 personer för då kunde gruppen bli obehagligt liten om någon fattades (2003, 
s. 96) och Hartley skriver att bland de grupper hon undersökte hade över hälften mellan sex 
och tio medlemmar (2002/2003, s. 20). Det har också visat sig, skriver Barbro Lenéer 
Axelson och Ingela Thylefors i sin bok Arbetsgruppens psykologi, att när antalet medlemmar i 
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en grupp är fler än sju till nio medlemmar så minskar medlemmarnas verbala aktivitet, 
trivseln minskar och fler personer tenderar att bli anonyma (2005, s. 39). Kuick menar att 
många instinktivt vill ha en liten grupp eftersom fler törs och får möjlighet att komma till tals, 
men en stor grupp kan ha den fördelen att det finns fler åsikter och fler läsningar (2005, s. 
101). Att det finns en gräns för hur många man ska var i en läsecirkel för att det ska bli en bra 
diskussion är något som även kom fram i Havel och Krafts magisteruppsats där flera av 
informanterna ansåg att man var för många eller på gränsen till för många (2003, s. 43). 
 
Samtliga informanter i läsecirklarna känner att det finns ett maxantal för hur många man ska 
vara i en läsecirkel för att få ett bra samtal, däremot skiljer det sig lite var man sätter gränsen 
för hur många man anser är lagom. I de formella läsecirklarna sätter man gränsen lite högre än 
i de informella. Att de formella läsecirklarna är större än de informella kan bero på att det är 
svårare att säga nej till de personer som är intresserade av en läsecirkel som är till för 
allmänheten. Intressant är också att alla informanter tycker att det egna maxantalet är bäst 
trots att storleken varierar, detta kan bero mer på att man trivs med gruppen snarare än att man 
uppfattar det som en lagom stor grupp. Det kan även handla om att de vid det här laget känner 
varandra och att det finns en trygghet i att känna alla i gruppen, med en ny person får man 
börja om och lära känna den personen. 
 

6.3.4 Ledare  
 
I de formella läsecirklarna är bibliotekarien ledare för sin läsecirkel medan de informella 
läsecirklarna inte har någon uttalad ledare. Informanterna i de formella läsecirklarna tycker att 
det är bra med en ledare som håller ihop diskussionen och kan leda den vidare om det behövs, 
Bea säger att ”Beatrice [ledare för gruppen, fingerat namn, förf. anm.] hon är en sådan 
entusiast, det är det som är så roligt med henne. Och så har hon alltid förslag och uppslag 
men lyssnar alltid på vad vi vill och så där, så hon är helt enkelt toppen.” I de informella 
läsecirklarna finns det inte någon ledare och de anser inte heller att de behöver någon. 
Däremot kan olika personer i läsecirklarna ta på sig vissa delar av det som skulle kunna ses 
som en ledarfunktion. I läsecirkel D berättar Desirée att hon skaffar hem böckerna eftersom 
hon är bibliotekarie på skolan där deltagarna arbetar och hon ändå köper in böcker till 
skolbiblioteket. Hon säger även, på frågan om ledare, att ”Det är ju egentligen den som bjuder 
in. Den får bestämma dag […] och bjuda på fika”. I läsecirkel C svarar de först nej på frågan 
om ledare men sedan säger Cecilia ”Det är ju Carola, hon har ju läst litteraturvetenskap, så 
ibland kommer hon med en liten analys och då lyssnar alla intensivt”. Att informella 
läsecirklar inte har någon direkt ledare är något som även Long har uppmärksammat, hon 
konstaterar att vissa medlemmar i gruppen har mer auktoritet än andra men att intresset för att 
vara ledare eller sekreterare inte är särskilt stort och Long menar att detta beror på att dagens 
människor har så mycket annat omkring sig och andra åtaganden så de tycker det är skönt att 
slippa vara ledare eller ha något ansvar för läsecirkeln (2003, s. 95). Detta är något som vi tror 
kan stämma mycket väl, men vi tror också att det är en tradition att inte ha någon direkt ledare 
i grupper som träffas privat i hemmet, om man gör en jämförelse med andra grupper som 
träffas i hemmet som till exempel symöten finns det aldrig någon ledare.  
 
I en formell läsecirkel behövs det förmodligen en ledare eftersom det kan vara svårt att i en 
grupp med personer som inte känner varandra hitta en ledare och man kan tänka sig att den 
som väljer att anmäla sig till en läsecirkel som anordnas av ett bibliotek förväntar sig att det 
ska vara en bibliotekarie som leder cirkeln. Detta kanske också gör att de som anmäler sig inte 
känner någon större press på sig att ha många tankar och idéer om böckerna som de läser i 
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läsecirkeln för man vet att det finns någon som håller ihop diskussionen och träffen. I de 
informella läsecirklarna framstår det som självklart att inte ha någon ledare men att det 
däremot ofta blir någon eller några personer som tar på sig vissa samordningsuppgifter. 
 

6.3.5 Litteraturvalet 
 
Gemensamt för alla läsecirklarna är att de till största delen läser skönlitteratur, i läsecirkel D 
väljer man ibland att läsa noveller eller lyrik, men ingen av läsecirklarna läser facklitteratur. 
Anledningen till att läsecirklarna till största delen väljer att läsa skönlitteratur säger flera av 
dem beror på att de vill ha böcker som går att diskutera och facklitteratur är just fakta och 
svårt att diskutera. Vi tror också att många tar det för självklart att det är skönlitteratur som 
man ska läsa i en läsecirkel och att man utgår från att det är den litteraturen som skapar mest 
diskussion och att man inte tänker på att det kan finnas facklitteratur, till exempel historia som 
kan vara intressant att diskutera. 
 
Något annat som är gemensamt för alla läsecirklarna är att de vill läsa ett blandat utbud av 
litteratur, både manliga och kvinnliga författare, svenska och utländska, gammalt och nytt och 
ibland läser man ett författarskap, ett tema eller en viss genre. Läsecirkel D vill gärna följa 
med lite vad som händer i den litterära världen och de försöker alltid att läsa årets 
nobelpristagare, men de läser även böcker som är allmänt omtalade som till exempel 
Damernas Detektivbyrå av Alexander McCall Smith. I läsecirkel C läser man gärna kvinnliga 
författare och gärna böcker som vunnit Augustpriset eller varit nominerade till det. Läsecirkel 
B läser ibland i tema och när vi besökte dem hade de ett anglosaxiskt tema där de hade läst 
Återstoden av dagen av Kazuo Ishiguro som dagens bok. Läsecirkel A hade valt Afrika som 
tema för sin första termin och de hade läst Lennart Hagerfors bok Längta hem vid vårt besök. 
I de båda formella läsecirklarna ger bibliotekarien förslag på vad man kan läsa, vilket 
förmodligen underlättar valet av bok till nästa gång, men inte heller de informella 
läsecirklarna uppger att det är något större problem att välja bok till nästa gång, trots att man 
hållit på ganska många år och läst mycket tillsammans. Lundin skriver att många läsecirklar 
ägnar minst lika mycket tid åt att välja bok som att prata om den bok de läst, det finns ju 
mycket att välja mellan och möjligheterna är oändliga. Hon föreslår också ett antal sätt att gå 
till väga när man ska välja bok, man kan turas om att välja, man kan ha en förslagslåda med 
lappar som man drar ur, man kan planera en hel termin i förväg, man kan rikta in sig på ett 
visst ämne eller en viss tidsepok eller så kan man bestämma sig för att läsa alla de där 
klassikerna man alltid velat läsa (2003, s. 16f). Att välja klassiker är något som läsecirkel C 
gör ibland, just för att de hade många klassiker de länge tänkt läsa. Long upptäckte i sin 
undersökning att de flesta grupperna försöker få in en klassiker emellanåt, oftast en eller två 
gånger per år (2003, s. 119). 
 
Samtliga deltagare i läsecirklarna har möjlighet att vara med och påverka valet av bok som 
man ska läsa och för informanterna förefaller detta självklart och det kan vara en av 
anledningarna till att man ser positivt på läsecirkel. Dock säger Cecilia att ibland kan någon 
driva igenom en bok som den personen gärna vill läsa men som de andra kanske inte är 
intresserade av, men det gör inget menar hon för ”nu har vi ju hållit på så länge och läst så 
många böcker tillsammans att jag tycker det spelar mindre roll på något sätt. Det spelar 
ingen roll, det är ändå en upplevelse på något sätt.” Detta är något som vi tror stämmer att 
man med tiden blir mer öppen för valet av litteratur. 
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Lundin skriver att frågan om vad man ska läsa kompliceras av frågan om boken finns 
tillgänglig, det måste gå att få tag på den och hon menar att det är viktigt att vara ute i tid så 
att alla kan få tag på boken och läsa den, att planera en termin i förväg kan då vara bra (2003, 
s. 17f). Gemensamt för de formella läsecirklarna är att man inte väljer böcker som är populära 
just när man ska läsa dem eftersom de är svåra att få tag i på biblioteket. Nästan samma sak 
gäller för läsecirkel C vars kriterium är att böckerna ska finnas i pocket eller att de går att få 
tag i på biblioteket. Det förefaller inte heller vara någon av informanterna som hade väntat sig 
att man skulle få läsa den senast utkomna litteraturen. Läsecirkel D har lite andra 
förutsättningar eftersom skolans bibliotekarie är med och hon kan köpa in böcker som sedan 
går till skolans bibliotek. Alla deltagarna i läsecirkel D arbetar dessutom på samma skola 
vilket gör att fler kan dela på en bok eftersom det är lätt för dem att lämna den vidare. I de 
formella läsecirklarna tillhandahåller biblioteket den bok man ska läsa vilket naturligtvis 
underlättar för deltagarna och kan vara en praktisk fördel med att vara med i en formell 
läsecirkel. Nästan alla informanter säger att de inte läser de senaste böckerna i sina läsecirklar, 
men vi kan ändå se, när de pratar om vilka titlar de läst, att de påverkas av vilka böcker som 
får medial uppmärksamhet och att de som läser är precis som Lund skriver beroende av 
bokmarknadens utbud och marknadsföring (2006, s. 105). Möjligen läser de böckerna som 
uppmärksammats i media lite senare när det är lättare att få tag på dem på biblioteket eller 
finns att köpa som pocket. 
 

6.4 Samvaron och samtalet 
 

6.4.1 Samvaron 
 
Samvaron i de formella läsecirklarna skiljer sig inte mycket åt. De träffas regelbundet, 
träffarna är trevliga och de känner att de kan prata spontant. Inte heller i de informella 
läsecirklarna skiljer det sig åt i deras samvaro utan de träffas utan krav och sammankomsterna 
och samtalen präglas av mycket glädje och skratt. I de formella läsecirklarna blir samvaron 
mer organiserad även om det är på ett avslappnat sätt och träffarna i de informella 
läsecirklarna är mer oorganiserade och otvungna, de känner varandra på ett helt annat sätt än 
vad de gör i de formella läsecirklarna, de är trots allt arbetskolleger och nära vänner. En bra 
atmosfär där alla kan känna trygghet är en faktor som Hartley lyfter fram i sin undersökning 
för att få en bra diskussion (2002/2003, s. 83) och genom det sätt som informanterna pratar 
om samvaron i sina läsecirklar får vi uppfattningen att det är en bra atmosfär i samtliga 
läsecirklar. Just hur viktig samvaron är konstaterar Tveit då hon menar att om det uppstår 
spänningar inom gruppen på grund av olika åsikter och den sociala samvaron inte är 
tillräckligt stark kan läsecirkeln avslutas (2004 s. 114).  
 

6.4.2 Samtalet 
 
Samtalen i de formella läsecirklarna är spontana och informanterna känner att de kan prata om 
det som faller dem in om boken de läst, det kan handla om vad de tycker om den och om de 
har tänkt på något speciellt. Britt säger att ”på något sätt ger det ena det andra”. Bea menar 
att hur det går till beror på boken. Om en bok är intressant eller kontroversiell ”är det alltid 
någon som börjar prata av sig själv vad den tycker och det är ju bara bra eller om det är lite 
mer dämpat och så brukar Beatrice gå i tur och ordning”. Kuick skriver att genom att börja 
med en enkel fråga som handlar om vad alla tyckte om boken får man igång samtalet och 
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genom att få veta de andras åsikter förstår man sin egen och på detta sätt har man börjat 
analysera boken utan att ens förstå det (2005, s. 93-95). Det är precis detta som 
bibliotekarierna gör i läsecirkel A och B, de får deltagarna att börja analysera utan att de inser 
det själva. Bibliotekarierna ses av informanterna både som ledare och deltagare och som 
ledare har de fått uppgiften att starta upp och hålla igång samtalet. 
 
De informella läsecirklarna har ingen ledare som håller reda på vems tur det är att säga något 
utan samtalet startar oftast spontant utan påtryckningar och alla får komma till tals om de vill. 
Det är ingen som stoppas att prata men tvingas heller inte att säga något om man inte vill eller 
kan. Cecilia säger med ett skratt att de pratar i munnen på varandra, Camilla fyller i: ”vi är 
inte speciellt strukturerade när vi diskuterar” och Carola fortsätter: ”sedan sitter vi där och 
bläddrar i våra böcker och pratar på”. Desirée tycker att de är disciplinerade och pratar om 
boken till att börja med i alla fall fram tills det är dags för fika. Detta tyder på att de har 
förtroende för varandra i de olika läsecirklarna vilket alla säger att de har, men när det gäller 
att vara öppna och personliga med varandra menar Agneta att det är för tidigt för öppenheten 
eftersom läsecirkeln är nystartad och Anna är inne på samma spår när hon säger att hon inte 
vill vara det helt eftersom de inte känner varandra ännu. Deltagarna i de andra läsecirklarna 
som har hållit på lite längre säger att de kan vara öppna och personliga. Vi kan alltså 
konstatera att det inte har med formella eller informella läsecirklar att göra utan handlar om 
att lära känna varandra och allt eftersom man gör det växer också graden av öppenhet och hur 
personlig man är med varandra. Här kan man se att öppenhet är något som utvecklas med åren 
och Nilsson och Waldemarsson menar att det nästan är ett måste att utveckla öppenhet 
eftersom vi nästan alltid börjar på en ytlig nivå i många samtal och för att kunna ha mer 
ingående och djupa samtal och diskussioner behöver man i många fall kunna vara mer öppen 
(1995, s. 65-66). 
 
En faktor som Hartley lyfter fram är att läsarnas kontext – de kunskaper och erfarenheter – 
som de tar med sig in i samtalet kan påverka samtalet (2002/2003, s. 81). Agneta berättar om 
att hon och en annan av deltagarna i läsecirkeln var på samma föredrag [inte tillsammans, 
förf. anm.] som hölls av den författare som de skulle diskutera på nästa träff och hur det gav 
ytterligare en dimension till samtalet och hur de kunde berätta för de andra i läsecirkeln om 
föredraget och författaren. Carola som har läst litteraturvetenskap tar med sig den 
erfarenheten till sin läsecirkel vilket ger ytterligare en dimension till samtalet för de andra 
deltagarna eftersom hon läser texten utifrån sina specialkunskaper. Transaktionen mellan 
läsaren och texten är också något som Rosenblatt tar upp, att alla tolkar en text utifrån de 
kunskaper och erfarenheter de har med sig (2002, s.36f) och vi menar att detta är något som 
även sker i samtalet genom att deltagarna tar med sig sina tidigare erfarenheter och kunskaper 
in i samtalet och på det sättet ger liv och näring till diskussionen. Även Lundin tar upp att man 
i läsecirkeln utvecklas och med tiden får gemensamma läserfarenheter och en gemensam 
referensram som man sedan kan sätta in i nya böcker (2004, s. 47f). Vi frågar oss här om det 
kan bli så att deltagarna med tiden påverkar varandra så att de får mer lika åsikter. 
 
Enligt Nilsson och Waldemarsson (1995) är det viktigaste för en bra kommunikation konsten 
att lyssna och de menar att ofta är vi dåliga på att lyssna för att vi tänker på vad vi ska säga 
sedan (s. 56). Detta tror vi inte är fallet i dessa läsecirklar där diskussionen bygger på att man 
lyssnar på vad de andra säger och på så sätt kommer vidare i diskussionen. Vi anser att ett 
intresse för att lyssna på vad andra tycker och tänker är viktigt för att förstå, utveckla och 
diskutera i en läsecirkel. Nilsson och Waldemarsson menar också att det inte är tekniken som 
är avgörande för ett bra samtal utan hur de personliga relationerna fungerar. Möter vi den 
andre genom att vara intresserad, lyssna och fråga fungerar samtalet bra (s. 58-61). Det 
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uppfattar vi att de gör i dessa läsecirklar, alla säger att de försöker ge dem andra respons och 
vi kan inte se någon skillnad mellan formella och informella läsecirklar. Nilsson och 
Waldemarson säger också att om vi ger och tar emot återkoppling får vi en effektiv 
kommunikation (s. 62-65). Vi uppfattar det som att alla informanterna vill ha återkoppling 
och att det är något som de förväntar sig att få av de andra deltagarna i läsecirklarna men även 
att det är något som de ger tillbaka till de andra deltagarna. 
 

6.4.3 Olika åsikter 
 
Informanterna uppger att de ofta har olika åsikter om böckerna de läser och det är självklart 
för dem att det är så. Rosenblatt skriver om hur den estetiska läsningen uppfattas beroende på 
läsarens tidigare erfarenheter, vilket sinnestillstånd och var i livet läsaren är (1994, s. 27). Vi 
anser att detta gör att alla kan tolka en bok olika eftersom alla människor har olika 
erfarenheter och upplevelser av livet och vi ser det genom att informanterna säger att de ofta 
har olika åsikter om böckerna de har läst. När informanterna säger att deltagarna har olika 
uppfattningar och åsikter om boken anser alla att det berikar samtalet och ingen behöver 
känna att de har sagt något som har varit fel utan de respekterar varandras åsikter oavsett 
läsecirkel. Lundin anser att det inte finns några rätt eller fel när man tolkar en text och när 
man sedan möter andras läsning av boken berikar det ens egen läsning av samma bok (2003, 
s. 12f). Agneta säger: ”Jag tror att vi när vi har pratat har haft kompletterande åsikter 
snarare än motsatta.” Detta tycker vi är en intressant tanke som inte är lika konfliktfylld som 
det annars kan vara när man pratar om att ha olika åsikter om saker och ting. Britt säger att 
”Ibland kanske någon kan väcka tankar hos någon […] och peka på saker som har gått förbi 
en även om man läser relativt noga”. Carola anser att det blir mer intressant när de har olika 
åsikter och hon säger att ”det är inte så att vi måste enas utan man kan ju tycka olika och det 
är spännande att se hur olika man kan uppfatta också”. Det är just detta som är intressant när 
det finns olika åsikter i en läsecirkel för alla förefaller medvetna om att det behövs för att det 
ska kunna bli en diskussion och detta gör att deltagarna ser olika åsikter som något intressant 
och berikande istället för ett problem. Hur viktigt det är att tillåta gruppen att ha olika åsikter 
och att ingen behöver känna att de har fel utan att de kan tycka vad de vill tar Lundin upp när 
hon skriver att ”Olikheter kan bli dynamiska. Rätt hanterade kan olika uppfattningar berika 
samtalet” (2003, s. 28). 
 
I läsecirkel C säger informanterna att de kan påverkas av vad de andra tycker särskilt om de 
inte har tagit ställning innan, men de hjälper också varandra att ”tolka böckerna” på så sätt.  
Dan säger att andras tankar och åsikter kan påverka honom men ”ändå känner man ju inte så 
att de andra skulle påverka mig så att jag skulle ändra åsikt om boken”, däremot kan han se 
saker i boken som han inte själv såg när han läste den när han hör de andras tankar och åsikter 
om boken. Detta är något som flera av informanterna har pratat om vid intervjuerna, att de 
kan tänka annorlunda om boken de läst utan att för den skull ändra åsikt om den.  
 

6.4.4 Gruppens storlek 
 
Alla informanterna känner att de påverkas av hur många de är när de diskuterar men hur 
många de anser att man bör vara för att få en bra diskussion varierar, vilket kan bero på att 
läsecirklarna har olika många deltagare och deltagarna refererar till sin egen läsecirkel. Dan 
tycker att man inte ska vara för många för då blir det mindre tid för de andra att prata och han 
anser att sex till nio personer är lagom för då får alla komma till tals, ”är det väldigt många då 
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blir det mindre nära kan man säga”. Desirée tycker inte att antalet har så stor betydelse utan 
hon tror att det mer har med boken att göra även om hon också säger att är man färre en gång 
kanske någon pratar mer. Britt ”har en känsla av att ingen är hämmad i alla fall av antalet” 
även om det även här pratas olika mycket och ”somliga pratar mer än andra”. Det som kan 
urskiljas här är att alla anser att ju färre man är desto mer pratar man, men det spelar 
egentligen ingen roll hur många man är från början utan man refererar till sin egen läsecirkel.  
 

6.4.5 Pratar alla lika mycket 
 
Alla kommer till tals i de formella läsecirklarna om det de har läst även om det ibland kan 
vara så att vissa pratar mer än andra. Det kan bero på orsaker som att någon inte har hunnit 
läsa boken eller hur man har tagit till sig det man har läst, ”själv pratar jag ju mer när jag är 
entusiastisk över en bok” säger Bea när hon berättar om sina upplevelser av samtalet och 
samvaron i gruppen. Även i de informella läsecirklarna kan man se att läsecirkeldeltagarna 
pratar olika mycket och Dan anser att det är naturligt att de pratar olika mycket och att det är 
okej om det är någon som inte vill prata eller har något att säga. Desirée tror att det har att 
göra med hur noga man har läst boken och att det varierar från gång till gång vem som pratar 
mer eller mindre. Carola säger att ”det är ju ingen som bara lyssnar, det är det ju inte”. 
Lundin menar att det inte är självklart att alla vill prata lika mycket och hon anser att i en 
grupp där alla känner sig väl till mods och är accepterade som de är kan de pratsamma och de 
tystlåtna samspela på ett bra sätt som alla trivs med (2003, s. 27). Det är förmodligen precis 
det som de läsecirklar som hållit på länge gör.  
 
Vi anser oss här kunna se flera faktorer som påverkar hur mycket man pratar, dels måste man 
ha läst boken ganska genomgående annars är det svårt att ha en ingående diskussion om den, 
sedan påverkar det om man tycker om boken eller inte och om man är entusiastisk över den. 
Annat som också påverkar hur mycket man pratar är om man är en pratsam person eller inte 
men också hur trygg man känner sig i gruppen, en trygghet som förmodligen utvecklas med 
tiden. 
 

6.4.6 Böckerna 
 
Det går inte att direkt utläsa att det finns böcker man inte kan prata om. Åsikterna varierar om 
detta men de flesta informanterna tycker att man kan prata om allt oavsett om det handlar om 
ett känsligt ämne eller om boken inte varit tillräckligt bra. Dan och Desirée säger båda att de 
ännu inte stött på en bok i sin läsecirkel som de inte kunnat prata om. Informanterna i 
läsecirkel C säger att det mer handlar om att en bok tar upp ett känsligt ämne som gör att man 
inte vill prata om det än att den skulle vara så dålig att det inte finns något att säga, men ingen 
tycker egentligen att det är svårt att prata om känsliga ämnen. Att kunna prata om känsliga 
ämnen kräver öppenhet och Nilsson och Waldemarsson skriver att det nästan är ett måste, vi 
börjar på en ytlig nivå i relationer men för att kunna diskutera mer ingående måste vi bli mer 
öppna och utveckla relationen (s.65f) vilket vi uppfattar det som att de läsecirklar som har 
hållit på länge har gjort. Anna tycker att man ska kunna prata om alla böcker oavsett om de 
rör något känsligt ämne eller om boken är dålig och att man inte ska gå på en träff om man 
tycker att boken tar upp sådant man inte vill prata om. Britt anser att det finns böcker som 
man inte kan prata om och nämner en bok av Inger Frimansson som de läste och som ingen 
hade något direkt att säga om. Istället blev det att de pratade om läsning och svårigheter som 
man kan ha med det, till exempel dyslexi. Bea menar att en sådan bok läser man inte så då 
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uppkommer inte problemet i läsecirkeln. Det Bea syftar på är att när man väljer bok försöker 
man välja en med ett sådant innehåll att man tror att det blir intressant att diskutera boken. 
Lundin menar att för att man ska få ett samtal som engagerar krävs en bok med ett visst 
motstånd och att en del av behållningen med att man läser tillsammans är att man kan få lust 
att läsa böcker som kanske skulle bjuda för stort motstånd om man skulle läsa dem på egen 
hand (2003, s.23-24). 
 
Vi kan se att det finns flera anledningar till att man inte anser sig kunna prata om en bok och 
man kan här se att informanterna syftar på lite olika saker, det kan vara så att man inte kan 
prata om en bok för att de har ett så känsligt ämne att det känns svårt att diskutera i grupp, det 
kan också vara så att boken uppfattas som så enkel att innehållet inte går att diskutera. Vilka 
böcker man anser går att diskutera förefaller vara en helt och hållet personlig åsikt. Det går 
inte heller att koppla till om informanterna deltar i en formell eller informell läsecirkel. 
 

6.4.7 Läsupplevelser och åsikter 
 
Informanterna ser olika på hur det är att prata om sin läsupplevelse men alla tycker att det är 
givande att prata om den oavsett om det är i den formella eller informella läsecirkeln. Vi antar 
att om de inte hade tyckt om att prata om sin läsupplevelse hade de troligtvis inte deltagit i 
någon läsecirkel.  
 
Carola tycker att det är kul att prata om det hon läst och som hon uttrycker det ”ett sätt att 
lära känna varandra på och en bok ger så många samtalsämnen och så mycket att prata om”. 
Cecilia säger att ”man kan uppleva nya sidor av sig själv”. Dan tycker att han kan prata om 
sina läsupplevelser men säger att det finns en liten spärr som gör att han kanske inte tar fram 
sina allra innersta tankar. Att få prata om det man har läst gör att man ”befäster och prövar 
hållbarheten i sin uppfattning” anser Britt. Ingen av deltagarna tycker att det är svårt att prata 
om sin läsupplevelse och en av anledningarna till att delta i en läsecirkel är att få göra just det.  
 
Likadant är det med responsen, alla oavsett läsecirkel tycker att de både ger och får en bra 
respons och Anna säger är det ”liksom en liten förutsättning för att man är med” att få respons 
och också att ge. Även Britt säger att ”det är ju därför jag är med i läsecirkeln, för att vi ska 
kunna delge varandra åsikter och synpunkter och allt vad det kan vara”. Camilla säger att 
”man väver vidare och man tar med sig […] det känns inte som om man bara kastar ut saker 
och så får man ingenting tillbaks” och Carola fyller i ”vi klipper inte av någon som har en 
åsikt, det känns som vi följer upp de tankar som kommer”. Nilsson och Waldemarsson menar 
att det är viktigt med återkoppling och det är viktigt att återkopplingen är prövande och 
beskrivande och inte dömande och värderande (1995, s. 62-65), något som 
läsecirkeldeltagarna tydligen lyckats bra med eftersom alla upplever att de får bra respons. Att 
de har utvecklat sitt sätt att diskutera och att de har blivit bättre på att lyssna och föra en 
diskussion märks när Cecilia säger att de har mer att referera till nu ju mer de har läst och får 
medhåll från de andra och Camilla menar att de har fått en större gemensam referensram. 
 

6.5 Deltagarens behållning 
 
Informanterna i de formella läsecirklarna tycker att det ger dem mycket att vara med i en 
läsecirkel. Det de framför allt nämner är att diskutera en bok som alla har läst och att få veta 
vad andra har tänkt och att någon annan kanske har upptäckt något som gått dem själva förbi. 
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Long menar att deltagarna i läsecirkeln genom diskussionen kan nå nya sätt att förstå och dra 
nya slutsatser på. Diskussionen i sig kan vara en kreativ process för den lockar fram en 
särskild sorts värderingsorienterad läsning och uppmuntrar till förväntningar (2003, s. 187). 
Vi tror det är detta som informanterna menar när de pratar om glädjen i att diskutera boken de 
läst. 
 
Informanterna i de informella läsecirklarna nämner även gemenskap och vänskap. Camilla 
säger att de läser sådant som de kanske inte skulle ha tagit sig för på egen hand som till 
exempel klassiker. Enligt Hartley kan behållningen av deltagande i en läsecirkel se olika ut, 
många känner att de genom sitt deltagande i läsecirkeln utvecklar sitt läsande och det kan 
även inspirera till att läsa vidare eller att gå en litteraturkurs. Den sociala kontakten är också 
viktig, personer som från början inte känner varandra har blivit vänner och många av 
deltagarna tycker att det är mycket givande att diskutera böcker med personer som har helt 
olika bakgrund. Läsecirkeln kan även ändra hur deltagarna pratar och tänker genom att 
läsecirkeln vidgar horisonterna, man utbyter idéer, man får träning i att lyssna och man kan 
lära sig mycket genom att få höra andras åsikter om boken man läst. Andra uppskattar att få 
sitta ner och prata om något annat än vardagen med sina vänner (2002/2003, s. 126-129). När 
det gäller vilken behållning informanterna har av den sociala samvaron kan vi se att den inte 
har någon direkt betydelse för dem i de formella läsecirklarna även om Bea och Britt tycker 
det är trevligt när gruppen träffas. Informanterna i de informella läsecirklarna lyfter däremot 
fram den sociala samvaron mer. Desirée säger på frågan om den sociala samvarons betydelse: 
”Tja, jag tror den är ganska stor. Det är alltid trevligt och det är alltid givande.” Dan säger 
på samma fråga: ”Den är ju betydelsefull för den gör ju själva samtalet roligare.” 
 

6.5.1 Personlig utveckling 
 
Long anser att läsecirkeln utvecklar deltagarna som personer genom att den möjliggör för 
deltagarna att förstå sig själva bättre, vilka de är, deras värderingar, deras ambitioner och 
deras ståndpunkter till omvärlden (2003 s. 145). I Tranemo där biblioteket arrangerar 
läsecirklar för allmänheten är grundvisionen att läsecirkeln ska få läsecirkeldeltagarna att 
utvecklas som personer skriver Lundin (2004, s. 25). På frågan om våra informanter anser att 
de utvecklas av att delta i en läsecirkel svarar Anna och Agneta att de varit med för kort tid 
för att kunna avgöra om de utvecklas som personer av att delta i en läsecirkel men Anna 
menar att för det mesta utvecklas man av att träffa nya människor i nya situationer. Bea anser 
att det är utvecklande att bli tvungen att läsa en bok och eftersom man ska diskutera boken i 
läsecirkeln måste hon läsa på ett annat sätt än hon vanligtvis gör, kanske göra anteckningar 
för att komma ihåg lite mer. Kuick menar att den som är med i en läsecirkel utvecklas inte 
bara som läsare utan även som talare och lyssnare, hon menar också att de blir bättre på att 
reflektera och att se sammanhang i texten och lär sig mer om sig själva vilket gör att de 
utvecklas som människor (2005, s. 91). Detta är något som Desirée är inne på när hon säger 
att det alltid är nyttigt att prata inför andra och hon säger även att hon har utvecklats som 
läsare genom att läsecirkeln har breddat hennes läsning. 
 
Lundin skriver att när vi är unga läser vi mer varierat men att vi med åldern blir fast i våra 
läsvanor och då sällan väljer något som utmanar oss och hon menar att för att kunna ha en 
givande diskussion om en bok måste man läsa en bok som bjuder lite motstånd, motståndet 
blir en tillgång och en utmaning, något man kan övervinna tillsammans. Ju mer tankar och 
frågetecken man har kring en bok, desto viktigare blir det att få diskutera den (2003, s.23f). 
Bland deltagarna i de informella läsecirklarna säger både Cecilia och Camilla att de anser att 
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det är utvecklande att läsa rent generellt och kopplar den personliga utvecklingen till det egna 
läsandet i sin helhet och inte bara till läsandet i läsecirkeln. Även Dan anser att han har 
utvecklats som person av att var med i en läsecirkel men han kan inte säga på vilket sätt. Vi 
kan här se att alla informanterna anser att de utvecklas av sitt läsecirkeldeltagande men alla 
lyfter fram olika aspekter, vilket tyder på att en läsecirkel kan vara utvecklande på många 
olika sätt. En läsecirkel kan göra att deltagaren utvecklas både som person och som läsare, 
eller så tyder det på att en läsecirkel är utvecklande på ett mer svårdefinierat plan och som 
informanterna har svårt att sätta ord på. 
 

6.5.2 Analysera text 
 
På frågan om de har blivit bättre på att analysera texter och se nyanser i språket säger de flesta 
informanterna att de inte direkt kan se detta. Britt som har varit lärare i svenska anser att hon 
kan sådant medan Dan som också är lärare i svenska anser att han gör det eftersom han läser 
böcker som han annars inte skulle ha läst. I läsecirkel C har Carola läst litteraturvetenskap och 
det är oftast hon som analyserar och de andra som lyssnar. Det förefaller gälla genomgående 
för läsecirklarna B och C, där man har en person i vardera cirkeln som har utbildning i 
litteraturvetenskap och då förlitar sig de andra på den personen och tycker inte att det de 
själva säger är att analysera. Det är möjligt att deltagarna i de formella läsecirklarna känner att 
det inte finns några förväntningar på att de ska göra direkta analyser utan mer prata om vad de 
tycker om boken och hur de upplever den, att göra en mer djup analys av boken lämnar man 
till ledaren. I läsecirkel D har samtliga deltagare utbildning inom ämnet eller närliggande 
vilket gör att de förmodligen inte är lika rädda för att säga att de analyserar. Både Dan och 
Desirée anser att de blivit bättre på att analysera. Det är säkert en förmåga som blir bättre ju 
längre läsecirkeln håller på och med tanke på att läsecirkel D hållit på i närmare 20 år har de 
kanske större möjlighet att se en sådan förändring än vad de andra läsecirklarna har som inte 
har funnits lika länge. Enligt Lundin är det med läsning och diskussion som med alla andra 
aktiviteter, det lönar sig att träna, men Lundin menar också att vid just läsning och 
litteraturanalys tänker vi inte likadant och hon tror att det kanske kan vara upplevelser från 
skolans litteraturanalys som spökar. Många har negativa upplevelser från skolans 
litteraturanalys och är rädda för att göra bort sig (2003, s. 24-26). Detta kan vara en anledning 
till att det är få av informanterna som vill säga att de analyserar litteraturen. 
 

6.5.3 Nya kunskaper 
 
En del av informanterna anser att läsecirkeln ger dem nya kunskaper även om det inte är 
något som de direkt förväntar sig att få ut av läsecirkeln. Bea säger att hon tycker att hon lärt 
sig att tänka mer på vad hon läser, hur boken är skriven och vad författaren kan ha menat. De 
andra i de formella läsecirklarna är lite mer tveksamma till om de direkt lär sig något, men 
Agneta nämner boken de just läste som lärorik för att den var en biografi. Även deltagarna i 
de informella läsecirklarna anser att de lär sig en del. Cecilia nämner att hon lär sig om andra 
länder genom de böcker de läst i läsecirkeln. Desirée anser att hon lär sig mycket om olika 
författare och får tips på böcker, vilket hon tycker är kunskaper som är bra att ha i sitt arbete 
som skolbibliotekarie. Dan menar att en läsecirkel alltid är lärorik, genom att träffa andra 
människor och diskutera med dem lär man sig och utvecklas. Det är tydligt att de flesta av 
deltagarna vid frågan om kunskaper tänker mer på faktakunskaper och det är endast Dan som 
har tänkt mer på att diskutera och delta i ett samtal också är kunskap. 
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6.5.4 Vidareläsning 
 
Samtliga informanter säger att de blir inspirerade till vidareläsning, dels genom att de vill läsa 
fler böcker av samma författare och dels genom att man pratar med varandra om vad man 
läser och på det sättet får tips om andra bra böcker. Framför allt inspirerar läsecirkeln till 
vidareläsning av en författare man har haft i läsecirkeln eller till att läsa mer om det tema man 
har. Agneta säger ”jag lånade hem ytterligare en bok om Afrika och så där va. Och det var 
det fler som gjorde.” Även Bea anser att läsecirkeln har inspirerat henne till vidareläsning, 
hon säger ”Oh ja och sedan kan det ju vara så att man läser en bra författare och sen tar jag i 
alla fall reda på vilka mer böcker har den här personen skrivit och sen lånar jag allihopa på 
löpande band”. Att läsecirkeln inspirerar till vidareläsning är något som Hartley också har 
upptäckt i sin undersökning (2002/2003, s. 126-129). 
 

6.5.5 Uppfyllda förväntningar 
 
Samtliga informanter anser att de förväntningar de hade på läsecirkeln har uppfyllts och vi 
kan se att det är genomgående för alla informanter att de tycker att läsecirkeln är givande och 
att det är diskussionen om boken som är den stora behållningen av läsecirkeln. Informanterna 
i de informella läsecirklarna hade även stor behållning av den sociala samvaron men de 
framhöll ändå läsningen och diskussionen som det viktigaste. Vi fick dock intrycket att 
samvaron hade minst lika stor betydelse i läsecirkel C och kanske även i läsecirkel D, även 
om de inte framhöll det vid intervjuerna. Detta var något som vi tyckte oss kunna läsa in i 
deras sätt att prata om samvaron. 
 

7 Avslutande slutsatser och reflektioner 
 
I detta kapitel reflekterar vi över de slutsatser vi har kunnat dra av undersökningen och 
kopplar dem till vår frågeställning. Vi reflekterar även över tillvägagångssättet för 
undersökningen. 
 

7.1 Slutsatser 
 
Med denna uppsats har vi ur ett deltagarperspektiv undersökt likheter och skillnader i 
kvalitativa upplevelser mellan formella och informella läsecirklar. Nedan går vi igenom våra 
slutsatser med utgångspunkt från frågeställningarna. (På varje frågeställning läggs ett 
jämförandeperspektiv.) 
 

• Vilka funktioner och behov fyller läsecirkeln?  
 
Alla informanterna är läsande personer, de flesta sedan barndomen och en sedan tonåren, men 
deras läsande ser lite olika ut utifrån vilka intressen de har och vilken kontext de kommer 
ifrån. Väljer man att delta i en läsecirkel har man läsning som intresse, hur mycket man sedan 
läser vid sidan om läsecirkeln varierar till största delen utifrån hur mycket tid man har. Det är 
alltså inte personer som inte läser böcker som börjar i en läsecirkel utan det är de ”redan 
frälsta”. 
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Samtliga informanter har sett läsecirkeln som ett sätt att få ytterligare en dimension på sitt 
läsande, utifrån det har de sedan haft flera men olika motiv till sitt deltagande. För 
informanterna i de formella läsecirklarna har intresset för att diskutera boken varit det 
viktigaste motivet till deltagande men att lära känna nya människor kan också vara ett motiv. I 
de informella läsecirklarna har den sociala samvaron större betydelse och i läsecirkel C var 
den sociala samvaron det största motivet när de startade sin läsecirkel. I läsecirkel D var 
motivet till deltagande när läsecirkeln startades arbetsrelaterat, men nu har läsecirkeln hållit 
på länge och deltagarna känner varandra väl så den sociala samvaron har blivit lika viktig som 
diskussionen om boken. 
 
Valet mellan att delta i en formell eller informell läsecirkel är för de flesta inget val, utan en 
fråga om vad man kommer i kontakt med. Britt i läsecirkel B är den enda i denna 
undersökning som har gjort ett aktivt val att vara med i en formell läsecirkel. Efter att ha 
deltagit i en informell läsecirkel ansåg hon att man pratade om för mycket annat och tog 
därför kontakt med biblioteket på sin ort för att föreslå en läsecirkel på biblioteket. Deltagarna 
i läsecirkel C valde att starta en privat läsecirkel, en informell läsecirkel var aldrig något 
alternativ för dem och detta i sig kan visa vikten av den sociala samvaron i de informella 
läsecirklarna. 
 

• Vilken betydelse har läsecirkelns egna förutsättningar, det vill säga uppläggning, 
målsättning och ambitioner?  

 
De formella läsecirklarna är utformade utifrån sina förutsättningar, man använder den lokal 
som finns tillgänglig, vilket är bibliotekets samlingslokal. Man har cirkeln på en tid som 
passar bibliotekariens arbetstider, det vill säga dagtid. De informella läsecirklarna är 
utformade utifrån sina förutsättningar och man träffas på kvällstid eftersom alla deltagarna 
arbetar dagtid, man har inte någon ledare eftersom man anser att man inte har något behov av 
det. De informella läsecirklarna i vår undersökning har dessutom lite längre tid mellan sina 
träffar, cirka sex veckor mot de formellas fyra veckor, detta är förmodligen något man 
kommit fram till under tiden. De formella läsecirklarna håller på i cirka en och en halv till två 
timmar medan de informella håller på i cirka tre timmar och halva tiden pratar man där om 
annat än boken. Samtliga läsecirklar pratar alltså ungefär lika länge om boken men de 
informella läsecirklarna pratar dessutom om annat som är av privat karaktär vilket gör att de 
håller på längre. 
 
Hur man väljer litteratur skiljer sig också åt mellan de formella och de informella 
läsecirklarna, i de formella läsecirklarna kommer ledaren med förslag och gruppen får välja, 
medan man i de informella läsecirklarna hjälps åt att komma med förslag. Båda dessa sätt att 
välja litteratur kan ha sina för- och nackdelar. För deltagarna i de formella läsecirklarna kan 
det vara skönt att inte själva behöva komma med förslag, vilket kan vara en fördel eftersom 
diskussionerna om vad man ska välja att läsa till nästa gång kan ta lång tid och det kan vara 
svårt att komma med idéer. I de informella läsecirklarna, där man tillsammans diskuterar sig 
fram till vad man ska läsa, är det dock ingen som säger att diskussionen om bokvalet är 
särskilt långdragen.  
 
Några direkta skillnader i valet av litteratur mellan de formella och informella läsecirklarna 
gick inte att urskilja. När informanterna berättade vilka böcker de läst i sina läsecirklar kunde 
man se att flera läsecirklar hade läst samma böcker vilket visar att de i läsecirklarna ändå 
påverkas av vilka böcker som är populära och vilka böcker det pratas om även om de säger att 
de inte köper/lånar de nyaste böckerna.  
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• Vilka upplevelser ger läsecirkeln?  

 
Alla informanterna tycker att det är trevligt att träffa de andra i sin läsecirkel och att diskutera. 
Både i de formella och informella läsecirklarna är det ett öppet klimat och alla känner att de 
kan säga vad det tycker och tänker. Olika åsikter ses mest som något positivt och som något 
som skapar diskussion, och intresset för vad de andra i gruppen tycker och tänker om boken 
man läst är ju grunden till deltagandet i läsecirkeln. Något som uppskattas mycket är när de 
personer som läst litteraturvetenskap kommenterar det de har läst eftersom de med sina 
ämneskunskaper ibland kan se sådant som en läsare utan dessa ämneskunskaper inte kan se. 
Detta uppskattas både i de formella och informella läsecirklarna. 
 
Den stora behållningen för informanterna i de formella läsecirklarna är diskussionen om 
boken och att få höra vad andra tyckt och tänkt när de läst. Informanterna i de informella 
läsecirklarna uppger samma sak men det framgår att den sociala samvaron har en lika stor 
betydelse. En annan behållning av deltagandet är först och främst tips och idéer på andra 
böcker att läsa men flera av deltagarna anser också att de utvecklas av att diskutera, men 
knappt någon vågar säga att de blivit bättre på att analysera. 
 

7.1.1 Sammanfattande slutsatser 
 
Slutligen kan man säga att det är vana läsare som är med i formella och informella läsecirklar. 
Dessa läsecirklar är utformade lite olika och anpassade efter de behov och förutsättningar som 
finns. Glädjen över diskussionen är densamma men i de informella läsecirklarna gläder man 
sig också åt den sociala samvaron. Samtliga intervjuade läsecirkeldeltagare framhåller med 
stor glädje sitt deltagande i sin läsecirkel! 
 

7.2 Diskussion kring metod och genomförande 
 
Vi är medvetna om att beskrivningarna av de fyra läsecirklarna ser olika ut och även om det är 
samma frågor som har ställts till de olika informanterna har vi fått olika utförliga svar på 
frågorna. Åldern på läsecirklarna kan också ha påverkat hur läsecirklarna framställs, 
informanterna i den nystartade läsecirkel A kan omöjligt ge lika utförliga svar som till 
exempel informanterna i läsecirkel D, vars läsecirkel startade 1988. En nystartad läsecirkel 
kan inte ha samma referensramar som en äldre läsecirkel har när det gäller till exempel 
litteraturen och framförallt diskussionerna kring den och även om man som privatperson har 
läst lika mycket men aldrig tidigare diskuterat litteratur på det sätt man gör i en läsecirkel kan 
man heller inte ge lika utförliga svar vid en intervju. 
 
Något som vi har funderat på är det faktum att vi kom från Bibliotekshögskolan och därmed 
representerade biblioteksvärlden. Det finns alltid en risk att någon som blir intervjuad tror sig 
vara förväntad att svara på ett visst sätt och att detta gjorde att de framhöll hur positiva de är 
till sitt deltagande i läsecirkeln extra mycket. Något som också kan ha påverkat resultatet är 
att vid intervjuerna med informanterna i läsecirkel B hade bibliotekarien av praktiska skäl i 
förväg valt ut två deltagare som vi kunde intervjua och avtalat tid med dem. Hur hon gjorde 
sitt val vet vi inte och hon kan medvetet ha valt två deltagare som är särskilt positiva till sitt 
deltagande. Vid intervjun med deltagarna i läsecirkel C ville de träffa oss samtidigt vilket 
gjorde att vi fick göra en gruppintervju och då finns det möjlighet att de enskilda personerna 
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inte svarar på samma sätt som de hade gjort om de hade blivit intervjuade var för sig. Allt 
detta är sådant som kan påverka hur och vilka svar informanterna ger vid intervjuerna, vår 
uppfattning är ändå att informanterna har försökt ge så ärliga svar som möjligt och att 
intervjuerna har varit ett bra sätt att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi fick 
även en fin inblick i hur läsecirklar fungerar och vilka tankar informanterna har om sitt 
deltagande. 
 
Att spela in intervjuerna och sedan ha dem till underlag var mycket bra eftersom det är svårt 
att hinna med att både vara uppmärksam och lyssna och skriva ner allt som sägs samtidigt 
även om vi båda var med vid samtliga intervjuer. Hur bra det var märktes tydligast vid 
gruppintervjun då deltagarna vid flera tillfällen mer eller mindre svarade i munnen på 
varandra. 
 

8 Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats har varit att studera likheter och skillnader i kvalitativa upplevelser 
mellan formella och informella läsecirklar ur ett deltagarperspektiv. Utifrån detta 
formulerades följande frågeställningar: 
 

• Vilka funktioner och behov fyller läsecirkeln?  
• Vilka upplevelser ger läsecirkeln?  
• Vilken betydelse har läsecirkelns egna förutsättningar, det vill säga uppläggning, 

målsättning och ambitioner?  
 
I kapitlet tidigare forskning och annan litteratur har redogjorts för läsecirkelns historia, 
forskning och andra studier som ur olika perspektiv berör ämnet för denna uppsats. I detta 
kapitel tar vi även upp böcker om hur man pratiskt genomför läsecirklar.  
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkter har för läsandet bestått av Louise M. Rosenblatts teori 
om läsar-responsmetoden som hon presenterar i böckerna The Reader, the Text, the Poem och 
Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. För läsecirkeln har Immi Lundins bok 
Bokläsarnas kunskapskälla – för läsecirklar och andra litteraturälskare om boksamtal, 
förlagsverksamhet och bokbranschen om hur man organiserar och utvecklar en läsecirkel 
legat till grund och Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarsons teori om gruppen har 
hämtats från Kommunikation mellan människor. 
 
I undersökningen har kvalitativa intervjuer genomförts med nio läsecirkeldeltagare från fyra 
olika läsecirklar, två formella och två informella läsecirklar. Intervjuerna genomfördes på 
flera olika sätt, tre deltagare i formella läsecirklar intervjuades på respektive bibliotek, en 
deltagare intervjuades via telefon, två på sitt arbete och tre hemma hos en av deltagarna. 
Intervjuerna utgick från en intervjumanual som byggde på de frågeställningar som ställts upp 
för uppsatsen. 
 
I kapitlet Resultat presenteras sedan vad som framkommit i intervjuerna. Först presenteras de 
formella läsecirklarna och sedan de informella. För varje läsecirkel görs en redogörelse för 
hur läsecirkeln är utformad och sedan presenteras informanterna i den läsecirkeln var för sig. 
 
Intervjuerna har visat att de personer som deltar i läsecirklar alla är läsande personer redan 
innan de började delta i en läsecirkel. Valet att delta i en formell eller informell läsecirkel har 
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egentligen inte varit något val för mer än en av de intervjuade personerna, för de andra har det 
bara varit en läsecirkel som man valt att starta eller delta i. Motivet till att delta i en läsecirkel 
är för alla glädjen att diskutera det man läst och för att höra vad andra har tyckt och tänkt om 
det de har läst, men i de informella läsecirklarna C och D var den sociala samvaron ett lika 
viktigt motiv till att delta. Samvaron ser lite olika ut mellan de formella och informella 
läsecirklarna, de formella läsecirklarna träffas på respektive bibliotek och har en bibliotekarie 
som ledare, medan de informella läsecirklarna träffas hemma hos varandra och inte har någon 
ledare. Utbytet av sitt läsecirkeldeltagande är detsamma för de formella och informella 
läsecirklarna men de informella läsecirklarna har ett större utbyte av den sociala samvaron i 
läsecirkeln. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Förfrågan angående läsecirklar 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Bibliotekshögskolan i Borås som har börjat vår magisteruppsats. 
Uppsatsen handlar om läsecirklar och vårt syfte är att jämföra läsecirklar på bibliotek och 
privata läsecirklar. Vi har läst på er hemsida att ni anordnar läsecirklar och nu undrar vi om ni 
vill vara med i vår undersökning. Vi har för avsikt intervjua några av deltagarna i läsecirkeln. 
Finns det möjlighet att vi kan få komma till er för att intervjua två eller tre deltagare? Enda 
förutsättningen är att alla i gruppen läser samma bok. 
 
Alla deltagare kommer att vara anonyma och det kommer inte att framgå i uppsatsen vilka de 
är eller var de kommer från. 
 
Är det något ni undrar över innan ni bestämmer er får ni gärna höra av er till oss.  
 
Vänliga hälsningar  
 
Anneli Pettersson  
tfn:  
e-post: 
 
Anna Carin Karlsson  
tfn: 
e-post: 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
Informanten 
Berätta om dig själv: ålder, kön, familj, utbildning, yrke och fritidsintressen. 
 
Personlig läsning 
 
Vad/vem fick dig att börja läsa? 
 
Vad läser du?  
 
Varför läser du? Vad ger det dig? 
 
Läsecirkeln 
 
Berätta om er läsecirkel: Hur, när och varför startade er läsecirkel? Antal medlemmar och 
fakta om dem. 
 
Hur går träffarna till rent praktiskt?  
 
Har ni en ledare i läsecirkeln? I så fall vilken funktion har den personen? 
 
Förbereder ni läsecirkeln på något sätt? T ex genom att ta fram fakta om författaren. 
 
Umgås ni utanför läsecirkeln? 
 
Val av litteratur 
Berätta om hur bokurvalet går till?  
 
Vem/vilka i gruppen bestämmer vad ni ska läsa? Vad tycker du om det?  
 
Vad läser ni i er läsecirkel? Har gruppen några favoritböcker? 
 
Samtalet  
Berätta hur samtalet går till? Är det någon som styr samtalet?  
 
Pratar alla lika mycket?  
 
Vad händer när ni har olika åsikter?  
 
Påverkas samtalet av hur många ni är i gruppen?  
 
Vilken roll har ledaren i samtalet?  
 
Informantens deltagande i samtalet 
Påverkas dina tankar och åsikter om boken ni har läst av samtalet?  
 
Passar alla böcker att diskuteras?  
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Vill du alltid prata om det du läser? Hur tycker du att det är att prata om din läsupplevelse och 
åsikter om boken? Vilken respons får du?  
 
Vilken respons ger du tillbaka till de andra i gruppen när de berättar om sina läsupplevelser 
och åsikter? 
 
Kan ni vara öppna och personliga i era samtal?  
 
Har du förtroende för de andra i gruppen?  
 
Informantens deltagande i läsecirkeln 
Varför är du med i en läsecirkel? Vad ger det dig att delta i en läsecirkel?  
 
Vilken betydelse har den sociala samvaron i läsecirkeln för dig?  
 
Tycker du att du lär dig något av att vara med i en läsecirkel? Bidrar läsecirkeln till att ge dig 
fördjupade kunskaper? 
 
Känner du att du utvecklas som person av att vara med i en läsecirkel? Känner du att du har 
utvecklats som läsare när det gäller att analysera text och se nyanser i språket? 
 
Tycker du att ditt eget språk har påverkats eller ändrats av att vara med i en läsecirkel? 
 
Inspirerar läsecirkeln dig till fördjupning och vidareläsning? 
 
Vilket är viktigast, kunskap och personlig utveckling eller den sociala gemenskapen eller är 
de lika viktiga? 
 
Vad hade du för förväntningar på läsecirkeln innan den startade? Har dina förväntningar 
uppfyllts? 
 
 
 
 
 


