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Abstract: The purpose of this master´ thesis is to examine how 
librarians work in a literary educational role with literary 
circles for adults and youth, in public libraries and at school. The study 
also examines whether participation in book discussion groups has any 
effect on participants and librarians regarding changes in reading habits 
and in personal development. Another aspect investigated was how 
participants experienced the atmosphere in the group.

We have conducted qualitative interviews with five librarians who have
lead different literary circles and with two participants from each 
literary circle. In all 13 interviews were conducted. Apart from the 
interviews 37 persons filled in a questionnaire. The literary circles we 
have examined is one for adults and one for youth in the senior level of 
the nine-year compulsory school where the participants read the same 
book and two circles with book tip for adults were the participants read 
different kinds of books.

Jofrid Karner Smidts work concerning the roles of librarians literature 
intermediary activities and Aidan Chambers model for talking about 
books stand as our theoretical framework. Our study indicates that there
are many similarities between Chambers method and our librarians way
of working. Among Smidts roles the following were most frequent in 
our study: the librarian as a critic and literature expert, the librarian as 
educationist, the librarian as ordinary person. Less frequent were the 
role as social anthropologist and as marketing man. The result of the
questionnaire shows an increased reading frequency which is relevant  
to all literary circles. Almost all participants and some of the librarians 
agree that they have received useful ideas about new books thanks to 
the literary circles. Two of the participants and one librarian have 
reported that they have developed personally during the literary circle 
work. The overwhelming majority of the interviewed persons were 
enthusiastic about the congenial atmosphere in the group and 
emphasized on the different positive effects of the literature meetings, 
for example book tips and interesting discussions about literature and 
other subjects.
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1. Inledning

Efter att tidigare ha varit medförfattare till en uppsats om bokprat väcktes vårt intresse
för den näraliggande metoden boksamtal. Denna metod innebär en ömsesidig diskussion
av litteratur som kan vara väldigt berikande för deltagarna. Eftersom vi arbetar på
folkbibliotek blev vi nyfikna på att undersöka hur boksamtal för vuxna och ungdomar
fungerar i bibliotekets regi. Som blivande bibliotekarier är vi också intresserade av att
undersöka om arbetet i litteraturcirklar är en effektiv litteraturförmedlingsmetod.

LÄS 2000, Svenska Barnboksinstitutets (SBI) läskampanj, betonar vikten av att sprida
läsningen och arbetar med att bygga upp ett riksomfattande nätverk av personer som ska
verka för läsfrämjande åtgärder mellan bibliotek och skola. SBI har en ”kunskapsbank”
på sin hemsida där man samlar in information om olika läsprojekt och kontaktpersoner.
Barnboksveckan vecka 46, där torsdagen är utsedd till nationell läsdag, är ett exempel
på ett etablerat projekt.1 LÄS 2000 samarbetar med Läsrörelsen som är en ideell
förening. Denna startade hösten 2000 och ser språket som en viktig del i demokratin
samt arbetar för att sprida läsningen bland annat med uppmaningen ”Ge dina barn ett
språk”. En ny kampanj startade hösten 2002 med mottot ”Lär för livet” som betonar
lärandet ur ett livslångt perspektiv. Olika projekt i Läsrörelsens regi är t ex satsningen
på utdelandet av barnböcker på MacDonald´s och boken ”Stör mig inte jag läser” där
kända och okända svenskar ger lästips och berättar om sitt eget läsande. Läsrörelsen har
också i samarbete med bland annat olika studieförbund propagerat för att starta
”Läsrum” eller läsecirklar för vuxna.2 Biblioteken tar aktiv del i flera av dessa projekt,
t ex genom att uppmärksamma barnboksveckan med olika tävlingar och bokpriser samt
att anordna olika läsprojekt.

I dagens samhälle blir läsningen allt viktigare. Kraven på arbetsmarknaden ökar liksom
kraven på god utbildning. Att läsa är att tillägna sig ett språk, att ha uttrycksmöjligheter,
att kunna studera och komma vidare. Läsningen kan också vara individuellt berikande
och ge möjlighet att utveckla tankar och personlighet. Utifrån ovanstående bakgrund
finner vi det intressant att ta reda på hur litteraturcirklar fungerar idag.

Vår problemformulering blir härmed: Hur kan litteraturcirklar fungera i bibliotekets
regi samt vilket utbyte har bibliotekarier och deltagare av litteraturcirklar när det
gäller läsning och personlig utveckling.

1.1 Bakgrund

Samtal om litteratur har gamla anor. I boken ”Spinnsländornas evangelium” från 1400-
talet berättas om en grupp kvinnor som träffades för att spinna och samtala om böcker.
Medlemmarna läste högt för varandra och kommenterade det lästa ur ett kvinnligt
perspektiv (Manguel 1999, s. 118).

Samtal om litteratur förekom också i de så kallade litterära salongerna. Dess ursprung
kan spåras till antiken och vidare framåt mot medeltiden och renässansen. Salongernas
storhetstid inträffade under 1600- och 1700-talen och en bit in på 1800-talet.
Salongslivet fungerade som en social gemenskap där samtalet var den viktigaste

                                                                
1 SBI:s hemsida www.sbi.kb.se/2000intro.html
2 Se Läsrörelsens hemsida www.lasrorelsen.nu
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verksamheten. Samtalet kunde ha intellektuellt, politiskt eller litterärt/musikaliskt
innehåll. Kvinnan hade en central roll i denna salongskultur. En berömd
salongsvärdinna är Malla Silfverstolpe som  i 1820-talets Uppsala samlade dåtidens
kända författare omkring sig, bland andra Geijer och Atterbom (Holmquist 2000, s. 19-
20, 23, 116).

Boksamtal kan också knytas till bibliotekens verksamhet. I studiecirklarna, som
byggdes upp av olika studieförbund i början av 1900-talet, diskuterade medlemmarna
litteratur. I den första studiecirkeln, som bildades inom Godtemplarorden, var det fråga
om undervisning för vuxna i t ex svenska språket och räkning. Studiecirkeln
utvecklades sedan till att innebära läsning av skön- och facklitteratur och en ömsesidig
diskussion av de lästa böckerna i syfte att öka medlemmarnas kunskap, men också för
att ge läsglädje och intresse för litteraturen. Syftet var också att alla skulle ha tillgång till
boken och den kunskap som den kunde ge till eget och självständigt tänkande.
Studiecirkelns inköpta böcker sparades och blev grunden till ett bibliotek. Detta
folkbildningsarbete fortsatte och så småningom kom många av studiecirkelbiblioteken
att ingå i de framväxande folkbiblioteken. Föregångarna till studiecirkelbiblioteken var
bland annat arbetarbiblioteken som bildades i slutet av 1800-talet som ett led i
arbetarklassens bildningssträvan (Torstensson 1994, s. 9-10, 12, 15-16, 29).

Dagens litteraturcirklar finns i många olika varianter. Vanligt förekommande är cirklar i
privat regi, t ex en grupp vänner som träffas och samtalar om litteratur. Mer
organiserade bokcirklar drivs t ex av olika studieförbund. Ett exempel är ABF som har
ett flertal cirklar i skönlitteratur. Utmärkande för dessa bokcirklar är att deltagarna till
största delen är pensionärer (Isaksson 2001, s. 80-81). Under 1999 deltog mer än 25 000
människor i litteraturcirklar organiserade av studieförbunden ABF, Medborgarskolan,
Studiefrämjandet och TBV (Andersson 2000, s.96).

Litteraturcirklar finns också i bibliotekens regi inom den utåtriktade verksamheten.
Övrig utåtriktad verksamhet är t ex  författarbesök, boken kommer3 och bokprat för barn
och ungdomar. Boksamtal förekommer ibland i kombination med bokprat. Kjersén
Edman berättar t ex i en artikel om hur hon presenterar böcker för elever på högstadiet
och efteråt erbjuder de som är intresserade att stanna kvar och samtala om böckerna
(Kjersén Edman 2000b, s 49).

1.2 Syfte, frågeställningar och problemavgränsningar

Vårt syfte är att ta reda på hur bibliotekarier arbetar litteraturpedagogiskt med olika
typer av litteraturcirklar för vuxna och ungdomar på folkbibliotek och i skolan samt hur
dessa litteraturcirklar har påverkat deltagarna och bibliotekarierna avseende förändrad
läsning och personlig utveckling. Ytterligare ett syfte är att undersöka gruppdynamiken
i litteraturcirklarna.

                                                                
3 Boken kommer innebär att personer som har svårt att ta sig till biblioteket får böcker eller talböcker
hemskickade.
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För att kunna svara på detta kommer följande frågor att behandlas:

• Hur utformar bibliotekarierna litteraturcirkelverksamheten?

• Vad tycker deltagarna om samtalet och bokurvalet i litteraturcirklarna?

• Har litteraturcirkeln påverkat deltagarnas läsning samt val av böcker och i så
fall hur?

• Upplever respondenterna att de har utvecklats personligen sedan de gick med
i/började leda litteraturcirklarna och i så fall hur?

• Hur tycker respondenterna att gruppen fungerar?

Det är vanligt att litteraturcirklar drivs till exempel av studieförbund eller bibliotekets
vänner. Vi har valt att begränsa vår undersökning till litteraturcirklar på folkbibliotek
och i skolan ledda av bibliotekarier. Deltagarna som ska intervjuas är biblioteksbesökare
eller skolelever. Anledningen till vår avgränsning är att vi som blivande bibliotekarier
vill undersöka hur bibliotekarier arbetar med litteraturcirklar och därigenom få insikt i
ett område som vi gärna vill arbeta med i framtiden.

1.3 Definitioner

Litteraturcirkel eller bokcirkel:

Litteraturcirklar eller bokcirklar innebär att deltagarna i denna sorts verksamhet har läst
böcker och samtalar om böcker. Utformningen av träffarna ser olika ut för olika cirklar.
Litteraturcirklar förekommer i privat regi och i olika föreningars eller bildningsförbunds
regi. De finns också, liksom de litteraturcirklar som vi har undersökt, i bibliotekets regi.
Litteraturcirkelverksamhet är en del av bibliotekens litteraturpedagogiska arbete. Andra
litteraturpedagogiska metoder är t ex bokprat, vilket är en vanligare metod. Tips och
rekommendationer av litteratur till låntagare vid utlåningsdisken är också en del av detta
arbete. Vi använder främst ordet litteraturcirkel, men ibland förekommer ordet bokcirkel
i vår undersökning.

Litteratursamtal eller boksamtal:

Litteratursamtal är de samtal  om böcker som förekommer i litteraturcirklar. Orden
litteratursamtal och boksamtal har i denna uppsats samma betydelse. Boksamtal är ett
begrepp som ofta förekommer hos Aidan Chambers. Han har utformat ett sätt att arbeta
med boksamtal i skolan för lärare. Chambers menar att boksamtal handlar om hur
ledaren lär barn4 att på ett bra sätt samtala om böcker som de har läst. Det är även
viktigt att lyssna ”bra”. Chambers anser att samtalet är en grundläggande del i våra liv,
eftersom många av oss ”inte vet vad vi tänker förrän vi hör oss själva säga det”. Att
kunna samtala ”bra om böcker är en mycket värdefull aktivitet i sig.”  Men denna
kunskap kan också hjälpa oss att föra givande samtal om annat (1998, s. 9-10).
Deltagarna i boksamtal läser ofta samma bok, t ex enligt Chambers modell. Läs vidare

                                                                
4 Boksamtal kan även användas för vuxna menar författaren (Chambers 1998, s. 55)
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om Aidan Chambers i kapitlet ”Teori”, under rubriken ”Metod för boksamtal”. Vi
använder både termen litteratursamtal och termen boksamtal i vår uppsats.

Egen definition av litteratursamtal och boksamtal:

Vi anser att alla de utvalda cirklarna har boksamtal, trots att deltagarna enbart i två av
dem läser samma bok. Vår åsikt är att det förekommer samtal om litteratur i samtliga
cirklar. Deltagarna samtalar om böcker även om det i vissa cirklar rör sig om olika
böcker, anser vi och menar att det är själva diskussionen som är det väsentliga inte att
deltagarna har läst samma bok. Däremot anser vi att diskussionen blir olika utformad i
gruppen beroende på om alla har läst samma bok, eller om deltagarna har läst olika
böcker.

Bokprat:

Termen bokprat är en översättning av det amerikanska ordet booktalk. Verksamheten
med bokprat växte fram under 1950-talet. Bokprat innebär att en bibliotekarie berättar
om olika böcker, ofta för skolbarn. Denna verksamhet ingår i bibliotekets ordinarie
verksamhet, till skillnad från boksamtal. Greta Renborg, som var en pionjär inom
området, framhåller att bokpratet ska

inspirera till läsning av en viss bok eller vilken bok som helst, till besök av bibliotek eller
till något som har med bibliotek att göra. För att ett bokprat ska kunna inspirera fordras att
den som håller det själv ska ha upplevt något inför den bok eller de böcker som hon – eller
han – talar om. (Tala om böcker : En läsfrämjande metod för både barn och vuxna 1979, s.
9-10)

Under 5.2.8 och 6.1.5 tar vi upp jämförelser mellan boksamtal och bokprat ur
våra respondenters synvinklar.

1.4 Disposition

I kapitel två tar vi upp varför vi använt kvalitativ och kvantitativ metod samt hur
genomförandet av intervjuerna och enkäten gått till. Vi redovisar även hur vi sökt
material.

I kapitel tre redogör vi för tidigare forskning och knyter litteraturen till vårt syfte med
uppsatsen. Det material som vi använder oss av i uppsatsen behandlar boksamtals-
metodik, litteraturförmedling, litteraturcirkelverksamhet, läsarundersökningar och
psykologi.

I kapitel fyra presenterar vi de teorier som vi kommer att applicera på vårt empiriska
material. Vi tar upp Aidan Chambers, vars metod om boksamtal, vi kommer att använda
för att undersöka de av oss intervjuade bibliotekariernas metod. Jofrid Karner Smidt har
utvecklat en modell för olika roller som rör bibliotekarien som litteraturförmedlare.
Dessa roller kommer vi att använda oss av för att granska de av oss intervjuade
bibliotekariernas syften med litteraturcirklarna och hur de arbetar med att leda dessa.
Joseph Appleyard har i sin forskning kommit fram till olika läsarroller som hör till olika
åldrar. Rollen som berör tonåren kommer vi att undersöka i förhållande till
ungdomscirkeln.
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I kapitel fem redovisas det empiriska materialet som består av tretton intervjuer och en
enkät som 37 deltagare besvarat. Vi börjar med att berätta om de fem bibliotekarierna,
litteraturcirkelns typ samt det bibliotek där denna pågår. Därefter presenteras de åtta
intervjuade deltagarna i litteraturcirklarna kortfattat. Det empiriska materialet från
intervjuerna är strukturerat under huvudavsnitten: ”Bibliotekariernas arbetsmetoder”,
”Läsning” och ”Hur gruppen fungerar” samt ”Övrigt om litteraturcirklar”. Därefter
presenteras enkäten och materialet i diagramform. Detta avsnitt innehåller fakta om
cirkeldeltagarna, ökad läsfrekvens, deltagarnas förväntningar på litteraturcirkeln samt
om dessa har uppfyllts.

I kapitel sex sammanfattar och belyser vi det empiriska materialet med hjälp av de
teorier som vi använder och annan relevant litteratur. Detta kapitel är strukturerat på
samma sätt som föregående och har samma rubriker som de tre första som presenterats
ovan.

I kapitlel sju redogör vi för vad vi tycker framkommit av analysen. I detta kapitel
behandlas hela materialet mer övergripande.Vi undersöker även om våra
frågeställningar har besvarats och resonerar om vidare forskning i detta kapitel.

I kapitel åtta gör vi en sammanfattning av uppsatsen.

Kapitel nio är ”Käll- och litteraturförteckning” där vi tar upp muntliga, elektroniska och
litterära källor.
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2. Metod

I vår empiriska undersökning använder vi både kvalitativ och kvantitativ metod. Det
empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med fem bibliotekarier som leder
fyra olika litteraturcirklar och med två deltagare vardera ur dessa grupper, totalt tretton
personer. Vi har även utfört en enkätundersökning som 37 deltagare från de fyra
cirklarna besvarat. Huvuddelen av vårt empiriska material kommer från intervjuerna
som är den viktigaste delen av undersökningen.

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod

Vi har bedömt att kvalitativ intervju är det arbetssätt som passar bäst för att få svar på
vår uppsats frågeställningar. Vid en kvalitativ studie är urvalet mindre än vid en
kvantitativ undersökning, men mer strategiskt. Resultatet av studien används för att
nyansera och ge fördjupade kunskaper om ämnet. Den övervägande avsikten med
materialet är inte att generalisera, utan att få en ökad kunskap och förståelse (Lindblad
1998, s. 24-25). Vi har valt att använda kvalitativ metod eftersom denna metod ger
respondenterna möjlighet att utveckla och fördjupa sina åsikter och vi därigenom kan
få en djup förståelse för hur litteraturcirklar fungerar ur olika aspekter (Holme &
Solvang 1997, s. 92). Genom att intervjua bibliotekarier som arbetar med
litteraturcirklar tror vi att vi kan få en fördjupad förståelse av litteraturcirkeln som
litteraturförmedlingsmetod och kunskap om hur det litteraturpedagogiska arbetet
fungerar.

En fördel med kvalitativ metod är att den är flexibel, t ex går det lätt att gå tillbaka till
undersökningspersonerna för att komplettera med mer information.  Detta har vi
kunnat dra nytta av då vi vid några tillfällen har behövt  kontakta respondenterna för
att komplettera med uppgifter som saknades (Holme & Solvang 1997, s. 100).

För att kunna undersöka eventuella skillnader som har att göra med deltagarna, ville vi
t ex få fram bakgrundsinformation. Detta lät sig bäst göras med hjälp av en enkät.
Med hjälp av kvantitativ metod  kan man ofta generalisera i de erhållna
undersökningsresultaten. Vårt material är emellertid alltför litet för att tillåta någon
generalisering i egentlig bemärkelse. Men den information vi har inhämtat kan kanske
ändå peka på vissa tendenser vad beträffar deltagarna i litteraturcirklarna. Vi har
enbart vänt oss till deltagarna och inte till bibliotekarierna med enkäten, eftersom vi
ansåg att de flesta av frågorna skulle vara svåra att besvara för dem i deras egenskap
av ledare för gruppen, t ex angående utvärderingen av cirkeln. En kvalitativ och
kvantitativ metod står inte i motsättning till varandra, menar Lindblad. En
kombination av kvantitativ och kvalitativ metod kan göra att undersökningen breddas
och olika frågeställningar kan bli belysta (Lindblad 1998, s. 25). Genom att använda
båda metoderna anser vi att vi har fått en bra bild av litteraturcirkelverksamhet.

2.2 Urval och genomförande

För att få tag på lämpliga litteraturcirklar att undersöka så började vi med att söka efter
dessa genom folkbibliotekens förmedlingslista på Internet, Biblist. Parallellt med att vi
följde upp svaren från Biblist utgick vi från en webb-sida från projektet ”Läshöst” där
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det ingick en inventering av läsecirklar i länet.5 Det var relativt svårt att få tag på
litteraturcirklar enligt vår avgränsning och vi fick därför frångå vår ursprungliga idé att
jämföra två cirklar för vuxna där alla läste samma bok. Vi har undersökt en cirkel för
vuxna och en för flickor i årskurs åtta, där deltagarna läser samma bok samt två cirklar
för vuxna med boktips där deltagarna diskuterar olika böcker. I en av tipscirklarna läser
deltagarna talböcker. Våra respondenter är ledare (bibliotekarier) eller deltagare i olika
litteraturcirklar.

Urvalet av respondenter skedde genom att bibliotekarierna/cirkelledarna tillfrågades om
de ville ställa upp för en intervju och samtliga tackade ja. Cirkeldeltagarna tillfrågades
sedan i sin tur av bibliotekarierna. I några fall fick bibliotekarien fråga flera deltagare,
eftersom de första inte kunde eller ville medverka. Holme och Solvang påpekar att det
speciellt vid kvalitativa intervjuer är viktigt att få rätt urval av intervjupersoner,
eftersom syftet med intervjuerna är att öka informationsvärdet och få en mer djup och
fullständig grund för de fenomen vi studerar. Detta kan innebära att det är bättre att söka
efter ”extrema” fall än genomsnittliga för att få en så stor variationsbredd som möjligt i
materialet (Holme & Solvang 1997, s. 101). Vår bedömning är att bibliotekarierna i
vissa fall valt ut deltagare enligt kriterium liknande de ”extrema” fall som Holme och
Solvang nämner. Vi anser därför att dessa till viss del har uppfyllts.

Respondenterna delgavs inte frågorna i förväg, men kände till vad vår uppsats handlade
om. Vi använde oss av bandinspelning vid intervjuerna och alla var positivt inställda till
det. I ett fall gjordes en telefonintervju och då antecknade vi istället. Inspelning av
intervjuer ger större möjlighet att fånga exakta formuleringar och respondentens
speciella sätt att uttrycka sig än enbart anteckningar. Vi tycker även att det är lättare att
delta i samtalet utan att behöva koncentrera sig på att föra anteckningar samtidigt, vilket
ger möjlighet till en större närvaro och medverkan i diskussionen.

Intervjuerna tog mellan en halvtimme och två timmar. Intervjuerna med bibliotekarierna
varade oftast längre tid än intervjuerna med deltagarna. Frågorna har mestadels ställts i
samma ordning till respondenterna. I vissa fall har frågan redan besvarats tidigare under
intervjun. Eftersom vi ville se om det utifrån bibliotekariernas/cirkelledarnas och
deltagarnas skilda perspektiv framkom olikheter i svaret på frågorna har vi använt i stort
sett likadana frågor till dem.

Tio intervjuer med bibliotekarierna och deltagarna i tre av cirklarna gjordes under april
och maj 2002. Den sista cirkelns tre intervjuer gjorde vi under augusti 2002. Vid
intervjuerna med respondenterna i ungdomscirkeln deltog endast en av oss och vid ett
tillfälle intervjuade vi varsin cirkeldeltagare under samma tidpunkt. Vi deltog båda två
vid de övriga intervjutillfällena. Vid alla intervjuer, utom de i ungdomscirkeln, gjordes
intervjuerna med bibliotekarierna före deltagarintervjuerna. Bibliotekarieintervjuerna
gav bra förberedelse för intervjuerna med deltagarna genom att vi då fick fakta och
bakgrund om cirklarna som vi kunde använda oss av vid samtalet med deltagarna. Vi
tror därför att intervjuerna med deltagarna på bibliotek D möjligen kan ha blivit kortare
och grundare eftersom denna kunskap då saknades.

Bell menar att det är svårt att helt undvika skevhet vid intervjuer och påpekar att det är
viktigt att vara uppmärksam på hur frågorna formuleras. Något som även kan påverka
respondenterna är vilka åsikter den som utför intervjun har och hur frågorna ställs vad
                                                                
5 Projekt som länsbiblioteket i Stockholm arbetat med under 2001
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gäller exempelvis tonfall (Bell 1998, s.94). Detta har vi försökt motverka genom att
förhålla oss relativt fritt till intervjumanualen, ta god tid på oss vid intervjuerna och
deltaga båda två vid intervjutillfällena.

Enkäterna överlämnades till bibliotekarien vid intervjun och hon delade ut den vid nästa
cirkelträff. Hon berättade först om vår uppsats och att det var frivilligt att fylla i
enkäten. Enkäten delades endast ut vid ett tillfälle på bibliotek A, B och D och fylldes
därför endast i av de närvarande cirkeldeltagarna. I cirkel C samlade bibliotekarien in
enkäter från deltagarna vid olika tillfällen och skickade till oss. I cirklarna C och D har
alla deltagare svarat på enkäten och i de två övriga cirklarna har ungefär hälften svarat
på enkäten.

2.3 Bearbetning av materialet och anlysmetoder

Vi har skrivit ut intervjuerna från bandinspelningen i sin helhet, med några få undantag,
t ex då diskussionen under en längre stund rört något helt annat ämne. Kvalitativa
analyser kan innebära att ett relativt hårt urval av ett från början fylligt material måste
göras (Repstad 1999, s. 94-95). Eftersom det vid samtalen har blivit stora utvikningar
från frågorna så har vi fått göra en bearbetning av det material som tagits med i
uppsatsen. Vid analysen av materialet har vi arbetat med helhetsanalys, vilket innebär
att vi strukturerat materialet enligt teman eller problemområden (Holme & Solvang
1997, s. 141). Vi har grupperat det empiriska materialet från intervjuerna i fyra
områden: bibliotekariernas arbetsmetoder, läsning, hur gruppen fungerar och övrigt om
litteraturcirklar. Därefter har vi tolkat informationen genom att värdera den i förhållande
till vår undersöknings frågeställningar och till de teorier samt till den litteratur som
sätter in resultaten i ett vidare sammanhang. Tolkningen presenteras i kapitlen ”Analys”
och ”Diskussion och slutsatser”.

Repstad menar att faserna analys av data, tolkning av information och rapportskrivning
ofta glider i varandra samt att alla faser innehåller inslag av tolkning (Repstad 1999, s.
94). I vårt material kan t ex analysen på vissa ställen ha inslag av diskussion. Eftersom
vårt enkätmaterial är relativt litet gör vi ingen statistisk bearbetning, utan endast en
beskrivning detta. Ejvegård menar också att enkäter med färre än 40 tillfrågade
knappast är meningsfullt att bearbeta statistiskt på något sofistikerat sätt (1996, s. 53).
Eftersom de deltagare som fått tillfälle att besvara enkäten har gjort detta har vi inte haft
något enkätbortfall, vilket innebär att enkäten aldrig lämnas in. Det förekommer en liten
del internt bortfall i materialet. Enligt deltagarna har vissa av svarsalternativen varit
svåra att besvara genom att det har saknats svarsalternativ vid kryssfrågorna. I dessa fall
har deltagarna skrivit alternativ vid sidan om eller kryssat i flera alternativ. Vi är
medvetna om att vi i vissa fall kan ha gjort felaktiga frågekonstruktioner, eftersom vi
inte har förtydligat att deltagarna endast ska fylla i ett alternativ (Ejvegård 1996, s.51)

2.4 Sökprocess och material

Vi har gjort litteratursökningar i olika bibliotekskataloger bland annat Högskolan i
Borås katalog Voyager och LIBRIS. Vi har även sökt material på internet med
sökmotorn Google, i Artikelsök samt i olika databaser t ex Academic Search Elite och
LISA (Library and Information Science). De sökord vi har använt är bland annat
boksamtal, litteratursamtal, läsfrämjande åtgärder, läsning, book talk, reading, reading
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promotion. Vid litteratursökningen har vi även använt oss av litteraturlistor exempel-
vis i magisteruppsatser.

En del av det material som vi funnit relevant för vår undersökning handlar om barn
och ungdomar, som det gjorts relativt mycket läsarundersökningar om. I en del fall har
materialet ändå kunnat användas rörande hela vår undersökning, medan det i andra fall
endast varit användbart för den del av undersökningen som berör ungdomscirkeln.

2.5 Reflektioner

Att intervjusituationernas praktiska förutsättningar till viss del var olikartade kan ha
gjort att materialet inte blivit lika uttömmande vid alla tillfällen. I två fall upplevde vi
att tidsbrist och den allmänna lokalen vi använde vid intervjutillfället inte fungerade så
bra. I ett fall fick vi till slut göra en telefonintervju eftersom vi annars hade fått kontakta
en helt ny intervjuperson. Den personliga kontakten föll bort och vi tror även att det
gjorde att intervjun blev något kortare än den annars blivit. Vår åsikt är att biblio-
tekarierna var mer ”självgående” än cirkeldeltagarna vid intervjuerna, vilket är naturligt
då det hör till deras yrke att vara insatta i området litteratur och läsning. Intervjuerna
med bibliotekarierna utgör därför ett större material än intervjuerna med deltagarna.

Vår undersökning om gruppdynamik i kapitel 5.4 kan inte bli någon heltäckande
undersökning eftersom vi bara har intervjuat två personer per cirkel. Vi har inte heller
någon deltagande observation att stödja oss på utan vi har utgått ifrån de intervjuade
respondenternas synpunkter angående gruppen..

Vi har i efterhand förstått att det hade varit bättre om vi gett alla bibliotekarier möjlighet
att skicka in enkäter i efterhand, så att det rådde lika villkor mellan grupperna. Detta har
vi försökt att beakta vid analysen av materialet.

Samtliga cirkeldeltagare, förutom de intervjuade personerna, har fyllt i enkäten
anonymt. Vi tror att det möjligen kunnat vara svårt för deltagarna att komma med
kritiska synpunkter eftersom bibliotekarien samlade in enkäterna och dessa inte
lämnades i slutna kuvert. Vi har dock i intervjuerna fått, som vi bedömer, öppenhjärtliga
synpunkter vilket vi tycker talar emot att enkäterna inte fyllts i enligt deltagarnas
åsikter.

Då hela enkäten inte var användbar i vår undersökning presenterar vi endast svaren på
frågorna som rör ökad läsning efter deltagande i cirkeln, anledningen till deltagandet i
cirkeln samt om förväntningarna på litteraturcirkeln har uppfyllts. Vi har även tagit med
kön, ålder och sysselsättning för deltagarna. Se vidare under rubriken ”Enkät” i kapitel
5.6.
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång

I följande kapitel presenterar vi bl a en avhandling av Katarina Eriksson om boksamtal i
skolan ledda av lärare. En uppsats där lärarstuderande har lett litteratursamtal i skolan
behandlas även. Dessa undersökningar har vi bl a kunnat använda för att se likheter och
olikheter med de av oss undersökta litteraturcirklarna. Catherine Ross har i en
undersökning kommit fram till att nöjesläsning ger kunskap. Denna undersökning har vi
funnit av intresse då läsningen i vår undersökning till stor del handlar om nöjeslitteratur.
Jofrid Karner Smidts avhandling om biliotekariens litterära smak och litteratur-
förmedling presenteras också. Vi tar även upp psykologisk litteratur som vi kommer att
använda för att undersöka respondenternas uppfattning om stämningen i gruppen,
kommunikationen i gruppen och cirkeln som social funktion. Statistik och
undersökningar rörande läsning och litteraturintresse kommer vi bland annat att referera
till i samband med att vi diskuterar litteraturcirkeln som läsfrämjande åtgärd.

3.1 Om boksamtal

Life and fiction : On intertextuality in pupils booktalk är en avhandling av Katarina
Eriksson, framlagd vid Linköpings universitet. Studien kombinerar litteraturteori om
läsaren, s k reader-response criticism, med diskursiv6 psykologi för att förstå hur lärare
organiserar boksamtal och hur elever talar om böcker i en autentisk miljö (2002, s. 17).
Åtta grupper ingick i studien, två från vardera fjärde, femte, sjätte och sjunde klass i
samma skola (2002, s. 47, 49). Bokcirklarna som startades byggde på Chambers metod
för boksamtal som vi närmare beskriver under avsnittet ”Teori” samt på
läsutvecklingsschemat LUS som utvecklats av Bo Sundblad, Kerstin Dominkovic och
Birgitta Allard (2002, s. 50). Eleverna fick välja fyra böcker var och grupper bildades
utifrån de böcker som eleverna valt (2002, s. 51). Eriksson videofilmade träffarna, vilka
var tre per utvald bok, totalt 24 träffar (2002, s. 116).

Det framkommer av undersökningen att djupa och engagerande litterära diskussioner
om kärlek, död, lojalitet, trauman och ensamhet inte var vanligt förekommande i
undersökningen. De förekom, men mer fragmentariskt. Författaren upplevde att det kan
vara svårt att dela tiden mellan schemalagd läsning och nöjesläsning i bokcirklarna samt
att de praktiska diskussionerna ofta tog mycket tid från samtalet om litteraturen. Barns
läsarrespons kunde Eriksson betrakta både genom deras samtal om könsklyftor samt i
deras sätt att relatera sitt liv gentemot texten. Samtalen om könsklyftor skedde dock ofta
på ett stereotypt och traditionellt sätt, även i de fall då texten var otraditionell.
Författaren ställer sig frågan om skolan ska ha bokcirklar, men menar att positiva
effekter ändå finns t ex att eleverna var engagerade i verksamheten, läste de valda
böckerna samt deltog i diskussionerna. Analysen visade också att de utvalda
bokcirklarna fick den effekten att den individuella läsningen av texten kunde delas med
de andra och bli en gemensam upplevelse (2002, s.190-191).

Boksamtal: Att stimulera elever till att utveckla sina tankar är ett examensarbete av
Evin Baksi och Jennie Ejderlöf, studenter vid Luleå tekniska universitet. De har arbetat
med boksamtal med 22 elever i årskurs 7. Undersökningen har sin utgångspunkt i
Chambers boksamtalsmetod. Syftet med undersökningen är att se om elevernas tankar
kring den undersökta litteraturen har ändrats efter litteratursamtalen. Skoleleverna har

                                                                
6 Enligt discursive psykologi ges händelser mening genom samtal (Eriksson 2002, s. 20)
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även fått utvärdera metoden boksamtal. Undersökningsresultatet baseras på enkätsvar
före och efter samtalen, enkätsvar angående boksamtalet som metod samt deltagande
observation (2000, s.11).

Examensarbetet visar att elevernas tankegångar angående en viss bok och sätt att
beskriva denna har utvecklats efter att de har haft litteratursamtal. Baksi och Ejderlöf
menar dock att det är svårt att genom undersökningen mäta om barnens tankar har
utvecklats och framhåller att de själva saknar erfarenhet av att leda boksamtal, vilket
kan ha påverkat resultatet. De menar dock att deras undersökning tyder på att samtalet
har gjort att elevernas insikter om boken utvecklats och att fler tankar har väckts.
Eleverna hade ett mer nyanserat sätt att se på boken efter samtalet. Bland annat beskrev
de huvudpersonen och dennes handlingar på ett mer ingående sätt och något mer än
hälften av eleverna tyckte att de förstod boken bättre. En fråga handlade om hur det
kändes att tala inför gruppen. På den frågan svarade 18 elever ”att det kändes bra,
naturligt och/eller tryggt för att man känner alla, det var lätt att prata inför gruppen, de
inte var så många, för att vederbörande hade hamnat i en bra grupp och för att det inte
fanns någon att skämmas för”(2000, s. 16). Enkäten som undersökte vad eleverna tyckte
om boksamtal visade att endast en av eleverna tyckte att det var tråkigt att samtala om
boken, de övriga var nöjda med metoden. Eleverna ansåg att det var berikande att ta del
av andras åsikter, de lärde sig nya saker och en del fick en ny uppfattning av boken.
Alla elever tyckte att de fick uttrycka sig fritt.

Skoleleverna lyssnade mycket uppmärksamt på varandra under boksamtalet, vilket
Baksi och Ejderlöf inte tyckt sig se under andra lektioner i skolan. Författarna hade
tydliggjort för eleverna före samtalet att inte några tankar är felaktiga och att ingen
uppfattning är mer rätt än någon annan, vilket de tror har bidragit till att eleverna vågat
och kunnat pröva sina tankar mot varandra (2000, s.19-22 ).

3.2 Olika litteraturcirklar och dess utformning

I kapitlet ”Det läsande folket” i Den sköna skönlitteraturen presenterar Kristina
Andersson tre olika oorganiserade litteraturcirklar. Hon är själv aktiv i cirkeln i Umeå
som består av kvinnliga medlemmar mellan 45 och 56 år. Cirkeln startade 1992 och har
sex medlemmar, vilka träffas en gång i månaden hemma hos varandra. Det framkommer
att deltagarna uppskattar att samtala om böcker och att cirkelverksamhetens fördelar
bland annat är att man får tips på litteratur, påverkas av de andra deltagarna i gruppen
och att deltagarna är olika varandra (2000, s. 97-99).

Litteraturcirkeln i Örnsköldsvik har anknytning till Fredrika Bremer-förbundet och
startades 1956. En av deltagarna startade 1980 en ny cirkel, eftersom den ursprungliga
inte kunde ta emot fler medlemmar. Hon ville pröva att locka fler och yngre medlemmar
till Fredrika Bremer förbundet och se om det gick att ha effektivare träffar genom att
träffas på biblioteket och inte hemma hos varandra, vilket lyckades. I dag (20 år senare)
är de kvinnliga deltagarna mestadels mellan 50 och 80 år. Mest diskussion blir det om
de böcker som deltagarna inte är så förtjusta i eller lite mer svårtolkade böcker. Cirkeln i
Stockholm startade 1981 med avsikt att diskutera marxismens idévärld och består av 20
personer i åldern 45 och 85 år. Tre fjärdedelar av deltagarna är män och man träffas en
kväll i månaden. I cirkeln läses framför allt ”den stora tunga världslitteraturen” och
mestadels prosa (Andersson 2000,  s.102-104).



16

In med författarna – ge rum för ord! : Tre år med samarbete författare – folkbibliotek i
Sundbyberg och i Västmanland är utgiven av Sundbybergs stadsbibliotek &
Länsbiblioteket i Västmanland. Under åren 1998 till 2000 pågick samarbetet mellan
bibliotek och författare genom stöd av statens kulturråd. Kerstin Norborg en poet som
anställdes för projektet, berättar om poesiverksamheten vid Ekbackens sjukhem, så
kallade ”Poetiska eftermiddagar”. Läsecirkeln startades 1999 och både biblioteks- och
sjukhuspersonal medverkade. Gruppen samlades i biblioteket på Ekbacken och boende,
anhöriga och personal från sjukhemmet deltog. Meningen var att dikterna i
poesiverksamheten skulle fungera som rehabilitering för de boende. Istället blev det en
omvälvande verksamhet för personalen som deltog. Kerstin menar att ”rollerna blev
omvända. Vi förberedde oss så mycket för att vi skulle ge dem något bra, och så blev
det precis tvärtom, att det var de som gav till oss” (2001, s. 7, 41, 43).

Solveig Hedenström berättar i In med författarna – ge rum för ord!, om Bibliotek
Västmanlands Länsförfattarprojekt som påbörjades 1998. Projektets syften var bland
annat att synliggöra författare, inspirera till amatörskrivande och stimulera intresset för
läsning och litteratur (2000 s.51-52). Inom projektet startades mötesplatser kring
läsande på olika bibliotek. I Köping fanns sedan en bokcirkel som pågått sedan 1995.
Denna synliggjordes genom att flytta ut i biblioteket samt att olika gäster bjöds in. I
Västerås fanns ingen cirkel och de tre terminer som försöken pågick provade man olika
modeller rörande bokurval, tidpunkt och samarbetspartners. Den andra terminen delades
gruppen i två, eftersom deltagarna blivit så många. Utvärderingen av verksamheten efter
två terminer gav positiva omdömen från deltagarna. Erfarenheterna från projektet är
dock att det är svårt att genomföra litteraturcirkelverksamhet inom ramen för ordinarie
biblioteksverksamhet. Det behövs både stöd från ledning och arbetskamrater, dessutom
kräver samtal mer av både samtalsledare och deltagare, menar Hedenström (2000, s. 55-
56).

I boken Om tjocka böcker och tunna berättar Britt Isaksson om spontana och mer
organiserade cirklar som drivs av olika studieförbund. Exempel ges också på
litteraturcirklar i bibliotekets regi. Vid en intervjuundersökning framkom det att
bokcirklarna också hade en social funktion (2001, s. 80-82).

Bibliotekarien Marita Petersson ger i boken Att väcka en lust att läsa: rapport från en
kurs i bokprat exempel på en bokcirkels utformning och metod. Författaren betonar
särskilt att det är viktigt att cirkelledaren är en god lyssnare (Cederleuf, 1994, s. 33-35).

3.3 Individens läsning

Catherine Ross har i Finding without seeking: what readers say about the role of
pleasure reading as a source of information undersökt nöjesläsning som en källa till
information. Intervjuer har skett med 194 storläsare i åldern 16 till 80 år, alla tillhörande
de 10 procent av USAs befolkning som läser minst en bok per vecka. Ross har ur sitt
material försökt få svar på följande frågeställningar: Finns det någon bok som har hjälpt
dig eller gjort någon skillnad i ditt liv på något sätt? och Hur känner du för
bokläsning?

Ross kommer fram till att dessa nöjesläsare i sin mycket omfattande läsning finner
information som hjälper dem, trots att de inte tänker på sig själva som involverade i
informationssökning. Hon menar att när läsaren väljer bok för nöjesläsning, så finner
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hon material som hjälper henne i livet (2000, s. 72-73). Ur intervjuerna framkommer
olika kriterier på hur olika böcker har förändrat respondenternas liv t ex upplysning om
nya möjligheter och mod att förändra sig. Ofta sade respondenterna i Ross
undersökning att böckerna valdes ut för nöjesläsning , men att läsaren sedan fann
insikter som relaterade till dem själva och deras egna problem. En läsare, Anna 35 år,
förklarar det så här:

It’s often difficult to say to oneself, ’There’s a problem that I’m working through now. I’m
going to go out and look for books which deal with it’ But if you read widely and frequently,
you can’t helt but coming against the problems in literature which you find useful in life and
vice versa. I don’t go seeking. (2000, s.80)

Jofrid Karner Smidts avhandling Mellom elite og publikum : Litteraer smak og
litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek behandlar läsning och
litteraturförmedling ur bibliotekariers synvinkel. Resultatet av intervjuerna är att
bibliotekariernas litterära smak placerar sig mellan experimentell litteratur och mer
traditionell eller populär litteratur. Undersökningen visar även att det stora flertalet av
bibliotekarierna läser på många olika sätt bl a för nöje eller underhållning.
Bibliotekariers litterära smak är en smak ”på mitten”, där den estetiska funktionen
samverkar med olika kategorier som t ex relevans för det egna livet, nyansering och
överraskning. Smidt menar vidare i sin undersökning att bibliotekarierna i studien anser
att lika värde mellan olika litterära smaker och inriktningar är lika viktigt som mellan
sociala grupper (2002, s.311-313, 317)

Sten Furhammars bok Varför läser du ingår i SKRIN projektet (Skriftkultur och
Mediabruk i Nordiska Familjer) som startades 1989. Syftet med projektet är att belysa
sociala och psykologiska aspekter på bokens villkor i de nordiska länderna. Den
svenska studien behandlar individens förhållande till läsning och text under ett
livsperspektiv. Studien omfattar intervjuer med åtta familjer i Göteborgsområdet och
åtta familjer från två kommuner utanför Borås och innefattar intervjuer med barn-
föräldrar och mor- eller farföräldrar. Författaren diskuterar fyra olika typer av orsaker
till läsning. De fyra typerna är personlig alternativt opersonlig läsning och upplevelse
alternativt instrumentell läsning. De två förstnämnda avser om läsaren identifierar sig
med någon i texten alternativt om läsaren inte gör det. Upplevelse alternativt
instrumentell läsning avser huruvida läsningen ger upplevelse eller nöje alternativt om
läsningen ger nytta avseende kunskaper eller ökad självkännedom (1997, s. 7, 19, 135-
136).

I Uffe Seilmans bok Laesning i slaegten : om börns udvikling til laesere, som även
ingår i SKRIN projektet, berättas om intervjuer med 81 personer i Danmark, 16 barn
som är 11 år, deras 32 föräldrar och 33 av far- eller morföräldrarna. Omfattande
läsutvecklingsintervjuer har gjorts med dessa genom vilka författaren försöker ge en
familjemässig bakgrund till olika personers utveckling rörande läsning, från
förskoleålder till nutid. Det framkommer att det viktigaste föräldrar kan göra för att
förmedla läslust till barn är att uppfostra dem till att utnyttja kulturens utbud.
Högläsningens betydelse för barn har mindre betydelse för om barnen blir läsare eller
inte och dess betydelse minskar alltmer. Författaren undersöker även olika sorters
barnuppfostrans betydelse för de undersökta barnens fritidsmönster (1995, s. 9, 11, 121-
122, 124, 126).
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Läsintresserade ungdomar : om läsning, litteraturförmedling och litteraturtillgång
bland några gymnasieelever av Anders Lundblad och Anna Vesterlund är en
magisteruppsats framlagd vid Högskolan i Borås. I denna undersöks några läs- och
litteraturintresserade ungdomars läsvanor. Lundblad och Vesterlund försöker ta reda på
hur de undersökta ungdomarna upplever litteraturen som de läser och om biblioteket
inspirerar dem till läsning. Författarna kunde urskilja tre typer av läsning utifrån sin
undersökning: underhållningsläsning, känslomässig eller existentiell läsning samt
allmänbildande läsning. Underhållningsläsningen innebär att respondenterna läser
mestadels för nöjes skull. Den känslomässiga eller existentiellt inriktade läsningen
innebär att läsaren föredrar böcker som behandlar existentiella frågor eller människors
livsöden. Den allmänbildande läsningen innebär att ungdomarna läser främst för att lära
sig mer och för bildning.

Uppsatsen bygger på både enkät- och intervjuundersökningar. Läsfrekvensen visar sig
vara något högre bland de undersökta pojkarna än bland flickorna, men flickorna
beskrev sig själva som mer läsintresserade. Fler flickor än pojkar ansåg att studier var
ett hinder för att läsa så mycket som de själva önskade på fritiden (Lundblad och
Vesterlund 1998, s. 84-85).

3.4 Hur grupper fungerar

Eftersom vi även avser att behandla gruppdynamik tänker vi använda psykologisk
litteratur som behandlar detta ämne. Vi kommer dock inte att gå närmare in på
djuppsykologiska aspekter av gruppen eftersom vi anser att detta går utanför ramen för
vår studie och då vi inte har studerat gruppdynamiken genom deltagande observation.

Vi har tagit med Lars Svedbergs bok Gruppsykologi: Om den inre och den yttre scenen
– teori och tillämpning då den behandlar olika forskares teorier om grupper. Den
innehåller även en metodik för arbete i grupp. Författaren behandlar t ex social-
psykologiska, psykodynamiska och systemteoretiska synpunkter på grupper och tar
bland annat upp omedvetna processer i grupper, effektivitet i grupper och ledarskap
(1992, s 10, 40, 153,169).

Arbetsgruppens psykologi : Om den psykosociala arbetsmiljön – gruppdynamik,
relationer, arbetsroller, ledarskap, konflikter, förändring och personliga olikheter,
är en annan bok som tar upp olika forskares syn på grupper, skriven av Lennéer-
Axelson och Thylefors. Boken behandlar främst arbetsgruppens dynamik. Författarna
menar att en förståelse för dessa fenomen bland annat kan bidra till bättre psykosocial
arbetsmiljö. De behandlar olika gruppdynamiska aspekter, som t ex omedvetna
processer i grupper, och relaterar dessa främst till arbetsgruppens perspektiv (1998, s 8,
25-26, s 32).

Boken På spaning efter gruppens själ: Gruppen i teori och praktik behandlar
gruppfenomen ur olika perspektiv. Författaren arbetar med grupper och har bland annat
erfarenheter som gruppterapeut, lärare och forskare. Författaren tar upp centrala
aspekter som t ex omedvetna grupprocesser, konflikter i grupper och grupp-
utvecklingteorier. De olika aspekterna belyses utifrån egna och andra forskares
teorier/synpunkter på gruppdynamik (Olsson 1998, s 7-8).
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Vi tänker använda ovanstående litteratur som jämförelsematerial till de undersökta
litteraturcirklarna och se hur de fungerar avseende gruppdynamik, vilken vi i analysen
har delat upp i underrubrikerna stämningen i gruppen, kommunikationen i gruppen och
litteraturcirkeln som social funktion.

3.5 Statistik över litteraturintresse och läsvanor

I Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek ,utgiven av Statens kulturråd
1997, undersöks olika befolkningsgruppers litteraturintresse och läsvanor. De 2 000
slumpvis utvalda svenskarna är i åldern 9 till 17 år och telefonintervjuerna genomfördes
mellan 1994 och 1995. Undersökningen visar att läsning och intresset för litteratur ökat
något i Sverige mellan åren 88/89 och 94/95. Under 88/89 hade något mindre än hälften
av befolkninge, 49 procent, läst en bok den senaste veckan och 94/95 hade något fler än
hälften av svenskarna, 54 procent, läst en bok (1997, s. 8, 10).

Kvinnor har ett större litteraturintresse än män och framför allt är de mycket flitigare
läsare av böcker. Ungefär 60 procent av kvinnorna läser böcker under en genomsnittlig
vecka och motsvarande siffra för männen är 45 procent. Nästan var fjärde man har inte
läst någon bok under de senaste tolv månaderna. Vad gäller kvinnor är motsvarande
siffra endast var tionde. Detta könsbundna mönster börjar uppträda redan i
förskoleåldern och gäller oberoende av utbildningsnivå. Kvinnodominansen gäller
främst skönlitteratur och särskilt poesi. Kvalitetslitteratur läses nästan lika mycket av
män som av kvinnor. Kvinnor läser mer varierat än män vad gäller val av författare och
typ av litteratur och har även ett större intresse av undershållningslitteratur än män som
har minskat sitt intresse för denna typ av författare (Kulturbarometern i detalj: tema
litteratur och bibliotek 1997, s. 30-31).

I undersökningen anges att typexempel på flitiga bokläsare är flickor på mellanstadiet,
högskolestuderande och välutbildade kvinnor. Den som sällan läser, enligt
undersökningen, är en lågutbildad, manlig pensionär bosatt på landet. Den största
andelen av de litteraturintresserade finns bland pensionärer och intresset för litteratur
ökar speciellt mycket i denna grupp. Även skolbarn i åldern 9 till 14 år, och framför allt
flickor, är mycket intresserade av litteratur. Litteraturintresset bland barn och unga i
åldern 9 till 24 år har dock minskat sedan 1988/89. Som exempel kan anges att under en
genomsnittlig vecka läste 85 procent av 9 till 14-åringar en bok under 1988/89 , medan
77 procent läste en bok 1994/95 (Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek
1997, s.11, 19-20).

Oberoende av kön och ålder finns fler icke läsare bland låg- än högutbildade.
Skillnaderna är störst bland äldre män och minst bland kvinnor oavsett ålder. Ett
exempel är att nästan hälften av alla lågutbildade män inte hade läst en bok under de
senaste tolv månaderna. Personer med högre utbildning är de största nyttjarna av
bibliotekets hela utbud (Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek 1997, s.
25 och 28).

TV och bokläsning – samspel eller konkurrens?: bokens ställning i mediekonkurrensen
över tre decennier är en rapport från Malmö högskola av Ulla Johnsson-Smaragdi och
Annelis Jönsson. De empiriska data som har använts i undersökningen kommer från
Mediapanels databas och i rapporten redovisas läsvanor för åldersgrupperna 11- och 12-
åringar samt 15- och 16-åringar. Dessa data härrör från åren 1976 till 1998 och varje
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åldersgrupp innehåller fakta om mellan 250 och 500 individer. Författarna kommer i
undersökningen fram till att andelen barn och ungdomar som aldrig läser på sin fritid
har ökat. Tiden bokläsaren ägnar åt läsning har varit relativt stabil under de tre senaste
decennierna. Läsning ägnas mindre tid i jämförelse med tiden som ägnas åt tv-tittande
och video. Undersökningen visar inte att det finns något konkurrensförhållande mellan
läsning och andra medievanor. Författarna menar att läsning och tv-tittande inte tycks
vara utbytbara aktiviteter och tror att skälet till att barn och ungdomar inte läser böcker
finns i deras omgivnings attityder till läsning. De framhåller även att hemmets och
skolans inställning till läsning är viktig i detta avseende (2002, s.8,  22-23).
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4. Teori

Vi kommer i detta kapitel att presentera Aidan Chambers metod för boksamtal som
ingår i hans läshjul. Vi har gjort en egen modell av detta läshjul, som vi använder som
analysmodell för vårt material eftersom vi vill ta reda på om de undersökta
bibliotekarierna använder någon metod vid sitt arbete med litteraturcirklarna. Då vi
utforskar hur de intervjuade bibliotekarierna arbetar med cirklarna kommer vi att
använda oss av Jofrid Karner Smidts roller rörande bibliotekariens
litteraturförmedlingsarbete. Vi presenterar även Joseph Appleyards läsarundersökning
som innefattar hans modell av läsarstadier knutna till olika åldrar. Vi kommer att
jämföra rollen Den tänkande läsaren, som berör tonåringar, vad gäller läsningen och
litteraturen i ungdomsgruppen.

4.1 Metod för boksamtal

Aidan Chambers ger i boken, Böcker inom oss : om boksamtal, handledning för
boksamtal och hur man stimulerar till läsning hos framför allt barn i skolan (1998, s. 9).
Chambers är litteraturpedagog och har skrivit ett flertal ungdomsböcker. Han har även
arbetat som lärare och frilansande förlagsredaktör då han bl a introducerat utländska
författarskap i hemlandet England (Hultén 1993, s 26). Sina erfarenheter som lärare och
författare har han utvecklat till en boksamtalsmetod som kallas ”Tell me”(Casta 1999, s.
7). Chambers har fått flera högt ansedda barnbokspris, bland annat Carnegiepriset år
2000, som delas ut av bibliotekarier i England (Svenska Dagbladet 2000-07-12, s. 13).
Han har även fått Danmarks H C Andersenpris 2002 som årligen delas ut av ett
internationellt samfund av barnboksvänner (Nerikes Allehanda 2002-04-18, s. 32).

Chambers har en modell som han kallar läshjul. Vi har använt delar av denna modell
som teoretisk ram i uppsatsen. Vad som framförallt skiljer vår modell från Chambers är
att vi inte tagit med ”att läsa”. Anledningen till detta är att Chambers till största delen
går in på läsmiljö, vilket inte har relevans för vårt material. Vår undersökning rörande
läsning går främst in på läsfrekvens, ändrad läsning och varför respondenterna läser. Vi
har inte heller tagit upp skyltning och presentation som finns under rubriken ”att välja”
eftersom vår undersökning inte innefattar detta.

         Chambers läshjul                                               Vår modell av Chambers läshjul

Chambers läshjul är en modell som innefattar läsarens val av bok, läsning av boken och
respons på boken. Det sistnämnda innebär informella samtal om boken, men även mer

BIBLIOTEKARIESTÖD

Organiserade bok samtal
REAKTION / RESPONS

ATT VÄLJA
( Bokbestånd, åtkomlighet

tillgänglighet )

VUXENSTÖD

ATT LÄSA
( Tid att läsa,
Högläsning,

Tyst läsning.)

” Jag tyckte om det.
Jag vill göra det igen.”

Organiserade bok samtal
”Vardagsprat” om böcker.
REAKTION / RESPONS

ATT VÄLJA
(Bokbestånd, åtkomlighet

tillgänglighet, skyltning
och presentation)

BIBLIOTEKARIESTÖD

Organiserade bok samtal
REAKTION / RESPONS

ATT VÄLJA
( Bokbestånd, åtkomlighet

tillgänglighet )
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organiserade boksamtal, vilka samverkar med varandra. Vuxenstödet finns i mitten på
läshjulet och innebär att den vuxne stöder barnet i läshjulets olika faser. Innan vi börjar
läsa måste vi välja en bok, vi måste sedan ha tid att läsa boken och upplevelsen ska vara
så positiv att vi vill läsa igen. Samtal om böcker sätter Chambers under rubriken
reaktion/respons och dessa lägger ytterligare en dimension till läsningen (Chambers
1998, s. 13).

I vår modell av läshjulet tolkar vi det som att ledaren eller bibliotekarien fungerar som
stöd i de cirklar som vänder sig till vuxna. I analysen kommer vi att relatera vårt
material till vår modell av Chambers läshjul, se ovan. Vi vill betona att Chambers
samtalsmetod utgår från att samtliga deltagare och ledaren läser samma bok. I vårt
material läser två av cirklarna samma bok och två cirklar olika böcker. Vi anser dock
inte att det har någon betydelse att man i två av cirklarna inte pratar om samma bok
därför att den jämförelse vi kommer att göra handlar om hur samtalet går till, utan
specifika frågor. Chambers metod tillämpas främst på skolelever, men vi anser dock att
denna metod går att använda även vid boksamtal för vuxna eftersom de frågor som
används som stöd i diskussionen inte är statiska. Författaren menar själv att boksamtal
kan användas på olika åldrar (Chambers 1998, s. 55). Vi kommer även att undersöka
bibliotekariernas urval av böcker samt åtkomlighet och tillgänglighet.

Vi kommer nu att presentera den del av läshjulet som innefattar boksamtalet mer
ingående. ”Jag-undrar”-inriktningen, som presenteras nedan, växte fram ur studierna av
läsandets fenomenologi och texter av den den tyske litteraturvetaren Wolfgang Iser.
Även läsarundersökningar och teorier om läsarreaktioner samt idéer från feministiska
litteraturkritiker samt ett flertal författare har varit utgångspunkter (Chambers 1998,
s.12). Viktiga ingredienser i boksamtalet är ledarens lyssnande hållning, en tillåtande
atmosfär samt att ledaren ställer ett antal frågor för att föra diskussionen framåt. Under
boksamtalet frågar samtalsledaren deltagarna ”jag-undrar”-frågor t ex vad deltagarna
gillade och inte gillade med boken samt tankar och minnen som väckts av boken. Det är
viktigt att använda termen ”jag-undrar” istället för t ex ordet ”varför” som författaren
menar har en mer förhörsliknande klang. Samtalsledaren ska inte vara den som vet
svaret utan vänta med att presentera sin åsikt. Det är bättre om ledaren intar en
avvaktande roll så att gruppen kan bygga upp ett gemensamt ”vetande” När gruppen är
van vid ”jag-undrar”-frågorna kan ledaren hoppa över dessa och gå vidare mot allmänna
frågor och därefter specialfrågor. (Chambers 1998, s. 56, 60 , 65-66 och 108-111).

Ett samtal har ofta tre ingredienser. Dessa är att utbyta entusiasm, att utbyta frågetecken
(svårigheter) och att utbyta kopplingar (upptäcka mönster). Samtal kring böcker är ett
sätt att gemensamt begrunda olika saker och att tillsammans ge form åt den eller de
tolkningar gruppen tillsammans skapat . Det finns olika sätt att uttrycka sig för
deltagarna i boksamtalet. Deltagarna kan säga något för sin egen skull, vilket är ett sätt
att utveckla sina egna tankar genom att uttala dem högt. Ett annat sätt är att säga något
till andra. Det tredje sättet är att säga något tillsammans och då försöka reda ut något
som vi upplever är för svårt att lösa själv. Det fjärde sättet är att säga något nytt.
Författaren menar att när deltagarna i gruppen kommer fram till något nytt kan de
uppleva en ” känsla av att ’det lyfter’, att man ger sig av in i det tidigare okända: en
känsla av uppenbarelse” (Chambers 1998, s. 18-33).

Samtalsledarens uppgift är också att då och då sammanfatta det man hittills har kommit
fram till. En annan mycket viktig ingrediens i samtalet är att allt är värt att berättas och
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alla är värda att lyssnas på. Under samtalet ska det råda en accepterande och öppen
atmosfär. Att ha samtal om böcker är något som tar lång tid att lära sig och det kan
endast göras genom övning (Chambers 1998, s.10-11, 56-57).

Chambers tycker att det är viktigt att kunna samtala på ett bra sätt, så att vi inte bara
”slänger ur oss ord och tanklöst pladdrar på”. Han menar att samtal om böcker är en
värdefull aktivitet som också är en bra övning för att kunna ha samtal om annat. Kan
barn samtala om det de läst, kan de även uttrycka sig om annat i livet (Chambers 1998,
s. 10).

4.2 Bibliotekarien som litteraturförmedlare

Jofrid Karner Smidts forskning rör sig inom området litteraturförmedling. I sin
avhandling har hon studerat vad bibliotekarier läser och hur deras syn på litteratur har
påverkat dem i deras professionella roll. Hon är i sin forskning influerad av bl a Pierre
Bourdieu och hans teorier om ”medelklassmaken”. Bourdieu menar att denna smak
utmärker sig av en vilja att komma sig upp socialt och att behärska den kultur som råder
inom samhället. Andra influenser som Smidt har haft är  Janice Radway och Ragnar
Adunson (2002, 311-319).

Smidt menar i artikeln Bibliotekarien som litteraturförmedlare att biblioteken i många
fall är en outnyttjad resurs och att förbättrat litteraturförmedlingsarbete kan hjälpa till att
synliggöra biblioteket och bibliotekarien. Hon tycker att stora grupper potentiella
låntagare inte utnyttjar biblioteket och anser att biblioteket och bibliotekarien därför bör
synliggöras mer genom exempelvis författarbesök, bokprat och olika utställningar.
Författaren presenterar fem litteraturförmedlarroller som bibliotekarier ofta använder sig
av. Hon framhåller att det ofta är fråga om en blandning av dessa roller. Vi kommer att
använda dessa roller som analysverktyg för att undersöka de av oss intervjuade
bibliotekariernas arbete i litteraturcirklarna.

Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare
Denna roll innebär att bibliotekarien hjälper låntagarna att hitta nya författare och
alternativ litteratur. Bibliotekarien bör ha god kännedom i litteraturkunskap och ett
kritiskt förhållningssätt.

Bibliotekarien som socialantropolog
Bibliotekarien bör ha kännedom om kulturella mönster och bör kunna sätta sig in i
andras sätt att tänka. Kännedom om den lokala miljön är också viktig.

Bibliotekarien som pedagog
Bibliotekarien bör motivera, knyta an till det som är känt och socialt aktuellt, tänka på
svårighetsgrad och nivå när det gäller förmedling och användande av biblioteket.

Bibliotekarien som marknadsförare
Det är viktigt att göra reklam för sin egen verksamhet. Bibliotekarien bör lära och ta
efter hur andra kulturinstitutioner når ut till sina användare.

Bibliotekarien som vanlig människa
Det är viktigt att skapa tillit och att vara personlig i kontakten med låntagaren.
(1994, s 7-11)
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4.3 Ungdomsläsaren

I boken Becoming a reader: the experience of fiction from childhood to adulthood
beskriver Joseph Appleyard sin teori om läsning. Appleyard menar att människor läser
på olika sätt beroende på ålder, att läsningen förändras över tid. Hans tes grundar sig på
psykologiska utvecklingsteorier, men han menar också att faktorer som individuella
egenskaper, utbildningsbakgrund och den egna socialgruppens värderingar har
betydelse för läsutvecklingen. Appleyard har intervjuat ett 60-tal personer i olika åldrar
med olika bakgrund. Han förespråkar fem olika läsarroller. Rollerna innehåller läsarnas
responser och attityder till läsning och deras syfte med att läsa, vilket förändras över tid.
Stadierna ska inte tolkas bokstavligt, utan ses som en riktlinje för hur läsaren utvecklas.
De fem läsarrollerna är:

Den lekande läsaren (förskolebarn)
Barnet är ännu inte läsare, men lyssnar till berättelser och är medspelare i en
fantasivärld som barnet så småningom lär sig att sortera ut och kontrollera.

Läsaren som hjälte eller hjältinna (skolbarn)
Barnet identifierar sig med hjälten eller hjältinnan i berättelsen. Enkla berättelser med
lycklig slut föredras.

Den tänkande läsaren (tonåringar)
Läsaren föredrar mer realistiska berättelser som speglar verkligheten och som får dem
att fundera över livet

Läsaren som tolkare ( t ex studenter och lärare vid högskola)
Läsaren studerar litteratur systematiskt med hjälp av olika regelverk samt analyserar och
tolkar litteratur.

Den pragmatiske läsaren (den vuxne läsaren)
Den vuxne läsaren läser på olika sätt, vilket kan involvera de tidigare rollerna. Läsaren
väljer mer medvetet och pragmatiskt utifrån vilken användning de har av läsningen
(Appleyard 1991, s 3, 10-15).

Vi har kunnat relatera till diskussionen och litteratururvalet i ungdomsgruppen genom
att betrakta Appleyards roll Den tänkande läsaren, som rör tonåringars läsning och då
funnit likheter med det syfte som bibliotekarierna i ungdomsgruppen har. Nedan
presenterar vi därför denna roll mer utförligt.

Appleyard menar att ungdomsläsaren använder böcker för att utröna meningen med
livet, för att finna värderingar att knyta an till samt ideala och äkta roller att lära sig av.
Sanningen hos dessa kategorier är ett viktigt bedömningskriterium hos ungdomsläsaren
(Appleyard 1991, s. 14). Vad ungdomar läser skiljer sig dock inte stort från vad yngre
barn läser, vilket förklaras av att vid varje nytt steg håller läsaren fast vid vad han tyckt
om att läsa tidigare. Vad som utmärker ungdomsläsarens val av litteratur till skillnad
från tidigare läsarroller är dock att böckerna nu handlar om sex, död , synd bland annat.
Gott och ont är sammanblandat hos huvudpersonerna i böckerna, som ofta är förvirrade
och har turbulenta känslor (Appleyard 1991, s. 100).
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När tonåringar berättar om en viss bok hamnar svaren ofta bland kategorierna:
• att identifiera sig  med karaktärerna
• att boken var realistisk
• att boken ska få läsaren att tänka

Den första kategorin, att identifiera sig med karaktärerna, handlar om att engagera sig i
berättelsen. Läsaren vill relatera sig själv till karaktärerna och det är därför viktigt att de
är trovärdiga. De fiktiva personernas erfarenheter i berättelsen  bör vara relativt lika
läsarens egna. Appelyard menar vidare att i denna kategori handlar det mer om
identifikation med karaktärerna och deras situation, än att uppleva känslor. Han hävdar
att identifikationen kan vara lyckad när karaktärerna i boken stämmer med läsarens
nyfunna känsla av komplexitet, men inte överskrider denna.

Den andra kategorin innebär att läsaren framhåller att boken var realistisk.
Realismkriteriet kan se ut på olika sätt menar Appleyard. Det kan vara att berättelsen
mer exakt reflekterar läsarens erfarenhet , men berättelsen kan också vara realistisk
därför att läsaren lätt kan tänka sig in i en liknande situation. Ytterligare en aspekt är att
människorna i boken inte är idealtyper eller endimensionella. Appleyard resonerar
också om varför mörka teman är så populära inom ungdomslitteratur. Han menar att en
orsak kan vara att barntillåten litteratur inte passar in då ungdomarna upplever nya
komplexa erfarenheter. Att tonåringen vill läsa om lidande och död har att göra med att
de upptäckt att romantik inte är en realistisk föreställning om livets möjligheter. Denna
tragiska insikt kan vara nästa steg i utvecklingen mot litterär känslighet (Appleyard
1991, s. 107).

Den tredje kategorin innebär att boken ska få läsaren att tänka. Steget från att säga att
en bok är bra för att man kan identifiera sig med karaktären till att den är bra eftersom
den får mig att tänka, är inte är stort för ungdomsläsaren. Båda kategorierna hänger
samman med det nya sättet att pröva sitt innersta och utvärdera de olika möjligheter
som erfarenheterna ger. Denna kategori innebär att läsaren reflekterar över karaktärerna,
deras motiv och känslor samt hur dessa överensstämmer eller inte överensstämmer med
läsarens egna motiv och känslor (Appleyard 1991, s. 111).
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5. Presentation av resultatet

De intervjuade respondenterna, biblioteken samt orterna är anonyma. Vi har benämnt
biblioteken A, B, C och D. Respondenterna har fått namn med samma
begynnelsebokstav som det bibliotek de tillhör. Bibliotekariernas namn är understrukna
för att underlätta framställningen. Vi har undersökt fyra olika litteraturcirklar och
intervjuat en bibliotekarie samt två deltagare i cirklarna A, B och C. I cirkel D har vi
intervjuat två bibliotekarier och två deltagare. I samtliga fall är det bibliotekarierna som
leder cirklarna. Nedan följer en kort presentation av bibliotek, litteraturcirklar och
respondenter. Därefter följer det empiriska materialet som är uppdelat i fyra avsnitt:
”Bibliotekariernas arbetsmetod”, ”Läsning”, ”Hur grupper fungerar” samt ”Övrigt om
litteraturcirklarna”. Sist presenteras ”Enkätresultatet”.

5.1 Presentation av bibliotek, litteraturcirklar och respondenter

Litteraturcirkel där alla läser samma bok

Litteraturcirkeln finns på bibliotek A som är huvudbibliotek i en kommun med cirka
30 000 invånare belägen utanför Stockholm. Det finns även en biblioteksfilial.
Biblioteket har en stor samling av norsk litteratur.

I denna cirkel läser alla deltagare samma bok som sedan diskuteras och man läser enbart
norsk litteratur. Deltagarna läser en bok till varje tillfälle och träffas en dryg timme
varje gång på kvällstid. Under den tiden lånar de även böcker och dricker kaffe. Cirkeln
har pågått i tre terminer och har ungefär tio deltagare, mestadels kvinnor. Varje termin
har man 3-4 träffar.

Astrid som leder cirkeln har arbetat som bibliotekarie i tjugofem år. På detta bibliotek
har hon arbetat sedan 1988. Hon har mestadels arbetat som barnbibliotekarie och med
allmän vuxentjänst. Hon har inte tidigare arbetat med litteraturcirklar, men är med i två
cirklar på sin fritid. Till träffarna tar hon reda på bakgrund om författarna och hon
sköter det praktiska med deltagarlistor. Hon lägger även fram andra böcker av samma
författare som de läser. Astrid berättar att man inte bara brukar prata om den bok som
alla har läst utan att man även tipsar varandra om andra böcker.

Alina, 62 år, var den allra första som tillfrågades om hon ville vara med i
litteraturcirkeln när den startade för tre terminer sedan. Det berodde på att hon lånade så
mycket norska böcker från biblioteket. Intresset för norsk litteratur var anledningen till
att hon gick med i cirkeln från början och det i sin tur beror på att hon varit i Norge och
arbetat och då började läsa på norska.

Annika, 30 år, är den yngste deltagaren i cirkeln och har varit med i två terminer.
Annika gick också med i cirkeln för att hon var intresserad av norsk litteratur. Hon
vistades mycket i Norge när hon var barn och har även arbetat i Norge en tid.

Litteraturcirkel där alla läser olika böcker

Denna cirkel finns på biblioteket B som ligger i en kommun med cirka 75 000 invånare
belägen utanför Stockholm. Biblioteket B är en av de 6 filialer som finns i kommunen.
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Detta är en cirkel där alla deltagare läser olika böcker. Träffarna inleds med att
bibliotekarien tipsar om olika böcker. Efter bokcirkeln har deltagarna möjlighet att låna
och ställa sig i kö på böcker samt lämna önskemål om inköp.  Litteraturcirkeln pågår
ungefär en timme och deltagarna träffas ungefär en gång i månaden efter bibliotekets
ordinarie öppettid. Det är en fast grupp på 10-12 stycken som deltar, men det är
egentligen ”öppet hus” för alla som vill vara med. Deltagarna är mestadels kvinnor.
Boktipsträffarna har pågått i fem till sex år.

Bodil som leder litteraturcirkeln har arbetat som bibliotekarie i 25 år och dessförinnan
fyra år på bibliotek med andra arbetsuppgifter. Hon har arbetat på bibliotek B i sex år
och då främst med barnverksamhet och med inriktning mot invandrare. Bodil har även
arbetat med bokcirklar för lärare och är med i två litteraturcirklar på fritiden.

Boksamtalet inleder Bodil med att bokprata om ett antal titlar, några beskriver hon mer
utförligt. Hon frågar sedan deltagarna vad de har läst sedan sist. Bodil säger att ibland
har deltagarna ”glömt att jag har tipsat tidigare, vilket är utmärkt för då får vi en jättebra
ny, kanske entusiastisk recension som ju någon annan tänder på”. I cirkeln finns även en
kollega från en annan filial som ofta läst några andra böcker som hon presenterar.
Ibland har Bodil bjudit in kollegor från andra bibliotek och haft olika teman, t ex
utomeuropeisk litteratur och deckarkväll. Då kommer det även andra människor än de
ordinarie deltagarna.

Deltagaren Britta, 70 år, gick med i litteraturcirkeln eftersom hon alltid varit intresserad
av att läsa. Hon har varit med i cirkeln mer än två år.

Deltagaren Berit, 66 år, är pensionär och har varit med i bokcirkeln i ungefär två år.
Intresset för läsning var anledningen till att hon gick med i cirkeln.

Litteraturcirkel där alla läser olika talböcker

Denna talbokscirkel finns på bibliotek C beläget i en kommun med ungefär 35 000
invånare. Kommunen ligger utanför Stockholm. Biblioteket är huvudbibliotek i
kommunen och det finns även 2 filialer.

Detta är en cirkel där deltagarna läser olika talböcker, böcker som är inlästa på band,
och ger varandra tips om vad man har läst sedan förra träffen. Deltagarna, som är tio
kvinnor och fyra män, träffas på förmiddagarna var fjortonde dag. Det började för fem
år sedan med ”förmiddagskaffe med bokprat”. Verksamheten pågick några år och efter
deltagarnas önskemål om att träffas oftare bildades denna bokcirkel.

Christina som leder cirkeln har arbetat som bibliotekarie i åtta år och dessförinnan som
biblioteksassistent i 23 år. Hon har arbetat på det aktuella biblioteket i åtta år och har
ansvar för talböcker och Boken-kommer verksamheten. Hon har även arbetat med
barnverksamhet och på  gymnasiebibliotek. Christina har inte lett någon litteraturcirkel
tidigare, men har deltagit i en litteraturcirkel på fritiden där man läste ny skönlitteratur.

Träffarna börjar alltid med kaffe berättar Christina  så att deltagarna får ”prata av sig lite
grand”. Hon inleder med bokprat då hon berättar om nya böcker eller så vet hon att
någon i cirkeln har läst något nytt som den personen får presentera. Efter bokpratet
berättar deltagarna om den talbok de läst. Christina säger att hon inte är cirkelledare på



28

det sättet att hon tar hand om administrationen utan att hon medverkar som bibliotekarie
med sina kunskaper. Ibland har Christina speciella teman som t ex kvinnliga
deckarförfattare. Speciella händelser som nobelpriset kan bli ett tema och Astrid
Lindgrens bortgång ägnade man en träff åt. Eftersom de nya talböckerna ofta finns i ett
fåtal exemplar kan de vara svårt att få dem att räcka till för gruppen, men Christina
säger att hon alltid har andra böcker att låna ut, så att alla låntagare får med sig något
hem.

Cecilia, 57 år, säger att hon gick med i cirkeln eftersom hon jobbar för SRF
(synskadades riksförbund) och försöker komma i kontakt med synskadade. Hon kan
berätta om cirkeln för dem och säga att hon finns där om de vill komma. En annan
anledning är att hon tycker att det bästa som finns är att läsa böcker. Cecilia har tidigare
lett en litteraturcirkel i SRF:s regi.

Calle, 77 år, har varit med sedan talbokscirkeln startade. Christina som leder cirkeln
frågade om han ville vara med när han var på biblioteket och letade efter talböcker och
han blev intresserad direkt.

Litteraturcirkel för flickor i grundskolans årskurs åtta

Denna cirkel äger rum i klassrummet på en skola men verksamheten hör till
bibliotek D. Biblioteket ligger i en kommun som har ungefär 50 000 invånare och som
ligger utanför Göteborg.

Detta är en ungdomscirkel som enbart vänder sig till flickor i grundskolans årskurs 8
och den har tretton deltagare, d v s klassens flickor. Eleverna och bibliotekarierna har
träffats varje vecka under den termin som cirkeln har pågått. Detta är den tredje cirkeln
som bibliotekarierna leder och den ingår i ett kulturrådsprojekt. Alla cirklar avslutas
efter en termin. Bibliotekarierna leder cirkeln och läraren är då inte närvarande.
Upprinnelsen till gruppen var att den ena av bibliotekarierna som leder cirkeln, hade
träffat på många invandrarflickor som hade det svårt i skolan. Eftersom de båda
bibliotekarierna Dora och Doris som leder cirkeln tycker att det finns många bra
ungdomsböcker bestämde de sig för att använda sin kunskap om böcker och kombinera
det med samtal om sådant som är viktigt i  tonårsflickors vardag.

Dora har arbetat som barnbibliotekarie i fem år. Hon har inte varit ledare för någon
litteraturcirkel tidigare och deltar inte i någon cirkel på fritiden. Doris har arbetat som
bibliotekarie i 25 år. På bibliotek D har hon arbetat i 23 år med barnverksamhet. Hon
har aldrig tidigare varit ledare för någon litteraturcirkel och deltar inte i någon cirkel på
fritiden.

Med boken som utgångspunkt diskuterar eleverna och ledarna olika ämnen som kan
vara aktuella i tonårsflickors vardag. Denna cirkel pågår under en lektionstimme i
svenska och är till skillnad från de andra presenterade cirklarna obligatorisk, då den
ingår i skolundervisningen. Eleverna får välja mellan två olika böcker och läser sedan
en bok till nästa träff. De delas upp i två grupper för att de som är tystare ska ha lättare
att prata. Det är ungefär halva klassen som är med och enbart flickor.

Daisy, 15 år, och Diana, 15 år, deltar i cirkeln denna termin.
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5.2 Bibliotekariernas arbetsmetod

Nedan presenterar vi bibliotekariernas syften med att ha litteraturcirklarna samt deras
arbetsmetod. Vi tar upp bibliotekariernas förberedelser, ledarskap, bokurval och
samtalet i litteraturcirkeln. Vi jämför även boksamtal med bokprat utifrån
respondenternas åsikter. Detta kapitel är knutet till de två första frågeställningarna som
är:

• Hur utformar bibliotekarierna litteraturcirkelverksamheten?
• Vad tycker deltagarna om samtalet och bokurvalet i litteraturcirklarna?

5.2.1 Bibliotekariernas syften med litteraturcirklarna

Bibliotekarierna har olika syften med litteraturcirklarna. Astrid önskar att cirkeln ska ge
PR för de norska böckerna och för biblioteket. Genom att deltagarna berättar om
verksamheten för andra kanske det ”sprider lite ringar på vattnet”. Bodil menar att syftet
är att föra ut skönlitteraturen, eftersom denna ”är blodet i biblioteket, det syresätter
bibblan”.  Hon tycker att: ”Det är viktigt att lyfta fram, även debutanter och annat och
lyfta fram det litet udda”. Ett annat syfte med cirkeln är att den blir fortbildning för
henne själv genom samtalet kring böckerna. För att det ska kännas ”meningsfullt att
köpa böcker” är det också viktigt att ”diskutera dem med andra och se flödet och hur det
fungerar och höra andra människors kommentarer, höra deras läsningar”, säger Bodil.
Även Astrid  menar att det är en positiv effekt av cirkeln att den fungerar som
fortbildning för henne själv.

Christina olika syften med cirkeln är att ge läsglädje, skapa läslust och ge lästips. Detta
kan i sin tur leda till att deltagarna upptäcker nya områden och böcker. Hon menar att
hon inte ”har någon uppgift att förädla folks litterära smak… men jag kanske kan peka
på någonting annat som man kan ta till sig”.

Bibliotekarierna som leder ungdomscirkeln menar att huvudsyftet är att flickorna ska få
prata om sin värld . Doris säger att ”skolan är jobbig, de har ingen plats där, det är en
tuff värld, de har ingenstans något utrymme att få prata i lugn och ro om det som är
viktigt”. Hon framhåller också att de inte har ” kallat det läsecirkel ens utan vi har kallat
det tjejgrupp och det säger litet om våra avsikter med det hela egentligen”.  Tanken med
cirkeln har varit att eleverna ska kunna ”spegla sig i böckerna”, menar Dora.

Andra positiva effekter med cirkeln är ökad läsning, diskussionerna och att deltagarna
genom cirkeln får tips om böcker som de kanske inte skulle ha hittat annars.

5.2.2 Bibliotekariernas förberedelser

Alla bibliotekarier förbereder träffarna genom att läsa böcker på sin fritid. Till cirklarna
med boktips blir det flera böcker. Bodil läser t ex cirka fyra böcker till varje cirkelträff.
Eftersom hon vet att hon ska presentera böckerna för gruppen tycker Bodil att hon läser
djupare och bättre genom att hon då tänker på form, miljö och berättarperspektiv.
Hon funderar också på frågor som rör förmedlingsarbetet och säger: ”Hur lyfter vi ut det
här, själen i den här boken, hur gör vi den levande?” Hon tycker att bibliotekarier har
stor brist på planeringstid och menar att det vore bra om de som jobbade på bibliotek
kunde ha seminarier där de bara läste böcker som man sedan diskuterade. Hon säger att
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planering ”sker ju i mitt fall ganska mycket i min sängkammare känns det som, det är ju
inte lyckat”.

Astrid åker till Norge och handlar hem de böcker som ska läsas i cirkeln under
terminen. Det beror på att böckerna inte går att få tag på i Sverige till ett ”rimligt pris”.
Hon skriver ett blad med författarpresentation som hon delar ut till deltagarna när
cirkeln startar. Christina säger att hon inte kan läsa böckerna på arbetstid, men eftersom
hon tycker att det även är ett eget intresse som hon förmedlar så tycker hon att det går
bra att läsa dem på sin fritid. Däremot har hon principen att hon vill ha tid att förbereda
och strukturera träffarna på arbetstid. Bibliotekarierna som leder ungdomscirkeln läser
böckerna först och därefter träffas de och pratar om vad de ska ta upp på cirkeln. De gör
en plan för diskussionen med breda frågor som rör böckernas frågeställningar.

5.2.3 Bibliotekariernas ledarskap

Bibliotekarierna leder cirklarna på ett likartat sätt. Astrid har en tillbakadragen roll i
cirkeln och säger att hon inte är den ledande i samtalet. Hon drar sig tillbaka för att de
andra ska komma till tals mer och känner sig mer som en ”administratör” för cirkeln än
en ledare. Astrid styr inte samtalet i gruppen särskilt mycket, men försöker i början att
få ihop gruppen så att alla ska prata och då griper hon ibland in i samtalet. Hon menar
att hon har försökt att ”kasta in en och annan brandfackla om det går trögt och så där
och prata”. Hon tycker även att alla i gruppen verkar måna om att alla ska delta i
samtalet.

Det är viktigt att lyssna, tycker Bodil och det är också något hon vill förmedla till
gruppen genom att hon frågar alla i turordning om de har läst något som de vill berätta
om. Hon säger att hon tänker på ”den här indianska talpinnen, så att man får ju faktiskt
pinnen och då talar man och de andra lyssnar. Det är en mycket demokratisk form”.
Bodil menar också att cirkeln inte ska ”syssla med terapi, men vi kan syssla med att
faktiskt mänskligt lyssna på varandra” och hon förmedlar till deltagarna att hon
”är intresserad av att veta vad du tänker berätta”.

Christina säger att en av hennes teser är att vara väldigt subjektiv när hon pratar om
böcker. Hon tycker att det är viktigt att ”man får tycka att en bok är rena skräpet – även
om den är höjd till skyarna … och så säger jag alltid att ge boken en chans. Men är den
tråkig så lägg den ifrån er! ” Detta förhållningssätt har gjort att man i gruppen är
”väldigt öppenhjärtlig med … vad man tycker” och att det då inte blir några ” krav
heller på att man ska läsa eller tycka något speciellt”, tror Christina som vill att cirkeln
ska ha aktiva deltagare som också ska kunna ha bokprat. Christina vill inte att bara hon
ska prata ”även om det väldigt mycket blir så.”

Dora menar att de deltar aktivt i diskussionen med ungdomarna och Doris säger: ” Man
får nästan lägga band på sig själv så att man inte diskuterar för mycket … Men att man
själv då inte säger för mycket utan ändå är där, men mest för att lyssna. Men ibland är
det svårt att hålla tyst.” Det kan vara lättare för gruppen att diskutera med dem som
”dimper ner” och sedan försvinner, tror Dora. Det kan vara en fördel och ge en större
frihet i diskussionen. Hon framhåller också att det är viktigt att vara flexibel i arbetet
med litteraturcirkeln och menar att det ibland inte blir så som man från början har tänkt
sig utan att ”man måste vara väldigt öppen för, inte vara för sträng, man får... inse att
det kan bli på väldigt olika sätt och det får det lov att bli”.
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5.2.4 Samtalet i litteraturcirkeln

På bibliotek A har man ett allmänt samtal om böcker, som inte är strukturerat och Astrid
säger att hon inte har någon särskild metod utan att samtalet handlar om det var och en
har funderat på rörande böckerna och det som ”faller oss in”.

Samtalet är ”ganska ostrukturerat, en börjar, det finns naturligtvis en tråd men vi kan
komma att sväva ut och prata om någonting om boken här länge, länge, fram och
tillbaka … och det är ju sådana saker som jag kanske inte har tänkt på och så börjar man
fundera och kanske läser tillbaka litet då”, säger Alina. Hon menar att deltagarna har
uppfattat böckerna på olika sätt, men att de har varit ”ganska eniga” i det de har funnit.

Annika menar att samtalet går till på olika sätt, men att ”det inte är några djupare
analyser om den bok vi läst”. Hon berättar att deltagarna även tar upp annat som de har
läst sedan förra träffen och ger varandra tips om detta.

På bibliotek B handlar samtalet inte bara om de böcker man har läst, utan ofta om mer
personliga saker. Bodil menar att ”samtal räcker långt” och att ”det kan handla om
mycket mer än bara böcker”. Hon ger exempel på att de kan tala om hur det är att bli
änka eller hur det är att vara förälder. Bodil menar också att boken är en bra
utgångspunkt för samtal och att detta indirekt kan leda till att någon ”med utgångspunkt
i någon bok kommer in på något mer...med relevans för den personen kanske, just för
den personens liv, med erfarenheter och så”.

På bibliotek C startar ofta bibliotekarien Christina med bokprat, men hon kan även ha
pratat med någon cirkeldeltagare, som hon har träffat i biblioteket och tipsat om en bok,
och sedan tar de upp boken båda två. Christina berättar att hon t ex säger att ”den här
boken den har du läst Calle vad tyckte du? Och då så säger Calle någonting om boken
och så kan jag fylla på. En del böcker har flera läst eller någon har läst den författaren.
Och så blir det lite dialog och det blir mer och mer”.

I ungdomsgruppen diskuteras frågeställningar som rör tonårsflickors vardag. Ämnen
som tas upp kan t ex handla om sexdebuten. Relationen med föräldrar och till killar är
exempel på andra ämnen. Doris förklarar hur de diskuterat boken ”Kort kjol” som
handlar om en våldtäkt. Hon säger att de inte frågar

om hur det skulle vara att bli våldtagen, för sådana frågor kan man inte ställa, men hur
man gör, vad man kan göra för att stötta, hur man skulle reagera om en kompis skulle bli
våldtagen och också den frågan, hur skulle man reagera om man kände killen och om det
var en kille man gillade. Så man flyttar ändå frågorna en bit utanför.

Doris menar att om de skulle försöka att prata utan att ha boken som grund skulle
deltagarna ”inte ha sagt någonting”.  Dora menar också att med en bok ”kan man prata
utanför sig själv” och att litteraturen i cirkeln används ”nästan som ursäkt för att
diskutera våra frågor”. Hon säger att ”det är nästan som att ha en kompis där att ha
boken, någon som sitter och blottar sig och så får man använda den boken”.
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5.2.5 Litteraturcirkeln som demokratisk form

Flera av bibliotekarierna tar upp hur viktigt det är att alla kan deltaga i litteraturcirkeln
och att det inte ska finnas krav på någon finlitterär nivå. De framhäver istället en
tillåtande och vardaglig atmosfär både hos bibliotekarien/ledaren och allmänt i cirkeln.
Astrid berättar att några av deltagarna i den första cirkeln var bibliotekarier och att de
andra då blev ”väldigt förskräckta” och att det kändes som att de tyckte att det skulle bli
en ”finlitterär nivå eller någonting”. Hon berättar att det snabbt gick över när
bibliotekarierna försäkrade att de ”kan sämst om norsk litteratur för där satt det
verkligen de som kunde som hade anknytning till Norge”. Alina menar också att det
skulle kunna skrämma iväg vissa människor om det skulle vara ”högtravat”.

Cirkelns uppläggning, att alla berättar i tur och ordning, är en demokratisk form som
Bodil gärna vill förmedla. Då har en deltagare ordet och de andra lyssnar.

Att gruppen tycker att det är så kul med bokcirkeln, tror Christina beror på att det är
ganska opretentiöst. Hon menar att det är komplicerat när

man tänker sig att man är en läsecirkel och man ska läsa en bok , analysera den och det
är så märkvärdigt och man ska ha djupa tankar och så . Jag vill komma ifrån det ! Jag
tror att det ger sig. Om man samtalar om böcker och inte ställer krav på deltagarna och
själv inte konstrar till det så ger sig det här.

Hon vill komma ifrån den respekt som många har för bibliotekarier och menar att även
hon kan tycka att ” vad jag elakt brukar kalla pigromaner ” kan vara en bra berättelse.

Deltagarna i gruppen är jämna tycker Calle och menar att det vore skillnad om någon
var ”fanatiskt” insatt och dominerade. Han framhåller att deltagarna är ”vanliga
människor”.

Denna vardagligare eller mer allmänna nivå kan dock innebära att de som vill ha en
”högre” nivå, med mer strukturerade diskussioner, kanske inte har något intresse av att
deltaga. Alina säger att den man som var med i gruppen försvann snabbt. Hon tror att
det berodde på att böckerna i cirkeln inte passade. Hon uppfattar det som att han tyckte
att gruppen närmast läste ”kiosklitteratur”.

Vad gäller ungdomscirkeln är skillnaden att den är obligatorisk och att alla därmed
måste deltaga. Här framhåller Doris istället att eftersom man även pratar ”utanför
boken” har alla möjlighet att deltaga i samtalet, även om de t ex inte har läst hela boken.
Bibliotekarierna har även delat på gruppen för att de som är blyga ska ha lättare att vara
med i diskussionen, vilket de tycker har hjälpt.

Flera bibliotekarier och deltagare framhåller även att det inte ska finnas krav i cirkeln
och att det inte ska vara som skolundervisning. Berit säger att det är ”naturligtvis inte
alla som har läst något intressant varje gång men då hoppar man över, man måste inte,
det är inte som i skolan”. Doris och Dora menar att det inte ska vara något ”förhör” när
man diskuterar böckerna, trots att cirkeln som nämnts är obligatorisk. Alina tycker att
det inte finns några krav alls på deltagarna utan att det bara är roligt och spontant.
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5.2.6 Dramatisering som specifik metod

I ungdomscirkeln på bibliotek D används ibland dramatisering som metod. Eleverna har
till exempel arbetat med boken Sandor slash Ida. Då fick hälften i gruppen vara Sandor
och hälften Ida. Deltagaren Diana berättar om denna metod och tycker att ”det ger mer
om man spelar upp det istället än att bara sitta där och prata. Alla kanske inte vill prata,
ingen tvingar ju en att säga någonting…Men om man spelar upp det då gör ju nästan
alla någonting och inte bara sitter still”.

5.2.7 Bokurval

I alla cirklar är det skönlitteratur som man med få undantag tar upp. De flesta deltagare
är nöjda eller i stort sett nöjda med bokurvalet. I cirkeln på bibliotek A väljer deltagarna
böcker tillsammans med bibliotekarien och i gruppen blandar man nutida romaner med
klassiska. I cirklarna på bibliotek B och C tar bibliotekarierna framför allt upp nya
böcker som de presenterar och de försöker att vara relativt breda i sitt urval för att olika
smakriktningar ska tillgodoses. Det finns även olika kriterier för urval som norska
böcker i pocket (bibliotek A) och böcker som utspelar sig i nutid och har en flicka som
huvudperson (bibliotek D).

Astrid har tagit fram förslag på ett antal böcker som finns i pocket och har då gjort ett
första urval. Utifrån detta urval väljer sedan gruppen bok genom att diskutera sig fram
till en lösning. Det måste vara en pocketbok, eftersom det blir för dyrt annars. Den ska
vara lagom svår, men ändå inte alltför svår. Astrid säger att det är svårt att tillfredställa
alla deltagares smak. Annika menar att deltagarna har ”inflytande genom att vi
bestämmer tillsammans”. Även Alina tycker att bokurvalet är bra eftersom deltagarna
själva är med och påverkar.

De böcker som Bodil väljer ut till cirkeln kanske inte är de hon själv tycker bäst om
utan hon anpassar sig till viss del till gruppen. Hon tar upp det hon själv kan stå för och
går inte under en viss nivå. Urvalet hon gör är ganska brett. På biblioteket används
Svensk Bokhandels katalog över nyinkomna böcker. Katalogen marknadsförs av
personalen och lånas också ut till allmänheten.

Berit säger angående bokurvalet  att ”det kan vara för mycket deckare ibland  och för
mycket romaner ” medan Britta tycker att det är ett ”relativt bra” bokurval och att ”det
alltid är litet bättre på våren då de har fått nya pengar”.

Christina, som leder talbokscirkeln, menar att hon har en viss anpassning till gruppen
utan att det blir för smalt urval och att hon försöker att spegla det som är intressant i
tiden. Hon menar att hon inte har ”några förutfattade meningar att äldre damer tycker
om enbart svenska herrgårdsromaner om livet på landet och elände förr i världen utan
jag köper ju in talböcker väldigt brett”. Om det kommer önskemål från cirkeldeltagarna
försöker hon tillgodose dessa. En önskan resulterade i ett tema om nordiska författare.
Calle säger att bokurvalet täcker hans behov och Cecilia tycker att det mesta som
Christina väljer är bra.

På bibliotek D ska böckerna som väljs ut handla om unga människor, ha en flicka som
huvudperson och utspela sig i nutid. Dora tycker att ”alla böckerna har ju legat nära på
olika sätt. Och det är därför vi inte har tagit några fantasyböcker eller någonting sånt,
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även om det fanns önskemål om det utav några stycken. Det var inte det som var
meningen”. Många deltagare uppskattar också att läsa om ”tyngre” ämnen, menar Doris.

Diana är nöjd med bokurvalet och säger att hon tycker att ”det är jättebra, för att de har
ju, Doris och Dora, de har ju verkligen läst böckerna först och valt då, för de vet ju vad
vi tycker om, så de väljer väldigt bra böcker tycker jag”. Hon berättar också att
hon tyckte bäst om den senaste boken som deltagarna läste i cirkeln för att ”jag kände
igen mig ganska mycket i den”.

Daisy tycker också att de flesta böcker är bra. Hon säger att hon inte är ”så mycket för
att läsa sådana där kärleksböcker och så, så att de böckerna tyckte inte jag var så bra,
utan jag tvingade mig igenom dem, men de två sista böckerna har varit jättebra. En har
jag läst två gånger”.

5.2.8 Jämförelse boksamtal och bokprat

I cirklarna B och C används en kombination av bokprat och boksamtal genom att
bibliotekarien inleder med att ge tips om böcker och i vissa fall berätta om författaren.
Deltagarna berättar sedan om den bok de har läst och därefter samtalar man om
böckerna. Ibland blir det diskussioner om mer privata ämnen som rör deltagarnas egna
liv. På bibliotek A och D kan deltagarna diskutera boken mer ingående eftersom alla har
läst samma bok, men även här kan det bli diskussioner om skilda ämnen. I ungdoms-
cirkeln används också en kombination av bokprat och boksamtal eftersom biblio-
tekarierna inleder sammankomsten med att presentera två böcker som eleverna sedan
får välja mellan. På bibliotek A har Astrid bokprat om alla terminens böcker vid det
första cirkeltillfället.

Astrid föredrar boksamtal före bokprat. Hon säger också att man i gruppen någon gång
läst varsin valfri bok istället för att alla har läst samma bok och menar att det också är
”okay någon gång men det är inte riktigt … Det är roligare att läsa samma bok tycker
jag”. Hon tycker att bokprat oftast är mer en envägskommunikation medan boksamtal är
tvåvägskommunikation eftersom alla pratar om böckerna. Hon menar att ”det blir väl
lite djupare om man har läst samma bok och samtalar”.

Bokprat låter mer som engångskommunikation, tycker Bodil. När bibliotekarier
bokpratar för barn och ungdomar finns det sällan tid att lyssna så mycket på dem, utan
det blir mer bokinformation och där skulle man egentligen kunna göra mycket mer
menar hon. Boksamtal handlar mer ”om en människa som halkar in på någonting och
med utgångspunkt ur någon bok kommer in på något mer … med relevans för den
personen kanske, just för den personens liv, med erfarenheter. Så jag tycker nog att
samtal egentligen är mer av tvåvägskommunikation om man har tur”.

Christina menar att det vid bokpratet är hon ”som förmedlar tips och det blir ju ganska
ytligt kanske. Man berättar lite om innehållet i boken, ja man försöker förmedla något
som man själv tycker är bra”. Hon säger att vid  boksamtal så är det att ”ge och ta på ett
annat sätt då går man ju mycket djupare in i en bok och i dom olika läsupplevelserna”.
Hon menar också att ”det blir en annan ömsesidighet om vi sitter och talar om en bok
som vi har läst eller om vi har läst varsin bok av en viss författare så är ju alla delaktiga
i det”.
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Bibliotekarierna som leder ungdomscirkeln, har haft bokprat, men tycker att boksamtal
är roligare och ger mer respons. Dora tycker att bokprat är ”mer pressande på ett sätt,
för det första måste man ha läst in sig på ett annat sätt och sedan står jag där själv som
någon skådespelare. Det är mycket mer att det hänger på mig, men här hänger det på
alla”. Hon menar också att man ”måste ha mycket mer böcker på bokprat. Jag tycker att
det tar enormt mycket tid, kanske inte själva tiden man är ute, men förberedelser”.

Alina säger att de har både bokprat och boksamtal i cirkeln. En blandning av bokprat
och boksamtal är bra, tycker Annika. Boksamtal kan ge mycket eftersom det då kommer
fram olika uppfattningar om boken, menar Britta som samtidigt tycker att ”det ger mer
när hon (Bodil, förf.anm.) berättar om en bok”. Berit föredrar boksamtal. Hon berättar
också att deltagarna har läst samma bok någon gång ” men vi tyckte nog att det var
roligare med nya impulser ”. Hon tycker trots detta att det finns fördelar med att läsa
samma text eftersom man kan läsa den på olika sätt och att det då blir intressant. Hon
menar också att deltagarna kan sporra varandra att komma vidare i en text som från
början kanske kan vara svårläst.

De intervjuade deltagarna på bibliotek C, Calle och Cecilia, har inte någon särskild
uppfattning om det ena eller det andra är att föredra. Daisy tycker att boksamtal är
”mycket roligare, för att då har man läst litet själv också så att man vet allting”. Diana
menar att ”det är bättre när alla deltar istället för att en bara hela tiden pratar”.

5.3 Läsning

Nedan tar vi upp varför respondenterna läser och vilket utbyte de får av litteraturen.
Vi redovisar även om deltagarna har ändrat sin läsning sedan de började i litteratur-
cirkeln. Med ändrad läsning avser vi om de har ökat sin läsning, om de har börjat läsa
nya genrer och nya författare samt om de läser på ett annorlunda sätt sedan de började i
litteraturcirkeln. Vi tar även upp bibliotekariernas syn på deltagarnas ändrade läsning.
Kapitlet är knutet till frågeställningen:

• Har litteraturcirkeln påverkat deltagarnas läsning samt val av böcker och i så
fall hur?

5.3.1 Bibliotekarier och deltagare om litteratur och läsning

Alla de intervjuade deltagarna i vuxencirklarna, utom Cecilia, har under hela livet varit
storläsare. Cecilia hade under barndomen problem med synen, vilket resulterade i att
hon i skolan bara orkade läsa det nödvändigaste. När hon sedan började läsa talböcker
började hon ta igen det hon hade missat under skoltiden. Hon har dock liksom de andra
alltid haft ett nära förhållande till litteratur och läsning. Berit menar att hon har läst ”de
senaste 60 åren. Så det ska jag fortsätta med.”

I flera fall (Alina, Annicka, Britta och Calle) berättar respondenterna om täta
biblioteksbesök under barndomen. Britta berättar att hon har läst från det hon var barn,
att hon ”släpade hem kassvis med böcker och läste och läste. Gör hon ingenting annat
än läser sa dom.”

Bibliotekets och bibliotekariens betydelse framkommer som en positiv påverkan när det
gäller läslust hos flera respondenter. Berit säger att det genom cirkeln blir lättare att
hitta böcker. Hon menar att: ”Det är så lättåtkomligt. Att man slipper leta, man slipper
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handla , man slipper ja … det finns ju bara där.” Alina tycker att hon bara kan ”gå och
välja, det är så härligt att man bara vill låna mycket, det genererar ju läsande också att
det finns så mycket”. Berit berättar att ”Bodil tar mycket villigt och snabbt fram nya
böcker, eller gamla böcker som finns i hyllorna här när det är något som kommer på tal
så kan hon visa att dom finns också, man får liksom mer incitament att låna på det
sättet”.

För deltagarna är läsning ofta ett nöje. Läsning upplevs som både avkopplande och
lärorikt av många respondenter. Andra anledningar till att läsa kan vara att bearbeta
problem och att gå in i en bok för att slappna av eller komma bort från något som oroar.

Alina, säger att hon läser ”helt för nöjes skull” och tycker att det är spännande med nya
författarskap. Nu läser hon nästan bara norska romaner och hon tycker att landet
”återspeglas” i litteraturen och ger henne kunskap om skillnader mellan olika delar och
vad det betyder att landet har upplevt ett krig bland annat. Läsning är ett sätt att hantera
problem, tycker Annika som saknar läsningen när hon inte har läst på ett tag. Läsningen
blir ”ett sätt att hantera problem och stänga av jobbet.  Jag reser mycket och då blir det
ett sätt att leva”, menar hon.

Det är utvecklande att läsa, säger Berit som inte läser så mycket nöjeslitteratur. Britta
läser för nöjes skull och säger att läsning är ett sätt att koppla av eftersom hon alltid vill
vara sysselsatt med något t ex handarbete eller läsning. Hon läser mest skönlitteratur,
men ibland även faktaböcker. Hon berättar att hon har en bok för olika tillfällen, t ex en
bok på tåget, två böcker som hon läser på dagen samt en bok vid sängen. Hon läser
ungefär en halvtimme varje kväll innan hon somnar.

Calle anger inte något speciellt skäl till varför han läser, men det är något han alltid
gjort genom livet. Cecilia säger att läsning är: ”Väldigt mycket koppla av, sitta på altan
och läsa, det är ju toppen.”  Men hon läser även för att lära sig saker och ting, eftersom
hon säger att hon är nyfiken och vill veta allt och för att läsning är roligt.

Deltagarna i ungdomscirkeln framhåller också olika fördelar med läsning. Diana säger
att läsning är som att komma ”in i en ny värld eller så… det är kul på något sätt, det är
liksom, man anstränger hjärnan”.  Hon tycker också att hon ”kommer bättre in i
böckerna” än i teven. Daisy säger att hon läser för att hon ”blir lugn av det, om det är
något som jag är orolig för eller så, så kommer jag bort i en annan värld”. Både Daisy
och Diana menar att skolarbetet periodvis tar mycket tid och gör att det är svårt att hinna
med läsning som inte är knuten till skolan. Eftersom cirkeln ingår i svenskans
undervisning ”så då måste man ta sig tid att läsa”, menar Daisy.

Bibliotekarierna läser för att koppla av och lära sig nya saker. Christina tycker att
läsning ”betyder väldigt mycket avkoppling och upplevelser som jag inte annars skulle
få del av”. Andra orsaker till läsning för henne kan vara ”att läsa för att lära sig nya
saker, få nya idéer, få nya impulser, det är ju alltihop det här”.

Även Astrid tar upp att läsning är avkoppling och berättar att  ”om jag läser deckare till
exempel så läser jag inte så mycket för att jag vill ha reda på vem mördaren är, det kan
egentligen vara ganska ointressant. Jag undrar alltid, varför bär dom sig åt så, mera det
här psykologiska”. Hon säger också angående den speciella inriktningen på bibliotek A
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att när ”man öppnar en norsk bok så öppnar man inte bara en norsk bok utan man
öppnar ju liksom en nyckel till Norge”.

Några bibliotekarier går även in på vilken sorts böcker de tycker om och flera tar upp att
böcker ger dem kunskap om andra tider och platser. Christina berättar att hon tycker
mycket om episka historier. En bok som hon läst flera gånger är Kristin Lavransdotter.
Hon berättar att när hon reste i de trakter i Norge som boken utspelar sig i så blev boken
levande för henne igen och hon såg Kristin framför sig. Doris läser gärna böcker som
”öppnar nya världar”. Hon nämner ”De små tingens gud” eller romaner från
Latinamerika eller Afrika. Dora använder läsning för att koppla av och bearbeta stress.
Hon säger att det är ”en koncentration, att gå in i och stänga av allting annat, när man är
stressad och så där”. Båda bibliotekarierna framhåller ungdomsböcker som mycket
läsvärda.

Läsning som ett behov framkommer även. Bodil säger att ”utan en bok så känner jag
mig väldigt irriterad. Livet är inget problem för mig för jag har alltid en bok i väskan.
Det är på något sätt den bästa vännen man har, tror jag”. Bodil tycker att ”skönlitteratur
är människokunskap”.

Både Astrid och Christina menar att de slutat att läsa böcker som de inte tycker är bra.
Astrid säger att om boken är ”tråkig första kapitlet då tar jag en annan. Jag har inte tid
längre att ägna mig åt att forcera böcker som jag inte gillar från början”.

5.3.2 Bibliotekarierna om ändrad läsning för deltagarna

Bibliotekarierna tror att deltagarna har upptäckt nya böcker och därigenom breddat sin
läsning sedan de började i litteraturcirkeln.

Bibliotekarierna som leder ungdomscirkeln menar att deltagarna läser mer sedan de
började i cirkeln. Dora berättar att många säger att ”oj, så här mycket har jag inte läst
innan och jag har läst fyra böcker”. Hon berättar också om en deltagare som sa att ”det
enda jag läser är F14 (landhockeytabell för flickor 14 år, förf. anmärkn.)… Hon har läst
två böcker nu och har varit med och diskuterat och ser så där glad ut när man möter
henne”.

Doris menar att deltagarna definitivt läser mer under tiden som cirkeln pågår, men att
det är svårare att säga om den ökade läsningen håller i sig efter cirkelns slut. Många blir
ivriga att hitta litteratur efter att de har varit med i cirkeln, berättar Dora och menar att
det beror på att de troligen upptäckt att det finns bra böcker. De elever som har varit
med i en litteraturcirkel visar större intresse än andra för litteratur genom att de kommer
in på biblioteket och frågar efter olika böcker.

Deltagarna har inte ändrat sin läsning, tror Astrid, mer än att en del har upptäckt norska
böcker. Bodil säger att: ”De flesta är ganska intresserade och goda läsare så att det vore
förmätet att tro, men möjligen har vi gett varandra tips på nya författare tycker jag.”
Hon tillägger att ”man kan få väldigt spännande tips och här är ju en del mogna kvinnor
som berättar och jag har känt stark läslust och då hoppas jag att de har känt det också,
eftersom de kommer tillbaka”.
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En del deltagare provar andra böcker efter att ha deltagit i cirkeln, tror Christina. Detta
beror på den entusiasm och glädje som den som berättar om en bok förmedlar. Hon
tillägger att ”vissa har ju redan det här öppna sinnelaget och prövar i alla fall”.

5.3.3 Ändrad läsning ur deltagarnas perspektiv

Deltagarna anser inte att de har ändrat sin läsning i någon större utsträckning sedan de
började i litteraturcirkeln. De har dock ändrat sin läsning till exempel rörande ändrat
litteratur- och genreurval samt ökad läsning.

Alla deltagare utom Diana och Cecilia säger att de har breddat sin läsning i och med att
de genom cirkeln har fått tips på annan litteratur än den de vanligtvis brukar läsa. Diana
säger att hon blivit mer intresserad av böcker, men uttrycker inte specifikt att hon börjat
läsa annorlunda böcker eller fått tips på nya böcker genom cirkeln. Cecilia menar att
hon fått en del tips på böcker sedan hon började i cirkeln , men hon har inte ändrat sina
läsvanor eftersom hon redan tidigare läste mycket olika sorters litteratur.

Litteraturcirkeln tillhandahåller ett större urval av litteratur, ett ”vidare spektrum” än
om hon hade valt böcker själv, menar Berit medan Daisy säger att hon nog har ”läst litet
annorlunda böcker nu, men annars är det typ samma, för jag läser väldigt mycket, så jag
läser typ en bok i veckan”.

Britta och Calle har börjat läsa andra genrer. Britta har börjat att läsa dikter och även
mer olika typer av böcker medan Calle har börjat läsa deckare. Alina och Diana läser
mer än innan de började i litteraturcirkeln. Diana tillägger att hon inte vet om hon
”uppskattar böckerna mer än förr” utan hon tror snarare att hon betraktar dem på samma
sätt som tidigare.

Två deltagare menar att de kommer ihåg mer från de böcker som de läst i samband med
bokcirkeln. Berit läser mer noggrant när hon ska redogöra för en bok, vilket gör att hon
kommer ihåg mer. Alina berättar att hon ibland börjar läsa en ny bok, direkt efter att hon
avslutat den föregående. Hon säger att ”det är väl inte så bra” och menar att då kommer
hon inte ihåg så mycket av dem. Men i samtalet i litteraturcirkeln kommer minnet från
böckerna tillbaka när hon börjar tala om dem. Hon tror även att det är lättare att minnas
böcker som man har diskuterat.

Cecilia berättar att hon har blivit inspirerad av Christina att sluta läsa böcker som hon
inte tycker är intressanta. Tidigare läste hon alltid ut en bok om hon hade börjat på den.
Hon säger också att hon planerar sitt läsande mer noggrant än tidigare. Berit menar att
hon genom cirkeln ”kanske tar sitt läsande mera på allvar”  och att ” den (cirkeln,
förf.anm.) har väl gett mig att jag ser annorlunda på böcker idag”.

5.4 Hur gruppen fungerar

Vi kommer nedan att ta upp gruppdynamik och personlig utveckling. Med grupp-
dynamik avser vi stämningen och kommunikationen i gruppen. Med personlig
utveckling menar vi om respondenterna anser att de har förändrats positivt på något sätt
sedan de började i litteraturcirkeln. Kapitlet hör ihop med frågeställningarna:
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• Upplever respondenterna att de har utvecklats personligen sedan de gick med
i/började leda litteraturcirklarna och i så fall hur?

• Hur tycker respondenterna att gruppen fungerar?

5.4.1 Gruppdynamik ur bibliotekariernas perspektiv

Alla bibliotekarier försöker skapa en tillåtande atmosfär där alla lyssnar på varandra och
stämningen i gruppen beskrivs av dem på ett positivt sätt. Astrid menar att det i en
litteraturcirkel måste finnas ”en viss personkemi. Man måste känna att det här är ett
gäng som jag trivs med och jag vågar säga och … Så har man tur fungerar kemin liksom
och det blir ett trivsamt gäng”. Hon menar också att man i litteraturcirkeln kan bli
ganska personlig eftersom man läser och kommenterar olika saker. Hon tycker att ”det
är roligt också att ha de här kontakterna för när de här låntagarna eller läsecirkel-
deltagarna kommer in på biblioteket så är man ju väldigt bekant med dem”.

Bodil säger om gruppen att ”vi lyssnar på varandra, ser varandra … och vi skapar en
viss stämning tillsammans och vi har roligt, vi skrattar gott ihop faktiskt. Så på något
sätt så är ju det en alldeles lagom form i sig”.

Stämningen i gruppen är väldigt ”öppenhjärtlig”, tycker Christina och detta gör att det
är tillåtet att tycka olika. Efter cirkelträffen kan hon ibland tycka att hon pratade för
mycket, men säger att ”man får inte tänka så riktigt för att man kan ryckas hän och det
blev väl lite yvigt det där, men om jag vågar det så vågar någon annan också”.

Dora tycker att ”det kan vara en fördel också att det bara är tjejer och att det är något
styrt, att vi sitter där som vuxna, så att man ändå måste, att man inte kan vara taskig
eller något sådant”.

I litteraturcirklarna anordnas också kulturevenemang av olika slag. Astrid berättar att
cirkeln har varit på teatern och sett den norske författaren Vosses ”Dröm om hösten”.
På bibliotek C har man engagerat författaren Elsie Johansson. Christina säger att: ”Den
här synskadade gruppen kände att hon pratade precis just till dem.” Hon berättar också
att gruppen har varit på historiska museet på utställningen ”Dialog i mörkret”, vilken
gav seende en inblick i hur det är att vara synskadad. Deltagarna åt också  lunch på
historiska museet och ”det förgyller ju en sån här cirkel”, menar Christina.

5.4.2 Gruppdynamik ur deltagarnas perspektiv

Deltagarnas syn på gruppdynamiken handlar om kommunikationen i gruppen och
flertalet respondenter beskriver en tillåtande stämning, där de allra flesta deltar i
diskussionen.

Gruppen fungerar bra tycker Alina och säger att det inte är någon som sitter tyst utan
alla är ”frimodiga”. Hon menar att ”genom att man har läst samma bok så har man den
gemensamma erfarenheten, trots att man egentligen inte känner varandra och inte vet
mer om varandra än vad man arbetar med”. Hon säger även att den sociala delen med
cirkeln är jättetrevlig och att de ”sitter där och diskuterar och det blir litet tät luft där”.
Alina berättar också att deltagarna i litteraturcirkeln har sett flera norska filmer samt att
de norska författarna Unni Lindell och Linn Ullman har besökt biblioteket.
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Från början gick det litet trögt med samtalet, berättar Calle men menar att deltagarna har
lärt känna varandra och att ”då känner man ju trygghet i och med det”. Han berättar
vidare att det aldrig blir ”så att man blir trött på någon eller så där… Man lyssnar på
varandra, det är ingen som trycker på eller vill ha det i en viss riktning, nej, det är lugnt
och sansat, det tycker jag”. Cecilia säger att ”ibland får man väl avbryta någon som vi
tycker pratar för mycket, men det är inte ofta, och sen kanske det är litet svårt att få en
del att prata”. Hon berättar också att cirkeln har besökt olika författaraftnar som
biblioteket har anordnat och att det har varit mycket uppskattat.

Diana, i ungdomscirkeln, tycker att det fungerar ”ganska bra” och att alla pratar ungefär
lika mycket medan Daisy tycker att det är lättare att våga prata när det bara är tjejer i
gruppen och att samtalet fungerar bra. Daisy tycker att ”det är väldigt många som säger
väldigt mycket vad de tycker och så, fast jag är litet blyg så jag vill inte säga så mycket,
så att jag har någon gång skrivit en lapp så här om vad jag tycker istället”.

Annika har synpunkter på att gruppen är alltför olikartad, vilket leder till svårigheter vid
samtalet. Hon säger att alla deltagarna i gruppen pratar ungefär lika mycket, men att det
inte blir någon djupare kontakt emellan dem, eftersom det är så olika sorters människor.
Hon säger att deltagarna ”kommer från så olika utgångspunkter – en del kan språket, en
del kan litteratur, det är svårt att hitta samma angreppspunkter”. Även Britta har
synpunkter på deltagarna i gruppen och vad vissa samtalar om. Hon tycker att en del
”pratar mycket om privata saker. Jag tycker att man ska prata om det som hör till
litteraturcirkeln”. Hon menar också att vissa deltagare ”har svårt att ta till sig moderna
böcker, de kör bara sin egen stil. Säger nej till vissa böcker, t ex deckare. Jag tycker att
man ska respektera varandra och att man ska anamma ett bredare register”.

5.4.3 Bibliotekarierna om egen personlig utveckling

Bibliotekarierna tycker att de har utvecklats av att vara med i litteraturcirkeln. Astrid
berättar att hon blivit intresserad av norska böcker och av Norge. Hon har gått en
fempoängskurs i norskt språk, varit ute och föreläst och pratat om norsk litteratur bland
annat. Hon tycker att det betytt en hel del och att hon genom cirkeln har upptäckt ett
nytt område.

Bodil tycker absolut att hon utvecklats genom bokcirkeln. Hennes egen läsdisciplin har
skärpts genom att hon vet att hon vid ett antal tillfällen ska presentera böcker. Hon
menar att hon läser ”lite djupare och bättre på det sättet”. Samtalet om böcker och
utbytet av tankar om dem tycker Christina är mycket givande. Genom att alla deltagarna
har olika erfarenheter så ger det nya infallsvinklar och vidgad förståelse för boken.
Både Dora och Doris tycker att det är spännande, roligt och utvecklande att arbeta med
ungdomsgruppen. Det är också spännande att höra elevernas åsikter om olika ämnen,
säger Dora, som också tycker att de kommer nära deltagarna på ett annat sätt än vad
som sker i traditionellt biblioteksarbete. Dora tycker att det är ”väldigt roligt” att ha
cirklar och det är något hon vill fortsätta med. Doris menar att ”jobba med ungdomar,
man blir litet lycklig av det på något sätt”.

5.4.4 Bibliotekarierna om deltagarnas personliga utveckling

Alla bibliotekarier är tveksamma till om deltagarna har utvecklats personligen av att
vara med i cirkeln. Däremot anger de andra saker som de tror har haft betydelse och
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varit positivt för deltagarna i och med att de är med i cirkeln. Astrid säger att hon har
hört att cirkeln har ”öppnat Norge” för deltagarna i och med att de har läst norsk
litteratur. Om deltagarna har utvecklats personligen genom cirkeln är Bodil osäker på.
Hon säger att det kan vara mer den sociala sidan, men tillägger att deltagarna även får
bra boktips. Även Christina tror att samtalet om böckerna är givande för deltagarna.
Hon menar dock att någon enstaka deltagare kanske inte är intresserad av boksamtalet,
utan mest kommer för att få bokprat och nya idéer om vad man kan läsa.

På bibliotek D har deltagarna fått utvärdera cirkeln och Dora berättar att några deltagare
skrivit att de tyckte om att diskutera litet djupare. Doris tillägger att en deltagare skrev
att ”här pratar man om sådant som man aldrig pratar om annars och jag tror att om man
får prata mycket om saker, jag kan inte tänka mig annat än att det måste vara
utvecklande”.

Angående utvärderingen på bibliotek D, se rubriken ”Utvärdering och vidareutveckling
av cirklarna”.

5.4.5 Personlig utveckling ur deltagarnas perspektiv

Två av deltagarna (Alina och Britta) anger att de har utvecklats personligen och en
deltagare (Daisy) menar att hon har utvecklat sin förmåga att tala inför en grupp genom
att vara med i litteraturcirkeln. Alla deltagare menar att de har utvecklats vad gäller
läsning. Flera tar även upp att den sociala samvaron i cirkeln har gett mycket.

Alina anser att hon har utvecklats personligen genom att vara med i litteraturcirkeln.
Hon tror t ex att deltagarnas olika syn på den lästa boken har gjort att hon har blivit litet
mer öppen och flexibel och menar att ”det är ingenting som säger att de har mer rätt
eller fel men det är bra att se det från olika håll”. Alina menar även att litteraturen i
cirkeln inte rör enbart den bok som gruppen valt till den aktuella träffen utan det är
”mycket, mycket mera”. Många deltagare läser andra böcker emellan träffarna som de
tar med och pratar om, vilket kan ge tips om böcker som man inte annars skulle lånat.

Britta anser att hon har utvecklats personligen genom litteraturcirkeln därför att hon ”lär
sig hela tiden”. Hon har börjat läsa andra genrer och tycker också att hon ser på böcker
på ett annat sätt än hon gjorde tidigare, hon har t ex läst om böcker som hon läste i
ungdomen och nu fått ”en helt annan uppfattning” om dessa.

Cirkeln ger ”en trevlig social samvaro framförallt”, tycker Calle. Han uppskattar även
författarbesök, att han lärt sig att beskriva en bok bättre och att det man fått veta om
boken i cirkeln gör att man är mer förberedd då man läser den.

Behållningen av cirkeln har inneburit ett avbrott från arbetet, menar Annika. Hon har
gjort något helt annat och tvingats stressa ner. Hon tycker att det har varit: ”En morot att
ta sig till det bibliotek där dom har dom norska böckerna.” Men hon säger att cirkeln
inte inneburit någon personlig utveckling. Hon menar att hon har ”hittat nya författare
och så men det är inte så att jag fått nya vänner eller förändrat mina läsvanor”. Hon är
även tveksam till samtalsformen i litteraturcirkeln och tycker att böcker är ”en väldigt
privat upplevelse, många kanske inte har så stort behov av att prata om böcker”. Hon
säger också att hon inte hade något ”behov av att prata innan heller utan det var norskan
som lockade inte diskussionen i första hand”.
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Berit ställer sig tveksam till frågan om personlig utveckling men tror att hon ”kanske tar
sitt läsande mera på allvar” medan Cecilia inte vet om hon har utvecklats personligen
genom att vara med i litteraturcirkeln. Cecilia tycker att cirkeln har gett mycket
framförallt vad gäller hennes läsning och hon ser fram emot cirkeln, planerar och
förbereder sig inför denna. Hon menar att ”man planerar mycket mer nu vad man ska
läsa, man är mer noggrann med vad man ska låna. Förut så gick man bara och rafsade åt
sig en hög med böcker”.

Deltagarna i ungdomscirkeln behöver en extra förklaring på vad som menas med
personlig utveckling. Diana säger att hon inte har ”ändrats personligt” men att hon
”läser mer böcker kanske, det är ju det jag gör”. Daisy menar att hon blivit litet bättre på
att prata, men säger att ”annars tror jag inte att det är någonting”. De har dock
uppskattat sammankomsterna i cirkeln, trots att den är obligatorisk. Diana säger att hon
har börjat läsa mer och blivit mer intresserad av litteratur än hon var innan hon gick med
i cirkeln. Hon läste inte så mycket tidigare, men säger att ”nu så är det så att det är
ungefär två böcker i månaden. Det var först litet tvång, men nu känns det litet bättre
faktiskt, det har blivit roligare under tiden.” Diana kan tänka sig att gå i en cirkel som
inte är obligatorisk om man inte träffades så ofta.

Det har varit roligt att gå i litteraturcirkeln, säger Daisy och hon har ”längtat efter dom
lektionerna, som vi har då”. Hon skulle också kunna tänka sig att gå med i en
litteraturcirkel som inte är obligatorisk om hon hade litet mer tid.

5.4.6 Bibliotekariernas synpunkter på problem i litteraturcirkeln

Yttre omständigheter som brist på tid, pengar och övertid liksom dålig tillgång på
böcker upplevs som problematiskt. Även andra omständigheter som för många
deltagare i gruppen utgör ett problem. Astrid och hennes man åker till Norge där de
köper med sig norska pocketböcker till alla deltagare i cirkeln, som sedan betalar dessa.
Detta beror på att de norska böckerna är mycket billigare i Norge än i Sverige. Astrid
säger att det har varit trevligt, men att det dels är ”fysiskt tungt att bära dom här
böckerna och… ja kanske man vill åka någon annanstans. Det är ju verkligen ett
jätteproblem tycker jag!”.

Problemet är att få tid att läsa böcker till litteraturcirkeln, säger Bodil. Hon skulle även
vilja ha pengar till författarbesök för att förstärka och belöna den grupp som kommer.
Hon påtalar också att det är lätt att få för mycket övertid i samband med litteraturcirkel-
träffarna.

Även Christina menar att bristen på tid är ett problem. Hon säger att hon skulle känna
sig mer nöjd om hon kunde använda mer av sin arbetstid till förberedelser. Hon läser
många böcker på sin fritid, men förbereder träffarna på arbetstid. Hon säger att hon tror
att cirkeln ”skulle kunna ta all min arbetstid . Jag skulle kunna jobba med det här jämt.”
Ett annat problem är att det finns för få exemplar av varje bok. De nya böckerna är
väldigt svåra att få tag på och det kan vara långa köer för att beställa dem.

Christina menar också att den nuvarande gruppen på 14 deltagare är litet för stor, det är
svårt att ha en diskussion där alla deltar. Ungefär åtta deltagare skulle vara lagom. Hon
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menar att om avsikten är att ”ha en litterär diskussion så är ju det ett problem. Men vill
man förmedla läsglädje, då är det inget problem”.

Bibliotekarierna i ungdomscirkeln menar att det var problematiskt tidigare då de hade
cirkeln på ”elevens val” (ämne som väljs frivilligt av eleverna, förf. anm.). Det blev
ostrukturerat eftersom eleverna hade olika läshastighet. Det ledde till att det blev för
många böcker i omlopp.

5.4.7 Deltagarnas synpunkter på problem i litteraturcirkeln

Det som upplevs som problematiskt är olika syn på vad som ska diskuteras i
litteraturcirkeln samt för stort deltagarantal i gruppen. Berit  menar att deltagarna i
litteraturcirkeln har så väldigt olika intressen, vilket ibland leder till diskussioner om
böcker som hon kanske inte har så stort intresse av. Hon medger dock att själva idén
faktiskt är att ”man kan påverkas att läsa någonting annat än det man brukar”. Det är
viktigt att ”ta med fakta om de böcker man har läst och då är det en del som tar i … så
ibland blir det litet rörigt”, säger Britta.

Flera av deltagarna påtalar att det kan vara ett problem att det är för många deltagare i
gruppen. Daisy i ungdomscirkeln säger t ex att ”för mig som är blyg så är det väldigt
många, även om vi bara är tio stycken så har jag litet svårt att säga vad jag tycker och så
där”. Även Britta tycker att en mindre grupp med 6-7 stycken deltagare skulle vara att
föredra och menar att deltagarna då skulle hinna prata mer.

Calle funderar på hur det ska gå om det blir för många deltagare i cirkeln. Han tycker att
det är lagom många deltagare i dag men tror inte att det skulle fungera med fler
deltagare. Han säger att ”det kan bli dubbelt så många, vad gör vi då och då blir det en
annan stämning” och att det inte skulle ”fungera med tjugo, tjugofem. Det här fungerar
så bra för att vi är lagom många, den saken är klar”. Cecilia tycker att man är för många
i cirkeln idag om alla i gruppen deltar och menar att ”då blir det ju mest att det är några
som pratar, Christina och jag och några till”. Hon menar att ungefär åtta personer skulle
vara mer lagom.

De flesta deltagare uttrycker sig mycket positivt om cirkeln och upplever inte några
problem. Alina skulle kunna tänka sig att gå oftare i cirkeln, men tror att hon är ganska
ensam om att tycka detta. Hon säger att hon inte kan ”komma på någonting som är en
nackdel”. Calle kan inte heller se något negativt med cirkeln och menar att ”större krav
än så här kan man absolut inte ha på en sådan här cirkel”. Cecilia säger också att det
fungerar bra och tycker att det är bra att man kan låna med sig böckerna och få hjälp om
man inte hittat någon bok. Det ”fungerar väldigt bra, det finns inga negativa saker, nej”,
tycker Diana.

5.5 Övrigt om litteraturcirklarna

Nedan redovisar vi specifika synpunkter från respondenterna, utvärdering av
litteraturcirklarna samt respondenternas förslag till hur cirklarna kan vidareutvecklas.
Vi har även tagit med en rubrik som behandlar den utåtriktade verksamheten på
bibliotek B.
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5.5.1 Specifika synpunkter ur deltagarnas perspektiv

Britta kan tänka sig att betala litet för att gå i litteraturcirkeln. Hon menar att en summa
på exempelvis 20 kronor per gång skulle vara lagom och att dessa pengar sedan t e x
kunde användas till att köpa in böcker till litteraturcirkeln.

Att biblioteket inte ska ha råd att ha kvar litteraturcirkeln är något som Calle är orolig
för. Han  säger att ”ska man dra in någonstans så är det ju många gånger på sådana här
grejer. Driva biblioteket punkt slut, men det räcker inte till läsecirkeln kanske det heter
rätt vad det är”.

5.5.2 Utvärdering av litteraturcirkeln

Biblioteken A, B och C har inte haft någon utvärdering. Bibliotekarierna på respektive
bibliotek anser dock att de har fått en positiv utvärdering i och med att deltagarna gärna
vill fortsätta i cirklarna.

Bibliotekarierna som leder ungdomsgruppen har haft utvärdering av sina tidigare
grupper som har varit cirklar under en termin knutna till skolundervisningen eller
elevens val, en verksamhet där eleven själv får välja aktivitet. Eleverna får vid sista
träffen för terminen skriva om gruppen, böckerna och annat. Det som framkom var bl a
att det var bra att det bara var flickor i gruppen, att det var lugn stämning, att de hade
lärt sig att hitta böcker som de innan inte visste fanns, att det var roligt att prata om
böcker och att gå mer på djupet när man pratade. Några negativa omdömen fanns också
med rörande bokurvalet. Två av deltagarna efterlyste mer ”action” respektive mer
”fantasy”.

5.5.3 Vidareutveckling av litteraturcirkeln

Både bibliotekarier och deltagare ger förslag och har idéer om hur litteraturcirklarna kan
vidareutvecklas. Bodil menar t ex att hon skulle vilja nå olika målgrupper och vill gärna
ha fler cirklar som vänder sig till olika åldrar. Hon har även funderat över det faktum att
det nästan bara är kvinnor som kommer för att delta i bokcirkeln. För att locka männen
till biblioteken tror hon att hon måste ” krydda med folk som kommer hit”.

En cirkel som på ett enkelt sätt lär ut hur en bok är uppbyggd och hur man ska kunna
förmedla sina upplevelser av boken till gruppen utan att det blir pretentiöst har Christina
funderat på. Det ska inte vara litteraturanalys utan litet handgrepp hur man beskriver
olika berättartekniska detaljer. En sådan cirkel skulle man kunna ha både för den som
leder cirkeln och för deltagarna.

Alina föreslår att: ”Man kanske kunde ha någon [annan cirkel, förf., anm] med något
annat språk, men det är litet svårt kanske att starta någonting, man måste ha ett intresse
av det från början” medan Annika tycker att biblioteket borde marknadsföra ”så att man
kan få in andra grupper, men jag vet inte hur det skulle gå till… Jag skulle eventuellt
kunna vara med i en cirkel med yngre deltagare”.

5.5.4 Bibliotek B

Bodil på bibliotek B arbetar mycket med utåtriktad verksamhet. Hon har t ex haft
bokprat för pensionärsföreningar och för personal inom andra förvaltningar i
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kommunen. Hon har även boksamtal med en grupp människor som har psykiska
funktionshinder. Den utåtriktade verksamheten är viktig tycker Bodil och menar att det
är ”marknadsföring av god kvalitet därför att då får vi flera effekter”. Hon vill också att
bibliotekets lokaler ska utnyttjas mer av allmänheten. Hon menar att lokalerna är
betalda ”dygnet runt” och tycker att den resurs som biblioteket utgör med bland annat
personal och medier borde användas mer. Bibliotek B har också kommit att användas
mycket som en plats för samtal om aktuella hämndelser, t ex vid Fadime Sahindals
död.7

                                                                
7 Fadime Sahindal bröt mot sin kulturs normer och mördades av sin far, ett s k hedersmord, i januari 2002

5.6 Enkät

Svarsfrekvensen skiljer sig åt för de olika biblioteken. De procenttal som anges
nedan är baserade på de inlämnade enkäterna, inte på antalet deltagare i cirklarna.

5.6.1 Fakta om cirkeldeltagarna som fyllt i enkäten:

Könsfördelning antal deltagare
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Deltagarnas medelålder:

Deltagarnas sysselsättning:

5.6.2 Läsfrekvens

Läsfrekvens innan deltagarna gick med i litteraturcirkeln:
På grund av internt bortfall på bibliotek C och D baserar sig diagrammet på 12 deltagares svar vad avser
dessa bibliotek
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Läsfrekvens efter att deltagarna gick med i litteraturcirkeln:
På grund av internt bortfall på bibliotek C och D baserar sig diagrammet på 12 deltagares svar vad avser
dessa bibliotek

Läsfrekvens i procent innan deltagarna gick med i litteraturcirkeln:
På grund av internt bortfall på bibliotek C och D baserar sig diagrammet på 12 deltagares svar vad avser
dessa bibliotek

Läsfrekvens i procent efter att deltagarna gick med i litteraturcirkeln:
På grund av internt bortfall på bibliotek C och D baserar sig diagrammet på 12 deltagares svar vad avser
dessa bibliotek
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5.6.3 Syfte och förväntningar:

Anledningen till att deltagarna gick med i litteraturcirkeln.

Motsvarar cirkeln deltagarnas förväntningar
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6. Analys

Analysen är upplagd i enlighet med resultatredovisningens tre första avsnitt och knuten
till frågeställningarna. Under rubriken ”Bibliotekariernas arbetsmetod” ställer vi delar
av vårt material i relation till Jofrid Karner Smidts tes om bibliotekariers litteratur-
förmedlarroller samt Aidan Chambers metod för boksamtal. Vi kommer att använda de
två författarnas modeller som analysverktyg för vår undersökning. ”Läsning” heter
avsnittet där vi tar upp Joseph Appleyards läsarroll som berör ungdomar. Vi resonerar
även kring ökad läsning utifrån vår enkät och andra undersökningar om läsning och
litteraturintresse. Appleyards roll Den tänkande läsaren, som berör ungdomsläsaren,
använder vi då vi analyserar arbetet i ungdomsgruppen vad gäller litteratururval, läsning
och diskussionen. Catherine Ross undersökning om nöjesläsning kommer även att
beröras. I ”Hur grupper fungerar” belyser vi vad som framkommit om gruppdynamik
och personlig utveckling i vårt material och jämför med litteratur från psykologins
område.

6.1 Bibliotekariernas arbetsmetod

Nedan kommer vi att ta upp de syften som bibliotekarierna har med litteraturcirklarna i
relation till Smidts tes om bibliotekariens olika litteraturförmedlarroller som är: kritiker
och litteraturkännare, pedagog, socialantropolog, marknadsförare och vanlig
människa. Vi behandlar också bibliotekariernas metoder i litteraturcirklarna utifrån fem
olika områden. Dessa är: bibliotekariernas förberedelser, bibliotekariernas ledarskap,
samtalet i litteraturcirkeln, litteraturcirkeln som demokratisk form och bokurval. De tre
sistnämnda behandlas i relation till Chambers modell för boksamtal.

6.1.1 Bibliotekariernas syften med litteraturcirklarna

De intervjuade bibliotekarierna uttrycker olika åsikter då det gäller litteraturcirklarnas
syften. Syften som framkommer är: att göra PR för biblioteket, att synliggöra
skönlitteraturen, egen fortbildning, skapa läslust och att ge deltagarna möjlighet att hitta
ny litteratur. Ett annat syfte är att få prata om aktuella ämnen i deltagarnas vardag.

Jofrid Karner Smidt tar i en artikel upp bibliotekariens olika litteraturförmedlarroller
och menar att litteraturförmedlingsarbetet kan förbättras genom att bibliotekarierna
arbetar med och utvecklar dessa roller. Författaren anser att biblioteket är en resurs som
inte alltid utnyttjas till fullo och hon anser att både biblioteket och bibliotekarien bör
synliggöras mer (1994, s. 8-11).

Bodil i vår undersökning tycker att det är viktigt att synliggöra skönlitteratur och ”lyfta
fram, även debutanter och annat och lyfta fram det litet udda”. Att skapa läslust och
bidra till att deltagarna gör nya upptäckter inom litteraturområdet tycker Christina är
viktigt. Dessa synpunkter stämmer väl överens med den roll som Smidt benämner
Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare. Författaren menar att bibliotekarien,
förutom ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen, ska vara väl bevandrad i
litteraturkunskap, kunna värdera och välja ut god litteratur samt uppmärksamma läsarna
på nya författare och nya genrer (1994, s. 9). Att de nämnda bibliotekarierna har lyckats
i denna roll ger flera av deltagarna uttryck för. Både Britta och Calle har t ex börjat läsa
andra genrer sedan de gick med i cirkeln.
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Den del av rollen som Smith benämner bibliotekarien som kritiker innebär att
bibliotekarien har ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen. Vi tolkar det som att
samtliga bibliotekarier i vår undersökning har drag av kritikerrollen eftersom alla gör ett
urval av böcker till litteraturcirklarna. Vi menar att de kritiskt måste granska den
litteratur som finns, värdera den och avgöra vad som passar den inriktning som cirkeln
har. Bodil anger egen fortbildning som ytterligare ett syfte med litteraturcirkeln, även
Astrid nämner fortbildning, men inte som ett syfte. Vi ser fortbildningen som en
naturlig följd av att de arbetar aktivt med att presentera nya böcker i litteraturcirklarna.

Bibliotekarien som pedagog innebär enligt Smidt att bibliotekarien i sin roll som
litteraturförmedlare motiverar, är positiv och knyter an till det som är aktuellt. Vi anser
att samtliga bibliotekarier i vår undersökning i större eller mindre utsträckning är
representerade i denna kategori. Christina anknyter t ex till aktuella händelser som
nobelpriset och uppmärksammade även Astrid Lindgrens bortgång. Bibliotekarierna i
ungdomscirkeln anknyter i högsta grad till det som är aktuellt eftersom de bland annat
diskuterar deltagarnas vardag med boken som utgångspunkt. Bibliotekarien ska också i
pedagogikrollen tänka på att anpassa materialet när det gäller svårighetsgrad och nivå
(1994, s.10). Vi anser att samtliga bibliotekarier tänker på detta. Bibliotekarierna i
vuxencirklarna gör ett brett urval av böcker som ska passa de flesta när det gäller språk
och utformning. Astrid säger t ex att när hon söker efter en bok ”måste det vara en
rimligt svår, kanske inte alltför svår”. Vi utgår också ifrån att bibliotekarierna på
bibliotek D anpassar bokurvalet efter svårighetsgrad, eftersom eleverna från början
befinner sig på olika nivå vad gäller läsvana.

Begreppet nivå inom pedagogikrollen anser vi hör ihop med svårighetsgrad och
materialanpassning. Vår syn på nivå är något bredare än Smidts då vi med nivå även
menar hur bibliotekarien anpassar boksamtalet efter gruppen avseende t ex deltagarnas
olika läsvanor, olika utbildningsnivå, men också angående respons och stämning i
gruppen. Nivån är något som har intresserat oss mycket. Vi föreställer oss att det kan
vara svårt att bestämma nivå i litteraturcirklarna eftersom deltagarna har olika bakgrund
och utbildning. Frågor vi har funderat över är t ex vilken typ av litteratur bibliotekarien
ska välja och hur boken ska diskuteras, t ex utifrån berättarteknik och eller utifrån
deltagarnas egna synpunkter och eventuell återknytning till det egna livet.

Det visar sig att bestämningen av nivå inte är något problem, enligt bibliotekarierna i
vår undersökning. Genom att välja ett brett utbud av litteratur vill de tillgodose
deltagarnas olika litteraturintressen. Christina säger att

de böcker som jag tar upp måste ju intressera de som lyssnar, men det är ju inte så att jag
har några förutfattade meningar att äldre damer tycker om enbart svenska herrgårdsromaner
… utan jag köper ju in  talböcker väldigt brett … jag försöker nog att göra en mix och jag
försöker nog att spegla det som är intressant i tiden.

Bodil menar också att hon försöker att ha ett så brett utbud som möjligt som kan tilltala
alla. Cirkeln har funnits under en längre tid och hon vet därför ungefär vad deltagarna är
intresserade av. Det blir i viss mån även ett personligt urval. På bibliotek A används den
demokratiska formen att litteraturen väljs ut av deltagarna tillsammans med
bibliotekarien. I ungdomscirkeln väljer bibliotekarierna litteraturen med fokus på böcker
som behandlar ungdomar i dagens värld och olika problemställningar som ger möjlighet
till diskussion om exempelvis moral och etik.
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I pedagogikrollen ingår även att bibliotekarien ska tänka på inlärningsbetingelser när det
gäller att ta till sig texter, men även då det gäller användandet av biblioteket (Smidt
1994, s.10). Det förstnämnda berör inte våra vuxencirklar eftersom cirklarna är frivilliga
och inte har inlärning som syfte. Vi anser inte heller att cirkel D, trots att deltagarna är
skolelever, berörs av detta eftersom cirkeln är inriktad på diskussion. Eftersom vi inte
har undersökt biblioteksanvändandet kan vi inte hänföra någon av cirklarna till den
sistnämnda delen av kategorin. Vi tolkar det också som att förmågan att bokprata eller
berätta för andra om böcker hör till denna pedagogiska kategori. Vi menar att själva
bokpratet måste göras intressant och inspirerande så att deltagarna känner läslust. Vi
anser att Bodil hör till denna pedagogiska kategori genom hennes sätt att fundera över
förmedlarrollen. Hon tycker att biblioteken borde fundera mer på hur de förmedlar
litteraturen till låntagarna genom att tänka hur böckerna förs fram och ”själen i den här
boken, hur gör vi den levande?”. Bodil anser att bibliotekarier borde ha mer
planeringstid till att diskutera litteratur och idéer angående bokförmedling med kollegor.
Att hon har lyckats nå ut till deltagarna i cirkeln ger Britta exempel på genom åsikten att
”det ger mer när hon [Bodil; förf. anm.] berättar om en bok”.

När Smidt talar om Bibliotekarien som socialantropolog menar hon att bibliotekarien
ska ha kunskap om olika kulturella mönster samt kunna sätta sig in i andras sätt att
tänka. Bibliotekarien bör vara öppen för det som är annorlunda. Det är också viktigt att
ha kännedom om den lokala miljön (1994, s. 9-10). Bibliotek B ligger i ett
mångkulturellt område och Bodil menar att bibliotekets lokaler är betalda ”dygnet runt”
och att ”man måste använda den här resursen, lokalen, personalen och naturligtvis alla
medier … och medier i form av kanaler ut i världen och samtal”. Biblioteket B används
som en plats för samtal om aktuella händelser, t ex som samtalsforum vid Fadime
Sahindals död. Vi vill hänföra Bodil till rollen som socialantropolog då hon har en stor
öppenhet för dialog mellan olika grupper. Vi betonar att dessa samtal inte rör
litteraturcirkeln, utan försiggår vid andra tidpunkter i biblioteket. Vi menar dock att
Bodil tar med sig detta förhållningssätt och denna öppenhet till arbetet i litteraturcirkeln.
Detta märks inte minst då det gäller hennes inställning till samtalet, hon säger bland
annat att ”samtal räcker långt, det kan handla om mycket mer än bara böcker” eller ”vi
ska ju inte syssla med terapi, men vi kan syssla med att faktiskt mänskligt lyssna på
varandra”.

Bibliotekarien ska verka för att sprida information om sin verksamhet, menar Karner
Smidt som tycker att Bibliotekarien som marknadsförare är viktig för biblioteket (1994,
s. 10). På bibliotek A arbetar Astrid med att göra reklam för de norska böckerna och
biblioteket genom litteraturcirkeln. Hon menar att verksamheten och biblioteket blir
känt genom att deltagarna sprider informationen till andra. Även Bodil på bibliotek B
arbetar för att sprida information om biblioteket och har haft bokprat för pensionärs-
föreningar och personal inom andra förvaltningar i kommunen. Hon brukar även gå till
ett café som är en träffpunkt för människor med psykiska funktionshinder och samtala
med dem om böcker. Bodil tycker att det är viktigt att biblioteket syns utåt och menar
att utåtriktad verksamhet är ”marknadsföring av god kvalitet därför att då får vi flera
effekter”. Bibliotekarierna på bibliotek C och D nämner ingenting specifikt om
marknadsföring av biblioteket varför vi inte hänför dem till denna roll.

Den sista rollen benämner Smidt Bibliotekarien som vanlig människa och med detta
menar författaren att det är viktigt att bibliotekarien kan skapa tillit och vara personlig i
kontakten med besökarna (1994, s. 11). Vi anser att samtliga bibliotekarier i vår
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undersökning uppfyller detta t ex genom sitt engagemang för litteraturcirklarna samt
genom sitt lyssnande och medkännande sätt att leda cirklarna.

Bibliotekarien kan vara en blandning av de olika rollerna, det vill säga tillhöra flera av
rollerna samtidigt, menar Smidt, vilket också ovanstående genomgång visar (1994, s. 9).
Sammanfattningsvis kan sägas att vi till kategorin bibliotekarien som kritiker och
litteraturkännare kan hänföra samtliga bibliotekarier. Vi har även placerat samtliga
bibliotekarier i kategorin bibliotekarien som pedagog och rollen som vanlig människa.
Till kategorin bibliotekarien som socialantropolog har vi fört Bodil. Bibliotekarien som
marknadsförare representeras av Astrid , men även Bodil har drag av denna roll.

De tre vanligaste rollerna i vårt material är bibliotekarien som kritiker och litteratur-
kännare samt bibliotekarien som pedagog och vanlig människa. Eftersom vårt material
berör litteraturcirklar  finner vi det naturligt att just dessa roller är de dominerande då
verksamheten innebär litteratururval, presentation av böcker och samtal.

6.1.2 Bibliotekariernas metoder

Vi har delat upp metoden i de undersökta litteraturcirklarna i fem olika områden, av
vilka de tre sistnämnda relateras till Chambers boksamtalsmodell:

• Bibliotekariernas förberedelser
• Bibliotekariernas ledarskap
• Samtalet i litteraturcirkeln
• Litteraturcirkeln som demokratisk form
• Bokurval

Bibliotekariernas förberedelser

Planeringen till litteraturcirklarna sköter alla bibliotekarier, förutom Bodil, på arbetstid.
Bodil planerar på fritiden. Samtliga bibliotekarier läser litteraturen till cirklarna på sin
fritid. Dora läser en del av litteraturen på arbetstid, men det mesta på sin fritid. Att så
mycket av förberedelsearbetet för litteraturcirklarna sker på icke arbetstid talar för ett
stort engagemang från bibliotekariernas sida.

Bibliotekariernas ledarskap

Bibliotekarierna leder litteraturcirklarna på ett likartat sätt då samtliga agerar som goda
lyssnare och försöker få med alla deltagare i diskussionen. Deras framtoning varierar
dock. Astrid har en tillbakadragen roll där hon bara då och då griper in i samtalet. Dora
och Doris, som leder ungdomscirkeln, deltar aktivt i diskussionen, men har ändå
tonvikten på en lyssnande roll. Även Bodil tycker att det är viktigt att lyssna. Christina
vill lämna mer utrymme åt deltagarna och ser gärna att hon själv pratar mindre vid
boksamtalen och att deltagarna istället tar vid.

Samtalet i litteraturcirklarna

Trots att bibliotekarierna i de undersökta litteraturcirklarna inte säger att de använder
någon särskild metod kan vi relatera vissa delar till Aidan Chambers modell för
litteratursamtal, speciellt när det gäller funktionen som den gode lyssnaren och
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skapandet av en tillåtande atmosfär. Chambers menar att det är viktigt att
samtalsledaren har en lyssnande roll under boksamtalet (1998, s. 66-67). Den lyssnande
hållningen innebär enligt författaren bl a att ledaren ska avvakta med att säga sina egna
åsikter om boken därför att han/hon annars kan styra diskussionen. I cirklarna B, C och
D börjar bibliotekarierna med att bokprata om boken. Christina säger t ex att hon är
väldigt subjektiv när hon berättar om böcker. Vi menar dock att det i cirklarna B och C,
som är tipsarcirklar, inte har någon betydelse att ledaren uttrycker sina egna åsikter om
boken eftersom alla i cirkeln pratar om olika böcker och ledarens åsikter således inte
styr diskussionen. Rörande cirklarna på bibliotek A och D menar vi att bibliotekariens
bokprat kan påverka deltagarnas förförståelse av boken, men hur denna påverkan i så
fall ser ut ger vår undersökning inget svar på.

På bibliotek A bokpratar endast bibliotekarien vid det första cirkeltillfället då även
deltagarna väljer ut vilka böcker de ska läsa under terminen. Eftersom bibliotekarien
inte bokpratar under de övriga sammankomsterna och dessutom intar en tillbakadragen
roll stämmer denna hållning bäst överens med Chambers vad gäller ovanstående
diskuterade aspekt.

Chambers menar vidare att det är viktigt att deltagarna känner att ”allt de säger är värt
att berättas” (1998, s. 56). I och med att ledaren intar denna lyssnande roll uppmuntras
deltagarna att uttrycka sina egna åsikter. Denna inkännande och lyssnande roll intar alla
bibliotekarier i vår undersökning. Under boksamtalen på bibliotek B frågar Bodil t ex
var och en vad de har läst. Hon säger ”i mitt huvud finns den här indianska talpinnen, så
att man får ju faktiskt pinnen och då talar man och de andra lyssnar”. Astrid på bibliotek
A förespråkar en fri diskussion där hon själv håller sig i bakgrunden.

Bodil säger också att hon tycker att det är viktigt att varje deltagare känner att hon är
”intresserad av att veta vad du tänker berätta”. Även Chambers menar, som vi tidigare
nämnt, att det är viktigt att ledaren är intresserad av vad deltagarna tycker och känner
(1998, s. 56). Detta kan också innebära att det är tillåtet att säga att man inte tycker om
en bok. Christina menar att det kan finnas böcker som har allt, som är ”en mästerlig
bok, men jag tycker att den är tråkig. Så det säger jag. Men läs den. Den här boken har
fått så mycket priser … Den måste ha någonting som jag inte har upptäckt.” I och med
att Christina har detta förhållningssätt skapas ett mer avslappnat förhållande till
läsningen, vilket också öppnar upp för en friare atmosfär där var och en tillåts ha sin
egen åsikt. Christina uppmanar också deltagarna att lägga ifrån sig böcker som de inte
tycker om. Hon menar att ”man har inte tid att ägna sig åt sånt man inte tycker är
intressant”.

Christina säger själv att hon tror att detta förhållningssätt har gjort att man i gruppen är
”väldigt öppenhjärtlig med … vad man tycker. Det är bra för då blir det inga krav heller
på att man ska läsa eller tycka något speciellt”. Vad Christina också vill förmedla till
sina deltagare är att det inte ska vara ”märkvärdigt” att prata om böcker. Om ”man
samtalar om böcker och inte ställer krav på deltagarna och inte själv konstrar till det så
ger sig det här”, menar hon. Även denna åsikt anser vi bidrar till den otvungna
stämningen i gruppen.



54

Litteraturcirkeln som demokratisk form

Chambers tes om att alla ska få komma till tals tycker vi innebär att samtalen får en
demokratisk form. Som vi tidigare nämnt talar Chambers om att ”allt är värt att
berättas” (1998, s. 56). Vi anser att en demokratisk form används i de av oss undersökta
litteraturcirklarna genom att förutsättningarna finns för alla att delta i diskussionen,
vilket alla bibliotekarier arbetar för att främja. Bodil menar att hon gärna vill förmedla
den demokratiska form som innebär att alla berättar i tur och ordning om vad de har
läst. I ungdomscirkeln har gruppen delats upp i två mindre grupper, för att underlätta för
de som har litet svårare att prata. Vi menar också att den demokratiska formen
upprätthålls genom den tillåtande och öppna atmosfären i cirklarna.

I samtliga cirklar fungerar bibliotekarierna således som goda lyssnare, men de träder
också in i diskussionen vid behov. Astrid nämner att någon gång ” har jag väl försökt att
kasta in en och annan brandfackla om det går trögt och så där och prata”.

I Chambers samtalsmetod ingår att ledaren ställer ett antal frågor för att föra
diskussionen framåt. Det finns grundfrågor samt frågor av allmän eller specifik
karaktär, t ex av typen var det något du gillade respektive ogillade i boken eller vilken
av personerna blev du mest intresserad av. Enligt Chambers är frågorna bara är en
grundstomme och de kan omarbetas så att de passar respektive tillfälle och lärare (1998,
s. 108-121). Vi har inte kunnat spåra just denna frågeteknik i sin helhet till vårt eget
material. Vi kan dock se att vissa av Chambers förslag på frågor stämmer överens med
vårt material i och med att bibliotekarierna försöker få med deltagarna i diskussionen.
Christina berättar t ex om en bok och försöker starta diskussionen genom att exempelvis
fråga ”den här boken den har du läst Calle, vad tyckte du?”. Hon menar också att det
inte är ”tanken att jag ska prata hela tiden, även om det väldigt mycket blir så. Men att
fånga upp. Är det någon som har läst den här? Något annat av författaren?”. Hon säger
också att det blir mer och mer diskussioner i gruppen allteftersom man lär känna
varandra.

I ungdomscirkeln går bibliotekarierna in och diskuterar, t ex genom att ställa frågor som
”förstår du varför hon gjorde så”. Diskussionen är styrd på så sätt att bibliotekarierna
redan innan har plockat ut de viktigaste frågeställningarna ur boken och diskuterar
utifrån dessa. Samtalet rör sig mycket kring etiska frågor. Diskussionen blir också något
styrd, enligt Dora, eftersom de sitter med vid samtalet i egenskap av vuxna, vilket gör
att samtalet blir mer seriöst.

Gemensamt för samtliga cirklar är att diskussionen till största delen har sin
utgångspunkt utifrån deltagarnas egna synpunkter om boken och viss anknytning till det
egna livet. Astrid  säger att samtalet handlar om det som var och en har funderat på
angående böckerna och det som ”faller oss in”. På bibliotek B diskuterar deltagarna inte
bara böckerna utan också mer personliga saker. I vuxencirklarna diskuterar deltagarna
även kring bakgrundsinformation och aktuella artiklar om en viss författare eller en viss
bok.

Chambers samtalsmetod är till viss del mer berättartekniskt inriktad, t ex genom vissa
av de s k specialfrågorna. Exempel på en sådan fråga är: Hur lång tid tror ni det tog för
alltihop att hända?(1998, s. 117-119). I de cirklar som vi undersökt rör sig diskussionen
nästan aldrig kring berättartekniska aspekter. Dora i ungdomscirkeln nämner dock att de
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vid något enstaka tillfälle har diskuterat tidstypiska aspekter i böckerna, t ex hur någon
är klädd, och om det har betydelse för hur man uppfattar boken.

Att ta med sig egna erfarenheter till boken är ett begrepp som Chambers kallar ”världen
till texten” (1998, s. 123). Dora och Doris som arbetar med olika teman, kan vi knyta till
detta arbetssätt eftersom de till viss del diskuterar böckerna med utgångspunkt i
deltagarnas erfarenheter. Även rörande vuxencirklarna kan vi relatera till detta, men där
uppstår diskussionen om relationen till det egna livet mer spontant. Katarina Eriksson,
som har undersökt boksamtal enligt Chambers modell, tar också upp termen ”världen
till texten” i sin undersökning. Hon menar att diskussionerna i de undersökta grupperna
ofta var livliga och att både studenter och lärare försökte pussla ihop detaljer i texten.
Under nästan varje träff försökte ledaren relatera läsningen till elevernas egna
erfarenheter och fokusera på hur de kunde applicera bokens innehåll till sina egna liv.
När gruppen t ex diskuterade Monica Zaks bok ”Hjälp! Boan är lös” talade man inte
bara om djuren i boken utan eleverna fick också berätta om erfarenheter av egna husdjur
(1998, s. 157, 168-169).

Bokurval

I Chambers läshjul finns, förutom ”att läsa” och ”respons på boken”, även ”att välja
bok”. Chambers menar att bokvalet är en mycket viktig uppgift, eftersom den valda
boken utgör förutsättningen för samtalet. Det tre urvalsprinciperna är: att läraren/ledaren
väljer ut boken, att deltagarna väljer en bok som läraren godkänner och att någon
auktoritet väljer, t ex skolledningen. Det finns också ”dolda val” som t ex vilka böcker
som finns tillgängliga (1998, s. 78-82).

Urvalskriteriet att deltagarna själva väljer bok kan tillämpas på vårt material, med
undantaget att ledaren ska godkänna valet. Även urvalsprincipen att ledaren väljer ut
boken stämmer på vårt material. Valet av bok görs på liknande sätt för cirkel A, B och
C. Eftersom cirklarna B och C är tipsarcirklar där alla läser olika böcker, väljer
deltagarna i stor utsträckning själva vad de ska läsa och de får tips på böcker från andra
deltagare samt från bibliotekarierna som presenterar böcker vid varje sammankomst. På
bibliotek A, där alla läser samma bok, väljer deltagarna tillsammans med bibliotekarien
ut vilken bok de ska läsa. Bibliotekarien gör dock det första urvalet. Urvalsprincipen för
ungdomscirkeln på bibliotek D skiljer sig från de övriga. Här är valet av bok speciellt
viktig, eftersom man arbetar med olika teman som bland annat diskuteras utifrån
deltagarnas egna erfarenheter. Bibliotekarierna väljer ut två böcker enligt urvalskriterier
som är att boken ska handla om ungdomar, ha en kvinnlig huvudperson och utspela sig i
nutid. Deltagarna får sedan själva välja vilken av de två böckerna de ska läsa till nästa
gång. Att någon auktoritet, som exempelvis skolledningen, väljer ut böckerna gäller inte
för vår undersökning.

De dolda valen som Chambers talar om anser vi däremot ha relevans för delar av vårt
material. På bibliotek C uppstår ibland problemet att det inte finns tillräckligt många
exemplar av en bok, vilket medför att urvalet blir begränsat. Bibliotekarien på bibliotek
B nämner inte att det finns några problem med att få tillräckligt många exemplar av en
bok. Hon berättar att de ibland köper in extra exemplar av populära böcker. Däremot
kan det ibland vara kö på böckerna, vilket naturligtvis kan minska tillgängligheten. På
bibliotek A och D, som själva köper in böckerna till cirkeln, finns inte detta problem.
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Oavsett vem som väljer bok, så är det viktigt att tänka på att de böcker som väljs ska ha
ett högt undervisningsvärde, att de organiserade boksamtalen bör kompletteras med
informella boksamtal och att till viss del respektera barnens/deltagarnas boksmak
(Chambers 1998, s 79-82). Vi anser att bibliotekarierna i vår undersökning försöker att
ha ett kvalitetsurval av de böcker som väljs ut. Bodil väljer ut de böcker hon själv kan
stå för och går inte under en viss nivå. Samtliga bibliotekarier i vuxencirklarna försöker
också att respektera deltagarnas boksmak. Efter önskemål från deltagarna hade t ex
Christina ett tema om nordiska författare och alla bibliotekarier försöker att ha ett brett
urval av litteratur. Att boksamtalen bör kompletteras med informella boksamtal, t ex
samtal mellan deltagare, kan vi inte applicera på vår studie eftersom vi inte har
undersökt detta.

Enligt Chambers ska ledarens val av böcker ha en genomtänkt strategi och urvalet bör
uppdateras då och då (1998, s. 91). Även detta anser vi att de intervjuade biblio-
tekarierna lever upp till. På bibliotek D väljs t ex böcker ut efter ett visst tema och Bodil
på bibliotek B berättar att litteraturcirkeln har stor nytta av Svensk bokhandels katalog
över nyutkomna böcker.

6.1.3 Ungdomscirkelns specifika metod

Bibliotek D i vår undersökning har delvis en annan metod än de övriga cirklarna. Cirkel
D är obligatorisk, vänder sig till flickor i grundskolans årskurs åtta och har som
utgångspunkt att diskutera tonårsflickors vardag samt ge dem möjlighet att prata om
allmängiltiga frågor om moral och etik i kombination med deltagarnas egna
erfarenheter. Böckerna som diskuteras innehåller ofta litet tyngre ämnen t ex våldtäkt
och i cirkeln diskuterar deltagarna hur de ska förhålla sig till detta. Doris menar att de
flyttar ut frågorna ”en bit utanför” och att om de skulle försöka att prata utan att ha
boken som grund skulle deltagarna inte ha sagt någonting alls.

Ett liknande arbetssätt uppmärksammas i en artikel i Barn och Kultur. I artikeln berättas
om två lärare som har haft boksamtal för gymnasieelever där de har använt högläsning
som pedagogiskt redskap. Lärarna läser högt med och för eleverna och därefter startar
diskussionen. ”Vissa samtal kan man inte börja direkt”, säger Lena Holmbom, en av
lärarna. Hon menar att det går att använda litteraturen för att ”ta avstamp i en fiktiv
person och därefter komma in på känsliga saker som rör eleverna själva”. De båda
lärarna anser att samtalen hjälper eleverna att utvecklas och att de tränar både sitt
tänkande och sin språkliga förmåga. Även eleverna i artikeln uttrycker sig positivt om
boksamtalen. De anger t ex att de lär sig mycket genom böckerna och genom att lyssna
på andra samt att de har blivit mer vidsynta (Nilsson 2002, s. 18-20).

Även deltagarna i vår undersökta ungdomscirkel uttrycker sig positivt om verksam-
heten. Diana har börjat läsa mer och är mer intresserad av böcker och Daisy som läste
ganska mycket redan innan hon gick med i cirkeln har börjat läsa andra typer av böcker.
Hon har även utvecklats genom att hon vågar prata mer inför gruppen än hon gjorde
tidigare.

Inriktningen i ungdomscirkeln går som tidigare nämnts ut på att man ofta diskuterar litet
allvarligare ämnen och liknande erfarenheter har Lena Kjersén Edman.  Hon brukar ofta
ha boksamtal i högstadiet, men har också haft bokprat i skolor i det mångkulturella
Tensta utanför Stockholm. Kjersén Edman funderar över om hon kan presentera böcker
med allvarligt innehåll, som t ex krigsskildringar, för ungdomar som kanske själva har
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erfarenheter av detta. Det visar sig dock att de mest omtyckta böckerna är just de som
tar upp litet svårare saker. Ett exempel är Henning Mankells ”Eldens hemlighet” (2000,
s. 49). Doris i vår undersökning säger också att deltagarna tycker om att diskutera litet
tyngre ämnen. Hon menar att många av eleverna, som de har kontakt med, har det
jobbigt i skolan och har behov av att få prata om det som är viktigt.

6.1.4 Jämförelse bokprat och boksamtal

I cirklarna används både bokprat och boksamtal, genom att bibliotekarien ofta inleder
träffarna med att bokprata en stund. När vi undersöker respondenternas syn på bokprat
och boksamtal i intervjuerna framkommer att bibliotekarierna Astrid, Dora och Doris
föredrar boksamtal. Bodil och Christina  resonerar kring de olika metodernas för- och
nackdelar samt användningsområden och framhåller att boksamtal kan ge mer
ömsesidighet och delaktighet än bokprat. Flera deltagare har svårt att förstå skillnaden
mellan bokprat och boksamtal och har därmed också svårt att svara på frågan, vilket är
naturligt eftersom dessa begrepp inte är lika bekanta för dem som för bibliotekarierna.
Det framkommer dock att Daisy och Diana föredrar boksamtal. Britta tycker att det är
en fördel att olika uppfattningar kommer fram vid boksamtal, men tycker att ”det ger
mer när hon [Bodil; förf.anm. ] pratar om en bok.” Berit säger att de prövat att läsa
samma bok men tyckte att det var ”roligare med nya impulser”. De övriga fyra
deltagarna har svårt att uttala sig i frågan eller tycker att det är bra med en blandning av
metoderna.

Bokprat är en del av bibliotekariens yrkesroll, främst för barnbibliotekarier, medan
boksamtal inte är lika vanligt förekommande på bibliotek. Dock debatteras ibland
metoden bokprat, och fördelar med att istället använda boksamtal förs fram. Birgitta
Kindenberg och Malin Koldenius framförde t ex i Biblioteksbladet åsikterna att bokprat
skulle ersättas med samtal. De menar att bokprat når få människor och tar mycket kraft
och tid från förmedlaren. Istället framhåller de att bibliotekarien ska ha ”samtal om
böcker med människor, resonemang och diskussioner där vi ger och tar och visar oss
som vanliga, om än ovanligt boksynta, medmänniskor” (1987, s. 280- 281). Denna syn
på bibliotekarien som medmänniska som förespråkas i artikeln är något som
framkommer hos de bibliotekarier vi intervjuat. De bibliotekarier som vi har träffat
framhäver inte heller sig själva som experter, utan tycker att litteraturcirkeln även ger
dem ett stort utbyte. Att bokprat kan vara mer pressande än boksamtal är något som
bibliotekarien Dora framhåller. Hon tycker att vid bokprat står bibliotekarien ensam
som ”någon skådespelare” framför gruppen och dessutom är det en stor mängd böcker
som krävs att läsa in sig på. Det ”är mycket mer att det hänger på mig, men här [i bok-
samtalet; förf.anm. ] hänger det på alla”, säger hon.

6.2 Läsning

I detta kapitel ska vi resonera om vilken syn på läsning de intervjuade respondenterna
har samt varför de läser. Vi använder Joseph Appleyards roll Den tänkande läsaren
(ungdomsläsaren) i relation till ungdomsgruppen som ett analysverktyg. Catherine Ross
undersökning om nöjesläsning som en källa till kunskap har vi även funnit användbar.
Vi redogör därefter för om deltagarna har ökat sin läsning efter att ha deltagit i
litteraturcirkeln, vilket vi undersökt i vår enkät. Hur medverkan i litteraturcirkeln har
påverkat deltagarna rörande ändrad läsning t ex genom att man upptäckt nya genrer och
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författarskap, tas även upp. Den eventuellt ändrade läsningen har vi endast undersökt
angående deltagarna i intervjuerna.

6.2.1 Ungdomsgruppens läsning

Joseph Appleyard har i sin undersökning Becoming a reader: the experience of fiction
from childhood to adulthood undersökt orsaker till läsning och gjort en uppdelning i
olika läsarroller. Appleyard menar att ungdomsläsaren som han benämner: Den
tänkande läsaren , använder böcker för att utröna meningen med livet, för att finna
värderingar att knyta an till samt ideala och äkta roller att lära sig av. Vad som utmärker
litteratururvalet är att böckerna nu handlar om sex, död och synd bl a. Gott och ont är
sammanblandat hos huvudpersonerna i böckerna, som ofta är förvirrade och har
turbulenta känslor (1991, s.14, 100). Dora och Doris arbetar med ungdomsböcker som
innehåller olika teman som är aktuella i tonåringar värld och som ofta innehåller
problem eller dilemman som diskuteras i cirkeln. Deras urval av böcker anser vi
överensstämmer med de böcker som Appleyard menar att ungdomar ofta läser.

Enligt Appleyard grupperar sig tonåringars svar ofta till tre områden när de ska berätta
om sin reaktion på en viss berättelse. Den första kategorin är att de engagerar sig i
berättelsen genom att identifiera sig med karaktärerna. Den andra är att de framhåller att
boken var realistisk. Det tredje sättet är att de säger att bra historier gör att de börjar
tänka (1991, s. 100).

Som ett exempel på identifiering tar Appleyard upp läsaren Lesleyann, 15 år, som
föredrar realistiska berättelser framför fantasy. Hon vill kunna relatera till karaktärerna
och vill att de ska vara trovärdiga. Att personerna i berättelsen har liknande erfarenheter
som läsaren tycker hon är viktigt i en berättelse. I denna kategori handlar det snarare om
identifikation med karaktärerna och dess situation, än om att uppleva känslor.
Appleyard menar att identifikationen kan vara lyckad när personerna i ungdomsboken
stämmer med läsarens nyfunna känsla av komplexitet, men inte överskrider denna
(1991, s. 102, 106).

Bibliotekarierna i ungdomscirkeln arbetar bland annat med identifiering. Böckerna som
diskuteras har oftast en flicka i huvudrollen och utspelar sig i nutid, vilket gör att
flickorna lättare kan identifiera sig med bokens karaktärer. Tanken med cirkeln har varit
att eleverna ska få prata om sin värld och ”spegla sig i böckerna”, säger Dora. Den
senaste boken som deltagarna läste i cirkeln tyckte Diana bäst om just för att ”jag kände
igen mig ganska mycket i den”, vilket är ett exempel på att denna arbetsmetod fungerar
bra.

Den andra kategorin innebär att läsaren framhåller att boken var realistisk.
Realismkriteriet kan se ut på olika sätt, antingen genom att berättelsen mer exakt
reflekterar läsarens erfarenhet eller därför att läsaren lätt kan tänka sig in i en liknande
situation. Ytterligare en aspekt är att människorna i boken inte är idealiserade eller
endimensionella. Författaren resonerar om varför mörka teman är så populära inom
ungdomslitteratur. Han menar att en orsak kan vara att barntillåten litteratur inte passar
in då ungdomar upplever nya komplexa erfarenheter (1991, s. 107).

Många deltagare i ungdomscirkeln uppskattar att läsa böcker som innehåller tyngre
ämnen, säger Doris och Dora. De två bibliotekarierna menar att händelserna i böckerna
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som läses i cirkeln ligger nära ungdomarnas verklighet, även om de inte har varit med
om den specifika händelsen i boken.

Detta är också något som Uffe Seilman tar upp. Han anser att barnet genom litteraturen
kan lära känna olika mänskliga motiv och därigenom kan få möjlighet att uppleva
konkreta moraliska dilemman, både i förhållande till sig själv och i förhållande till
andra människor. Härigenom ökar barnets erfarenhet rörande moraliska frågor och
därigenom också dess sociala kompetens, menar Seilman (1995, s. 42-43).

Den tredje kategorin innebär att boken ska få läsaren att tänka. Appleyard anser att
steget från att säga att en bok är bra på grund av att man kan identifiera sig med
karaktären till att den är bra eftersom den får mig att tänka inte är stort för ungdoms-
läsaren. Båda kategorierna hänger samman med det nya sättet att pröva sitt innersta och
utvärdera de olika möjligheter som erfarenheterna ger. Att boken ska få läsaren att tänka
innebär att läsaren reflekterar över karaktärerna, deras motiv och känslor samt hur dessa
överensstämmer eller inte överensstämmer med läsarens egna motiv och känslor (1991,
s. 111).

Syftet med ungdomscirkeln, som är att deltagarna ska få prata om sin värld med hjälp
av böckerna, som ska inspirera till diskussionen, tycker vi överensstämmer med
Appleyards tredje kategori som tas upp ovan. Det är emellertid svårt att genom vår
undersökning avgöra om böckerna ger deltagarna i ungdomscirkeln nya tankar. Det
varierar troligen mellan olika deltagare och olika böcker. Vi tror dock att eftersom
deltagarna uppskattar cirkeln, böckerna och diskussionen så har de fått nya tankar av
böckerna, som de ytterligare kan utveckla genom diskussionen. Detta är något som
också Baksi och Ejderlöf tar upp i sin undersökning om boksamtal i skolan. Eleverna i
undersökningen har medverkat i en enkät då de enbart läst boken och efter att de
samtalat om samma bok. Baksi och Ejderlöf  drar slutsatsen att elevernas tankegångar
har förändrats efter att de deltagit i boksamtalet. Saker som de inte tog upp då de endast
läst böckerna tycks efter samtalet att ha bearbetats, t ex så beskriver de personer i boken
annorlunda efter samtalet, använder fler adjektiv och svarar utförligare på frågorna i
enkäten (2000 s. 19-20).

I ungdomscirkelns utvärdering har det framkommit att man i cirkeln pratar om sådant
man inte pratar om annars och det tror Doris är utvecklande för deltagarna. Dora
upplever också att de i diskussionerna i cirkeln kommer eleverna mer nära än i
traditionellt biblioteksarbete. Hon tycker att det är spännande att höra elevernas åsikter
om olika ämnen.

Vi anser att eleverna i ungdomsgruppen knyter an till Appleyards roll Den tänkande
läsaren genom det urval av litteratur som Dora och Doris gör. De intervjuade deltagarna
är nöjda med bokurvalet. Diana säger att bibliotekarierna ”vet ju vad vi tycker om så de
väljer väldigt bra böcker.”

6.2.2 Orsaker till läsning

Många respondenter anger att läsning är ett nöje för dem. Flera respondenter säger
också att de läser för att bli lugna eller för att komma in i en ”ny värld” samt för att
hantera stress eller problem. Läsning för att få kunskap t ex om andra tider och länder
anger flera som skäl till läsning.
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Nöjesläsning som en källa till information är något som Catherine Ross behandlar i sin
undersökning. Hon menar att läsaren förväntar sig ett nöje av läsningen i sig, men ofta
stöter på material som kan vara till hjälp i hans/hennes liv. Ofta hittar läsarna detta när
de läser biografier, historia och fiction (Ross, 2000, s. 72). Att läsningen ger både nöje
och kunskap är något som framkommer i ett antal av intervjuerna med våra
respondenter, främst bland de vuxna deltagarna. Astrid säger till exempel att när ”man
öppnar en norsk bok så öppnar man inte bara en norsk bok utan man öppnar ju liksom
en nyckel till Norge”. Alina berättar att Norge ”återspeglas” i litteraturen och ger
kunskap om landet.

Läsning kan vara både avkoppling och ge upplevelser som man annars inte skulle ha
haft, säger Christina som också menar att läsningen ger lärdom, nya idéer och nya
impulser. Även Birgitta läser både för att koppla av och för att lära sig saker.

Catherine Ross kommer även i sin undersökning fram till att de intervjuade ofta har ett
förhållande till böcker som kan beskrivas som en passion eller ett fysiskt behov. Det
framkommer även i undersökningen att vana läsare tycker att bokläsning är något som
de kan göra vid alla tidpunkter och på alla platser. Läsning är för dem enkelt, till
skillnad från den ovane läsaren, för vilken läsning innebär en stor ansträngning. En av
Ross respondenter säger att hon har en bok för badrummet, en för sovrummet och att
hon alltid har en bok i väskan (2000, s. 74). Även här finner vi likheter med flera av
våra intervjuade respondenter. Annika saknar läsningen när hon inte har läst på ett tag
och Bodil har alltid en bok i väskan och menar att boken ”är på något sätt den bästa
vännen man har, tror jag”. Britta har alltid en bok för olika tillfällen, t ex  en bok på
tåget och två böcker som hon läser på dagen.

Att nöjesläsningen ger våra respondenter stort utbyte tycker vi framkommer i
intervjuerna. Flera av dem berättar specifikt att de får kunskap genom böckerna, medan
t ex Alina endast framhåller nöjet i läsningen, men trots det även relaterar till den
kunskap som böckerna ger.

I uppsatsen Läsintresserade ungdomar undersöker Lundblad och Vesterlund orsakerna
till läsning hos ett antal läsintresserade ungdomar. Det framkommer att anledningen till
läsning kan skifta hos en och samma person, vilket även är fallet hos flera av våra
respondenter. I uppsatsen konstateras att läsning både kan vara ett behov hos
respondenterna och en form av tidsfördriv. Författarna menar att ungdomarna talar om
läsningen som ”en form av underhållning, som ’verklighetsflykt’.” Både då läsning ses
som behov och som ett tidsfördriv (1998, s. 38). På samma sätt skulle de orsaker som
våra respondenter anger som skäl till läsning kunna vara knutna till både tidsfördriv och
behov.

I Jofrid Karner Smidths undersökning Mellom elite og publicum framkommer att det
stora flertalet av de bibliotekarier som medverkar i undersökningen läser för
underhållning och nöje. Smidt menar att det lustbetonade kan innebära både avkoppling,
estetisk njutning och kunskapsutveckling. Detta undersökningsresultat talar för att
läsning kan uppfylla olika kriterier, även då man ”bara” läser för att koppla av eller
njuta av en bok (2002, s.312-313).
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6.2.3 Ökad läsning hos deltagarna

Vi har i enkäten undersökt om deltagarna ökat sin läsning sedan de gått med i
litteraturcirklarna för att se om denna sorts verksamhet är en fungerande
litteraturfrämjande åtgärd. Enligt enkäten uppvisar alla litteraturcirklar en ökning vad
gäller läsfrekvens för deltagarna sedan de gått med i litteraturcirkeln. De intervjuade
deltagare som inte har ökat sin läsning enligt enkäten läste redan innan de gått med i
cirkeln kontinuerligt en stor mängd litteratur. Annika, Britta och Cecilia läste mer än en
bok per vecka, både före och efter deltagandet i cirkeln och Daisy i ungdomscirkeln
läste ungefär en bok per vecka.

Ökad läsning för ungdomar

Ökningen av läsningen är stor i ungdomscirkeln. Hälften av deltagarna läste mindre än
en bok per månad innan de gick med i litteraturcirkeln och efter deltagandet i gruppen
läste alla deltagare antingen cirka en bok per månad eller cirka en bok per vecka. Den
ökade läsfrekvensen kan möjligen påverkas av att deltagandet inte är frivilligt och att
eleverna därför inte har lika stort intresse av litteratur från början, som de som valt att
deltaga i en frivillig cirkel.

I Kulturbarometern i detalj kan utläsas att mellan 88/89 och 94/95 har litteraturintresset
bland barn och unga i åldern 9 till 24 år minskat (1997, s. 20). I undersökningen TV och
bokläsning – samspel eller konkurrens framkommer att antalet barn och ungdomar som
aldrig har öppnat en bok på fritiden ökat under de tre senaste decennierna och att tiden
som ägnas TV och video är avsevärt högre än den som ägnas åt läsning (Johnsson-
Smaragdi & Jönsson 2002, s. 19). Även Seilman behandlar detta och kommer i sin
undersökning fram till att under tidigare generationer har högläsning i familjen givit
mycket bra effekter på barns utveckling till läsare, men att denna effekt minskar alltmer.
Han menar att utvecklingen kan bero på konkurrens av nya fritidssysselsättningar samt
ett stort utbud av TV, video och tecknade serier (1995, s. 120-122).

Både Daisy och Diana i ungdomscirkeln menar att skolarbetet med läxläsning och prov
gör att de inte hinner ägna sig åt läsning så mycket som de skulle vilja. Brist på tid till
läsning är också något som framkommer hos de gymnasieelever som deltar i
undersökningen av Lundblad och Vesterlund. Ungefär hälften av de 88 respondenterna
som läser flera gånger i veckan och av dessa skulle i stort sett alla flickor vilja läsa mer
än vad de gör. Flera av dem berättar att de brukar ta igen läsningen på t ex helger och
skollov (Lundblad & Vesterlund 1998, s. 35).   

Att ungdomscirkeln är obligatorisk gör att deltagarna måste ta sig tid till läsning. Vi
menar att detta kan vara en bra metod för att uppnå läsintresse hos dem som inte är så
intresserade av detta från cirkelns start. Diana säger t ex att eftersom cirkeln ingår i
svenskans undervisning ”så då måste man ta sig tid att läsa.”. Hon säger också att det
från början var ”litet tvång, men nu känns det litet bättre faktiskt, det har blivit roligare
under tiden”. Detta antyder att det har inneburit en viss press att verksamheten inte är
frivillig, men att det möjligen gjort att läsningen prioriterats i ungdomarnas vardag.
Vi menar att ungdomar generellt har tid i sin vardag, något som undersökningarna ovan
pekar på, men att en stor del av deras fritid ägnas åt TV-tittande. Eftersom cirkeln
påverkar läsintresset positivt vilket framkommer genom att deltagarna ökat sin läsning
menar vi att den är en fungerande läsfrämjande åtgärd.
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Vid intervjuerna med de två eleverna i ungdomscirkeln visar det sig att Diana, som inte
hade så stort litteraturintresse före cirkeln, förutom att hon har börjat läsa mer även
blivit mer intresserad av böcker. I enkäten har hon uppgivit att hon läste mindre än en
bok per månad innan hon gick med i cirkeln och efter att hon gick med i cirkeln läser
hon ungefär en bok per månad. Daisy hade ett större litteraturintresse sedan förut och
läser konstant ungefär en bok per vecka, enligt enkäten. Syftet med ungdomscirkeln är
inte ökad läsning, men effekterna är förutom ökat läsintresse och läsfrekvens hos många
deltagare, att de elever som deltagit i cirkeln ofta kommer in på biblioteket och frågar
efter böcker.

Att deltagarna också är positiva till verksamheten, är något som vår enkät pekar på.
Eleverna har antingen svarat att cirkeln uppfyllt deras förväntningar i hög grad, eller att
den uppfyllt deras förväntningar och några har skrivit att de inte hade några
förväntningar. I ungdomscirkeln har bibliotekarierna haft utvärderingar av tidigare
grupper genom att deltagarna fått skriva ner synpunkter på litteraturcirkeln. Deltagarna
framhöll då bl a att det var positivt att de genom cirkeln hittat nya böcker och att det var
roligt att på ett djupt sätt prata om böcker. Något som Dora och Doris tar upp under
intervjun är att även om deltagarna ökar sin läsning under tiden de är med i cirkeln så är
det för dem svårt att avgöra om denna ökning kvarstår efter att de slutat cirkeln som
endast pågår under en termin. Detta är inte heller något som vår undersökning kan ge
svar på.

Ökad läsning för vuxna

I cirklarna för vuxna på bibliotek A, B och C har hälften av deltagarna som vi har
intervjuat ökat sin läsning sedan de gick med i litteraturcirkeln. Bibliotekarierna har inte
heller i dessa cirklar angivit läsfrämjande åtgärder som ett syfte med cirkeln. I
Kulturbarometern i detalj framkommer att kvinnor har större litteraturintresse än män
och att de framför allt är flitigare bokläsare vad gäller skönlitteratur och poesi.
Skönlitteratur är det som läses nästan uteslutande i de undersökta cirklarna och alla
deltagare utom fyra deltagare på bibliotek C är kvinnor (1997, s. 7).

Den största andelen litteraturintresserade finns bland pensionärer, både män och
kvinnor, och litteraturintresset ökar speciellt mycket i denna grupp
(1997, s. 19). I cirklarna på bibliotek B och C är övervägande delen av deltagarna
pensionärer. På bibliotek B är alla som fyllt i enkäten pensionärer och på bibliotek C är
11 deltagare pensionärer och två personer yrkesarbetande. Endast i litteraturcirkel C
finns fyra män. På bibliotek A är alla fem som fyllt i enkäten yrkesarbetande.

Vi kan konstatera att deltagarna i litteraturcirklarna för vuxna, enligt vår åsikt, inte är i
behov av läsfrämjande åtgärder då de redan har ett väl utvecklat läsintresse. Alla
deltagare i dessa cirklar berättar om ett nära förhållande till böcker och läsning som de
haft sedan barndomen, de läser kontinuerligt och besöker biblioteket. Furhammar tar
upp samband mellan läsning under barndomen och i det vuxna livet. Han menar att de
som föredrar fiktionsläsning som vuxna är de som i hans undersökning antingen läste
eller bedömde sin läsning som viktig under skoltiden. De som föredrar faktainriktad
litteratur som vuxna upplevde inte att läsningen under skoltiden var viktig (1996, s.
132).
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Trots att deltagarna i cirklarna på bibliotek A, B och C redan har ett starkt
litteraturintresse har många av dem efter att de gått med i litteraturcirkeln ökat sin
läsning. En förklaring till denna ökade läsfrekvens kan vara att medverkan i
litteraturcirklarna påverkar deltagarna positivt på olika sätt. Att deltagarna är nöjda med
cirkelträffarna framgår av vår enkätundersökning. I denna har i stort sett alla deltagare i
cirklarna på frågan om cirkeln hade uppfyllt de förväntningar de hade på dem att den
hade gjort detta eller att den hade gjort detta i hög grad.

6.2.4 Nya författare och genrer

Vi har tagit upp ämnet ändrad läsning i intervjuerna med de åtta deltagarna och då fått
uttryck för mer varierande förändringar rörande läsning än i enkäten, där vi enbart
undersökte om läsningen ökats. De flesta deltagare svarar från början, i intervjuerna, att
de inte har ändrat sin läsning sedan de börjat i litteraturcirkeln. Det framkommer dock
en del aspekter efter hand och de svarar även på detta under andra frågor.

Något som alla deltagare, utom Diana, tar upp som en ändring rörande läsning är att
deltagandet i cirkeln gör att de får tips på nya författare och titlar samt i vissa fall nya
genrer vilket gör att det egna läsandet utvecklas. Diana säger att hon blivit mer
intresserad av böcker, men uttrycker inte specifikt att hon börjat läsa annorlunda böcker
eller fått tips på nya böcker. Kristina Andersson har intervjuat deltagare i tre olika
litteraturcirklar och där framkommer det liknande synpunkter om hur läsandet
utvecklas. En deltagare nämner t ex att de böcker som de läst i cirkeln, exempelvis
bibeln och de isländska författarna, är exempel på böcker som hon annars inte skulle ha
läst och att denna läsning har varit berikande. Deltagarna i litteraturcirkeln, som är en
privat cirkel, träffas hemma hos varandra en gång i månaden (2000, s. 97). De har alltså
inte tillgång till biblioteket och dess böcker eller bibliotekariens hjälp, vilket deltagarna
i de av oss undersökta cirklarna nämner som en anledning till ökad eller varierad
läsning. Berit, deltagare i cirkeln på bibliotek B, säger att det genom deltagandet i
cirkeln blir lättare att hitta böcker eftersom det är ”så lättåtkomligt. Att man slipper leta,
man slipper handla , man slipper ja … det finns ju bara där”. Deltagarna får också hjälp
av bibliotekarien att hitta böcker om någon är intresserad av andra böcker än de som tas
upp på träffen.  Christina tycker att det är viktigt att deltagarna får med sig något att läsa
hem och har därför alltid böcker att låna ut. Under träffarna kan deltagarna också låna
böcker och ställa sig i kö till böcker på biblioteken. Tonåringarna i ungdomscirkeln
kommer ofta in och frågar efter nya böcker på biblioteket.

Vi menar att cirkelverksamheten gör att böckerna ”lyfts fram” för deltagarna genom att
som t ex i cirkel C och D bibliotekarierna tar med sig olika nya böcker. I cirkel A
berättar deltagarna ofta om andra böcker än den utvalda, som de läst sedan sist. Att få
hjälp av bibliotekarien utifrån tips som uppkommit i cirkeln kan också möjligen öka
läsfrekvensen, även om deltagarna i cirklarna med vuxna är vana biblioteksbesökare
eller omfattas av ”Boken kommer”.

Cirkeldeltagarna blir också mer välkända för bibliotekarierna när de har varit med i
litteraturcirkeln, vilket är något som både Astrid och Dora tar upp. Astrid säger att ”det
är roligt också att ha dom här kontakterna för när dom här låntagarna eller cirkel-
deltagarna kommer in på biblioteket så är man ju väldigt bekant med dem.” Dora menar
att eleverna genom cirkeln ”kommer en ganska nära på ett annat sätt än om man bara
arbetar med ett traditionellt biblioteksarbete”. Kanske kan detta bidra till att
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respondenterna känner sig mer hemmastadda på biblioteket, vilket i sin tur kan inspirera
till fler besök.

Flera av deltagarna i de av oss undersökta cirklarna upplever att de har fått en ändrad
syn på sin läsning. Cecilia säger att cirkeln har gett henne ett mål för läsningen och att
hon nu planerar mer noggrant vad hon ska läsa, något hon inte gjorde tidigare då hon
”rafsade åt sig en hög med böcker”. Något som hon också tar upp är att hon inte längre
läser böcker som hon tycker är tråkiga, vilket  Christina inspirerat henne till. Berit
menar att hon ”kanske tar sitt läsande mer på allvar”, men utvecklar inte vad detta leder
till.

Två deltagare tar upp ändringar rörande läsningen i förhållande till litteraturcirkeln.
Berit säger att hon kommer ihåg namn och detaljer bättre när hon läser en bok som hon
vet att hon ska berätta om i cirkeln och Alina säger att hon kommer ihåg mer ur
böckerna när de börjar diskutera dem på cirkelträffen.

6.3 Hur gruppen fungerar

Vilken behållning anser då deltagarna att de har fått av litteraturcirkeln? Vi har ställt två
frågor angående detta. Dels om litteraturcirkeln har bidragit till en personlig utveckling
för respondenterna och dels vad litteraturcirkeln har gett dem. Med personlig utveckling
menar vi om en positiv förändring har skett, t ex om deltagaren har lärt sig något nytt
eller blivit bättre på något sedan han/hon gick med i litteraturcirkeln. Under rubriken
gruppdynamik undersöker vi respondenternas syn på litteraturcirkeln ur tre perspektiv,
stämningen i gruppen, kommunikationen i gruppen och cirkeln som social funktion. I
detta avsnitt kommer vi att relatera till teorier om gruppdynamik. Vad avser
kommunikationen i gruppen se även rubriken ”Samtalet i litteraturcirklarna” under
punkt 6.1.2.

6.3.1 Respondenternas behållning av litteraturcirkeln

Två deltagare, Alina och Britta, säger att de har utvecklats personligt genom att gå med
i litteraturcirkeln. Alina menar att hon blivit mer öppen och flexibel, bland annat på
grund av insikten att deltagarna har olika synpunkter på samma bok. Britta anger att hon
utvecklats personligen genom att hon lärt sig mycket av att vara med i cirkeln. Hon
menar att hon har utvecklat sin läsning t ex genom att läsa andra genrer än hon
vanligtvis brukar. Berit och Cecilia är tveksamma respektive vet inte om de har
utvecklats personligen genom att vara med i cirkeln. Båda nämner dock att de har
utvecklat sin läsning. Annika anser inte att hon har utvecklats personligen genom att
vara med i litteraturcirkeln, utan anger endast att hon har hittat nya författare. Calle går
inte närmare in på den personliga utvecklingen utan nämner främst den sociala
samvaron och gemenskapen som viktig.

Bibliotekarierna i vår undersökning är tveksamma till om deltagarna har utvecklats
personligt genom att gå med i litteraturcirkeln. De tror dock att litteraturcirkeln har
bidragit till positiva värden. De flesta tror att nya tips på litteratur, social gemenskap
och samtalet om litteraturen är givande för deltagarna, vilket även stämmer överens med
deltagarnas synpunkter. Denna positiva effekt nämns också av Kristina Anderson som
intervjuat deltagare i olika litteraturcirklar. Flera av deltagarna nämner att olika
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synpunkter på samma bok är berikande. De framhåller även att nya boktips och den
sociala gemenskapen är viktig (2000, s. 97).

Även bibliotekarierna i vår undersökning anser att det har gett dem mycket att leda
litteraturcirklarna. Bodil menar att hon har utvecklats personligt genom att leda
litteraturcirkeln på så sätt att hon har utvecklat sin läsning. De övriga bibliotekarierna
nämner inte personlig utveckling, men menar att de har upptäckt nya områden och att
själva samtalet om litteraturen har gett dem mycket. På bibliotek D anger
bibliotekarierna även att det är utvecklande att jobba med ungdomar. Samtliga anger
också att behållningen av cirkeln rör socialt utbyte och gemenskap samt nya
infallsvinklar när det gäller litteratur. Bibliotekarierna och deltagarna anger liknande
skäl till behållning av litteraturcirkeln. Flertalet respondenter har fått nya tips på
litteratur samt uppskattar samtalet och gemenskapen i gruppen.

Ett exempel på detta ger Kerstin Norborg då hon berättar om de ”Poetiska
eftermiddagar” på Ekbackens sjukhem som leddes av både bibliotekarier och
vårdpersonal.  Tanken var att man i läsecirkeln skulle ta upp dikter som skulle fungera
som ”en slags rehabilitering” för de boende säger Kristina Paulin, bibliotekarie. Kerstin
menar att ”rollerna blev omvända. Vi förberedde oss så mycket för att vi skulle ge dem
något bra, och så blev det precis tvärtom, att det var de som gav till oss”. (In med
författarna – ge rum för ord! : Tre år med samarbete författare – folkbibliotek i
Sundbyberg och i Västmanland 2001, s. 41, 43, 46).

6.3.2 Terapeutisk ansats

Vi har tidigare varit inne på bibliotekarien som den goda lyssnaren. Vi tycker oss finna
en terapeutisk ansats i boksamtalen genom bibliotekariernas hållning som goda
lyssnare. Med terapeutisk avser vi en hållning som bidrar till en positiv utveckling, t ex
förbättad självkänsla eller en ökad förståelse för andra. Vi gör inte anspråk på att
omfatta hela begreppet terapeutisk, utan menar att bibliotekarierna i vår undersökning
har en hållning som till vissa delar stämmer överens med en god terapeuts och att denna
hållning kan bidra till en positiv stämning vid boksamtalen. Hur denna hållning har
påverkat deltagarna kan vi inte bedöma eftersom vi inte specifikt har undersökt denna
koppling. De flesta deltagare, och även bibliotekarierna, anger dock att litteraturcirkeln
har berikat dem på flera sätt.

Egenskaper som en god terapeut bör ha är bl a en accepterande och förstående hållning
samt en icke kritisk inställning (Rudberg, 1980, s 280, 332). Som vi tidigare har nämnt
talar även Aidan Chambers om vikten av att samtalsledaren har förmåga att lyssna på ett
inkännande sätt. Detta uppnås enligt Chambers bl a genom att deltagarnas åsikter
bekräftas, ingen tolkning är fel. Alla ska känna att de kan uttrycka sin åsikt (2001, s. 56-
59). Denna tes kan också, enligt vår mening, relateras till en terapeutisk hållning. Bodil
i vår undersökning säger att ”vi ska ju inte syssla med terapi, men vi kan syssla med att
faktiskt mänskligt lyssna på varandra”. Alla bibliotekarier i vår undersökning intar
denna lyssnande och inkännande hållning under boksamtalet.

Vi tror också att en positiv effekt kan uppnås genom att mediet boken fungerar som
”avledare”. Med boken som ”avledare” menar vi att det kan vara lättare att prata om
företeelser som har anknytning till en själv indirekt via en bok än direkt om sig själv.
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McCarty Hynes & Hynes Berry som undersökt effekterna av biblioterapi8 visar också
på litteraturens förmåga som förmedlande verktyg. De menar att en diskussion utifrån
en bok gör att deltagaren inte behöver känna sig utpekad i relation till sina egna problem
utan har möjlighet att diskutera känsliga och personliga saker på ett indirekt  sätt (1986,
s. 43-44). Att boken fungerar som ”avledare” bekräftar även flera av bibliotekarierna i
vår undersökning. I ungdomscirkeln på bibliotek D säger t ex  Dora att med en bok ”kan
man prata utanför sig själv. Och nu har man också en stomme i det på något sätt och att
man har läst om, det är inte om mig egentligen … fast det kan vara det”. Som vi har
nämnt tidigare menar Doris att om hon skulle ha försökt att prata utan en bok som
grund, t ex när de diskuterade övergreppstemat i boken ”Kort kjol”, skulle deltagarna
inte ha sagt någonting. Även Bodil tycker att litteratur är en bra utgångspunkt för samtal
och att man genom diskussionen av boken indirekt kan komma in på saker som rör
deltagarna personligen.

6.3.3 Gruppdynamik

Det finns olika synsätt på hur en grupp fungerar. Inom socialpsykologin görs en
åtskillnad mellan grupp- och individorienterade teorier. Den grupporienterade teorin
pekar på sambandet mellan individen och omgivningen. En grupp består inte bara av ett
antal individer utan även av relationer och kommunikationsmönster mellan individer.
Varje individ har grundläggande värderingar och en omvärldsuppfattning som till viss
del är omedveten9 På samma sätt finns också en omedveten del i grupper. Denna består
av de samlade deltagarnas gemensamma omedvetna, vilket påverkar gruppdynamiken. I
dysfunktionella grupper tar det omedvetna stor plats. Detta kan t ex ta sig uttryck i
syndabockstänkande.10 (Svedberg s 8,10, 23-25, 45,54)

Stämningen i gruppen

Vi tror att stämningen i litteraturcirklarna har betydelse för hur gruppen fungerar.
Ett annat ord för stämning är gruppklimat eller gruppdynamik, ett begrepp som
myntades av socialpsykologen Kurt Lewin. Gruppdynamiken är ett samspel mellan det
individen har med sig till gruppen, t ex förväntningar och målsättningar, och individens
tolkningar av de andra gruppmedlemmarnas handlingar, vilket påverkar hans/hennes
eget handlande (Olsson 1998, s. 89-90). Gruppens ledare påverkar också gruppens
klimat enligt Svedberg, som hänvisar till Lewin. Han menar att ledarens framgång i
gruppen till stor del har att göra med den atmosfär han/hon skapar i gruppen (1992, s.
26). Olsson tar också upp detta och refererar till en studie av Lewin m fl som visade att
klimatet och samspelet i gruppen förändrades beroende på ledarstil. En demokratisk
ledare befrämjar ett kreativt samspel medan en auktoritär ledare uppnår motsatsen
(1998 , s. 90). Ledarna i vår undersökning är enligt vår åsikt inte auktoritära ledare utan
mer deltagare i gruppen. De deltar t ex i diskussionen men har en nedtonad roll, Astrid
är ett exempel samt även Christina som vill att olika deltagare så småningom ska kunna
ha inledande bokprat i cirkeln.

                                                                
8 Behandling med hjälp av litteratur för att befrämja hälsa och läkning
9 Enligt Freud önskningar, känslor och impulser som ligger utanför vår medvetenhet, bearbetas t ex i
drömmar (Smith 1993, s. 442)
10 En psykologisk försvarsmekanism som innebär frihet från ansvar. Syndabockstänkande handlar om
problemförskjutning. En person blir syndabock och avleder därmed uppmärksamheten från det egentliga
problemet.
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Ett annat exempel på detta ger Lennéer-Axelson & Thylefors som menar att en
demokratisk ledare bland annat har social kompetens och bidrar till en god stämning i
gruppen. Det finns ett ömsesidigt samspel mellan ledare och deltagare (1991, s. 95-97).
Detta stämmer väl överens med våra grupper. Vi menar att den öppna och tillåtande
hållningen som bibliotekarierna skapar i cirklarna samt att alla uppmuntras att delta i
diskussionen är ett exempel på en demokratisk form. Lennéer-Axelson & Thylefors
talar om den goda gruppens egenskaper, de nämner bl a humor som en utmärkande
aspekt (1991, s. 45). Bodil i vår undersökning ger ett exempel på detta när hon nämner
att ”vi skapar en viss stämning tillsammans och vi har roligt, vi skrattar gott ihop
faktiskt”.

De flesta deltagare i vår undersökning anser att gruppen fungerar bra. Enligt enkäten har
deltagarnas förväntningar på litteraturcirkeln antingen uppfyllts eller uppfyllts i hög
grad. Några deltagare är dock negativt inställda. Annika anser t ex att det inte blir någon
djupare kontakt mellan deltagarna eftersom alla är så olika och att det avspeglar sig i
samtalet om böckerna. Hon tycker att det är svårt att ”hitta samma angreppspunkter”.
Britta anser att vissa deltagare pratar för mycket om privata angelägenheter vid
boksamtalen.

Trots dessa negativa åsikter tycker vi att de undersökta litteraturcirklarna kan betecknas
som goda och fungerande grupper. Vi menar att de deltagare som nämner negativa
aspekter i övrigt är positiva till litteraturcirkeln. Annika anger t ex att hon har haft
utbyte av cirkeln genom att hon har fått syssla med någonting annat vid sidan av arbetet
samt att hon har hittat nya författare. Britta har också haft behållning av litteraturcirkeln,
t ex genom att hon har fått tips om och börjat läsa andra genrer än hon gjorde tidigare.

Kommunikationen i gruppen

Enligt Svedberg utmärks en fungerande grupp bland annat av att alla lyssnar på
varandra, att olikheter accepteras samt att det finns en öppen kommunikation (1992, s.
169-170). Enquist, diskuterar i sin bok om kommunikation innehållet i det
professionella samtalet och menar att bl a förhållningssätt och intresse för den man
samtalar med är viktiga komponenter för ett bra samtal (1994, s. 79-80). Bodil i vår
undersökning ger ett bra exempel på detta förhållningssätt genom att hon förmedlar att
hon ”är intresserad av att veta vad du tänker berätta”. Vi tycker också att
litteraturcirklarna i vår undersökning är ett exempel på det Svedberg talar om ovan.
Bibliotekariernas inkännande hållning, att alla uppmuntras att säga sin åsikt och den
öppna atmosfären i gruppen är olika aspekter som bidrar till detta.

Litteraturcirkeln som social funktion

Flera av deltagarna i vår undersökning samt även bibliotekarierna anger att
litteraturcirkeln har gett dem socialt utbyte och gemenskap. Olsson menar att den socialt
emotionella processen i en arbetsgrupp, som innebär att man umgås och känner
gemenskap i gruppen, är viktig. Om denna process får utrymme kan klimatet i gruppen
förbättras (1998, s. 21-22). Flera av deltagarna i vår undersökning nämner att den
sociala samvaron i cirklarna är viktig. Calle säger t ex att litteraturcirkeln är ”en trevlig
social samvaro framförallt”. I vår enkät har vi undersökt dels anledningen till att
deltagarna har gått med i litteraturcirkeln och dels om deras förväntningar har uppfyllts.
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En viss skillnad kan här noteras mellan cirklarna; på bibliotek A har deltagarna endast
kryssat i alternativet ”samtala om böcker med andra litteraturintresserade” på frågan om
varför de gått med i cirkeln och två deltagare har under rubriken ”annat” fyllt i att de var
intresserade av norska språket samt norsk litteratur. Angående tipscirklarna på bibliotek
B och C varierar orsakerna till cirkeldeltagandet mellan alternativen ”få en ny syn på
litteratur och läsning”, ”samtala om böcker med andra litteraturintresserade” och ”det är
en trevlig umgängesform”. Vissa deltagare har fyllt i flera alternativ.

Dessa olikheter mellan cirklarna kan möjligen indikera att deltagarna på bibliotek B och
C prioriterar både den sociala gemenskapen och litteraturdiskussionen. Medan
deltagarna på bibliotek A möjligen har något större intresse för litteraturdiskussionen.
Christina påpekar att deltagarna kan ha olika syften med cirkeln. Hon säger att någon i
cirkeln kanske

inte är så intresserad av att prata om eller förmedla sin upplevelse av det han har läst eller att
prata om boken utan kommer för att få tips och som är nöjd med att få lite bokprat och få lite
idéer om vad man kan läsa.

Deltagarna i ungdomscirkeln har skrivit att anledningen till att de gick med i cirkeln var
att den ingick i skolarbetet.
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7. Diskussion och slutsatser

Boksamtal ingår inte i bibliotekens ordinarie verksamhet. Vi anser att de cirkelledare vi
har intervjuat är entusiaster på så sätt att de engagerar sig mycket i litteraturcirkeln även
på fritiden. Baksidan av engagemanget är att mycket sker på obetald arbetstid och att
det finns risk för överbelastning. Bibliotekarierna Birgitta Kindenberg och Malin
Koldenius menar i en debattartikel att barnbibliotekarier som bokpratar löper risk att
brännas ut eftersom arbetet är så krävande med mycket planering som måste ske på
fritiden (Kindenberg & Koldenius 1987, s. 280). Trots det så tycker vi att
bibliotekarierna är så engagerade i litteraturcirkeln att de problem som finns, ändå inte
upplevs betungande. Samtliga bibliotekarier säger att de får positiv respons av
deltagarna. De får även utbyte i form av trevlig samvaro och litteraturtips. Cirklarna
fungerar även som en sorts fortbildning för bibliotekarierna. Bodil tar upp att
bibliotekarier borde ha en fortlöpande kompetensutveckling t ex med seminarier två
gånger per år då man läser och samtalar om litteratur. I likhet med Bodil tycker vi att
lärarna har planeringstid och det borde även bibliotekarier kräva.

Svårt genomföra boksamtal

De erfarenheter som arbetet med Bibliotek Västmanlands Länsförfattarprojekt har gett
är att boksamtal är svårt att genomföra inom ramen för den ordinarie verksamheten på
biblioteket, menar Solveig Hedenström. Det krävs stöd från både ledning och
arbetskamrater för att genomföra boksamtal, fortsätter hon (Tre år med samarbete
författare – folkbibliotek i Sundbyberg och i Västmanland 2001). Att ha resurser att
genomföra litteratursamtal på biblioteket är ett problem som framskymtat hos våra
respondenter och Christina framhåller att det stöd hon får av sin chef för verksamheten
är viktigt, eftersom hon då får tid att ägna sig åt arbetet med litteraturcirkeln. Vi tror
liksom Hedenström att det behövs stöd från arbetskamrater och ledning på biblioteket.
Men framför allt krävs entusiaster som ”drar i gång” verksamheten. Det är beklagligt att
biblioteken oftast inte har resurser för att starta boksamtal, då det framgår av vår
undersökning att det är själva samtalet som upplevs mycket berikande av både
bibliotekarier och deltagare.

Samtal om böcker är något som kräver mer än att presentera böcker, anser Hedenström.
Om man sätter ”ribban lite lägre och nöjer sig med boksamtal = samtal kring boktips”
blir det lättare att inordna detta i den ordinarie verksamheten (2001, s. 56). Vi har dock
inte i vår undersökning funnit något som pekar på att litteratursamtal skulle vara svårare
att genomföra för deltagare och ledare/bibliotekarier. Dora föredrar boksamtal framför
bokprat, eftersom hon anser att boksamtal är mer pressande och ensamt.

Christina hade tidigare, ”förmiddagskaffe med bokprat” och ur den verksamheten
bildades litteraturcirkeln. ”Förmiddagskaffe med bokprat” tror vi kan fungera bra som
ett mellanting mellan bokprat och boksamtal. Det är då också möjligt att ha fler
deltagare än i en litteraturcirkel där det, enligt flera respondenter, blir svårt att föra ett
samtal när gruppen blir för stor. Bibliotekarien Lena Kjersén Edman berättar att hon
ofta avslutar sina bokprat innan lektionstiden är slut. Det är sedan frivilligt att stanna
kvar, vilket brukar göra att ungefär 10-15 elever dröjer sig kvar. I denna grupp brukar
det uppstå många intressanta samtal och då sprids värdefulla boktips (Kjersén Edman
2000, s. 48-51). Vi menar att även om resurserna för att starta litteraturgrupper är
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begränsade, så kan samtal uppstå i andra sammanhang, som vi visat ovan, om intresset
och öppenheten inför detta finns hos bibliotekspersonalen.

Bibliotekarier vill inte missionera

Vår undersökning pekar på att deltagandet i litteraturcirkeln är, i det närmaste, lika
viktig för bibliotekarierna som för deltagarna, vilket framkommer bl a när
bibliotekarierna diskuterar behållningen av cirkeln. Bibliotekarierna och deltagarna är
ibland på samma nivå. Att bibliotekarierna inte vill framhäva sin egen betydelse som
ledare för cirken framkommer t ex i kapitel 5.2.5 ”Litteraturcirkeln som demokratisk
form”.

Då bibliotekarierna svarar på frågan om de tror att deltagarnas läsning har ändrats efter
deltagandet i cirkeln framhåller de inte sin egen eller litteraturcirkelns betydelse för
någon eventuell förändring. Bodil säger t ex att: ”De flesta är ganska intresserade och
goda läsare så att det vore förmätet att tro, men möjligen har vi gett varandra tips på nya
författare”. Jofrid Karner Smidt diskuterar bibliotekariens principer för
litteraturförmedling i en undersökning. Bibliotekarierna i hennes studie anser att det är
viktigt att inte missionera, ”sätta sig på höga hästar” eller verka nedlåtande rörande
besökarnas litterära smak. Detta tycker vi väl överensstämmer med inställningen hos
bibliotekarierna i vår undersökning (2002, s. 314).

Smidt menar med hänvisning till Bahktin att det kan innebära en konflikt mellan idealet
hos bibliotekarier att all litteratur är lika värd och den kvalitetsvärdering som hör till
yrkesrollen. Lösningen på detta kan bli neutralitet (2002, s. 319). Rörande
litteratururvalet i våra undersökta cirklar finns en tendens till neutralitet, då urvalet ofta
görs för att passa de flesta deltagare. I diskussionerna i litteraturcirklarna framhåller t ex
Christina rätten att tycka vad man vill om en bok. Att olika åsikter om böcker
framkommer är också ofta en viktig ingrediens i litteratursamtal.

Vår undersökning pekar på att bibliotekarierna tillför deltagarna något extra genom sin
yrkesroll t ex då de hjälper dem att hitta alternativa böcker. Både tillgången till
biblioteket och den hjälp deltagarna får av bibliotekarien är något som framhålls av
deltagarna som positivt. Vi tror därför att cirkelns placering på biblioteket kan ses som
en PR-åtgärd. Om ovana biblioteksbesökare och läsare skulle medverka i
litteraturcirklar och få denna personliga hjälp, förutom övrigt utbyte av cirkeln, tror vi
att det är möjligt att intresset för biblioteket och skönlitteratur skulle öka. Att det finns
olika kulturella verksamheter på biblioteket som passar olika smakriktningar som t ex
litteraturcirklar, författarbesök och teater kan i förlängningen också vara bra PR, anser
vi.

Ökad läsfrekvens

Att träffarna gör att läsintresse och läsfrekvens ofta ökar hos deltagarna är tydligt i vår
undersökning, men frågan är hur länge ”effekten” håller i sig. Är det så att deltagandet i
cirkeln har gjort att litteratur och läsning konstant blivit ett större intresse hos deltagaren
eller är det så att samtalet med de andra i gruppen är det som ökar läslusten? Det första
alternativet skulle i så fall ge en hållbar ”effekt” och det andra alternativet en mer
tillfällig. Möjligen tyder den ökade efterfrågan på böcker på biblioteket från deltagare
som varit med i olika litteraturcirklar på bibliotek D på att det kan vara så att ett nytt
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intresse väckts hos eleverna. Vår undersökning ger inte något entydigt svar på frågorna,
men vi anser att det är ett område väl värt att undersöka.

De främsta orsakerna till läsning som framkommer hos respondenterna är läsning som
nöje, kunskap, problemlösning eller flykt. Då vi inte har gjort någon djupare
undersökning om respondenternas läsning har läsningens art varit svår att ringa in.
Eftersom de två flickor vi intervjuat i cirkel D är så unga har de inte, som de andra
respondenterna, haft möjlighet att förmedla sin läshistoria i något längre perspektiv.

Vi har sett likheter mellan vissa av våra undersökta respondenter, och vad som
framkommit i Catherine Ross undersökning. Denna visar att nöjesläsning ger läsaren
kunskap, utan att han/hon söker efter den. Detta har även framkommit hos flera av våra
respondenter. Ross undersökning visar att nöjesläsningens art är komplex och att denna
läsart kan ge olika sorters utbyte för läsaren. Inte bara faktaböcker ger kunskap och
erfarenheter, vilket de undersökta cirklarna är exempel på.

Ungdomscirkeln litteraturfrämjande åtgärd

Alla deltagare uppskattar cirkelträffarna, enligt vår enkät. Vi menar dock att detta inte är
ett så förvånande resultat vad gäller cirklarna för vuxna som rör fritiden, då deltagarna i
dessa skulle sluta om de inte uppskattade verksamheten. Mer uppseendeväckande är att
ungdomscirkeln uppskattas i så hög grad, trots att den är obligatorisk. Läsfrekvensen
har ökat i alla undersökta cirklar. Deltagarna i vuxencirklarna anser vi dock inte är
aktuella för litteraturfrämjande åtgärder, då de redan har ett väl utvecklat
litteraturintresse. Att läsfrekvensen ökat även bland dem som redan har ett så pass starkt
litteraturintresse att de söker sig till denna typ av verksamhet är åter något som pekar på
att litteraturcirklarna är en miljö som stimulerar och främjar läsintresse. Alla cirklar
fungerar därför utmärkt som metod för att öka läslust och litteraturintresse enligt vår
mening, både för dem som redan är intresserade och dem som är mindre intresserade
från början.

Vad gäller ungdomscirkeln kan denna verksamhet vara en bra litteraturfrämjande åtgärd
eftersom den är obligatorisk och det då ingår deltagare som från början har mindre
intresse för litteratur och läsning. I Kulturbarometern i detalj framkommer att
litteraturintresset hos barn och unga mellan 9 och 24 år har minskat sedan 88/89 (1997,
s. 29). I en undersökning av Johnsson-Smaragdi och Jönsson, framkommer även där att
barns- och ungdomars fritidsläsning har minskat, vilket gör att det kan behövas åtgärder
för att förstärka läslust (2002, s. 313). Smidt menar att till skillnad från tidigare
folkupplysningsprogram  som var inriktade på den erkända skönlitteraturen så är det nu
läsning av skönlitteratur som en aktivitet i sig som är i fokus. Även populärar genrer
kan innefattas i detta (2002, s.315).

Förutom att boksamtalet är utvecklande på det personliga planet är det också
utvecklande för ungdomarnas tänkande och språkliga förmåga, menar Nilsson i en
artikel i Barn och Kultur (2001, s. 18-20). Eleverna lyssnade mycket uppmärksamt på
varandra under boksamtalen, vilket inte förekommit i så hög grad under andra lektioner
menar Baksi och Ejderlöf i sitt examensarbete (2000, s. 19). Även Chambers tycker att
boksamtalen ger positiva effekter som att deltagarna utvecklar sitt sätt att diskutera och
lär sig att lyssna på andra, oavsett vilket syftet är med samtalet eller gruppen (2001, s. 9-
10, 28-31).
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Att samtala bra om böcker är en mycket värdefull aktivitet i sig. Men att föra bra samtal om
böcker är också den bästa övning man kan få för att kunna föra givande samtal om annat. Så
när vi hjälper barnen att samtala kring det de läst, hjälper vi dem också att kunna uttrycka sig
om annat i livet (Chambers 2001, s. 10).

Många ungdomar saknar någon vuxen att samtala om viktiga saker med, vilket gör att
ungdomscirkeln kan fylla en social funktion och vara personligt berikande, menar vi.
Det kan även vara lättare för eleverna att prata med personer som inte är lärare, anser
bibliotekarierna Dora och Doris. av Katarina Eriksson undersöker i sin avhandling
boksamtal i bokklubbar i skolan ledda av lärare. Hon kommer fram till att djupa
diskussioner inte är vanligt förekommande och att diskussionerna utifrån
könsperspektiv ofta är stereotypa (Eriksson 2002, s. 190-191). Vi tror liksom Dora att
det kan vara lättare för elever att diskutera med t ex bibliotekarier som leder cirkeln och
inte är lärare. Dora menar bl a att det kan ge en större frihet i diskussionen. En synpunkt
som Johnsson-Smaragdi och Jönsson framför i sin undersökning är att bokläsning till
skillnad från annan mediekonsumtion är något som vuxenvärlden och framför allt
skolan premierar. De anser att detta kan göra att vissa elever känner en viss ovilja mot
böcker. Även detta tycker vi pekar på att det kan vara en fördel att bibliotekarier leder
bokcirklar, genom att dessa då blir mer skilda från skolans värld (2002, s. 25).

Erbjuda inte moralisera

Diana tycker att eftersom cirkeln ingår i undervisningen i svenska så ”måste man ta sig
tid att läsa.” Hon säger också att hon blivit mer läsintresserad under tiden hon deltagit i
cirkeln. Trots att cirkeln är obligatorisk har läsfrekvensen i gruppen som helhet ökat och
utvärderingen från vår enkät visar att verksamheten fått positiv respons. För många är
också läsning förenat med krav och prestationer och därigenom inget som hör till
fritiden, menar Johnsson-Smaragdi och Jönsson (2002, s. 25). Vi anser dock att det inte
behöver vara negativt med en obligatorisk verksamhet t ex litteraturcirklar, om dessa är
stimulerande för eleverna. Att verksamheten hör ihop med skolarbetet kan istället göra
att läsningen prioriteras, vilket i sin tur kan leda till att läsintresse väcks. Detta är Diana
i vår undersökning ett exempel på. Bibliotekarien Malin Ögland anser att

vi i skolan måste vara lite ödmjuka inför barnens tid. Det är klart att data- och TV-spel,
video och såpoperor är mer lättillgängligt för barnen. De läser inte mycket hemma. Varför
moralisera över det? Om vi tycker det är viktigt måste vi väl se till att de får läsa i skolan?
(Skolans bibliotek : Om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek och arbetslag 2002, s.
14).

Detta tycker vi är en mycket tänkvärd synpunkt vad gäller allt litteratur-
förmedlingsarbete. Det gäller att erbjuda, istället för att moralisera.Vi menar att
ungdomscirkeln främjar både ungdomars identitetsutveckling och läsintresse, vilket gör
att denna typ av verksamhet är väl värd att satsa på. Kanske kunde skolan och
biblioteket samarbeta ännu mer vad gäller denna typ av cirkel. Det finns många exempel
på väl fungerande samarbete mellan skolan och biblioteket/en vad gäller läs- och
språkstimulerande åtgärder för yngre barn t ex Listiga räven och Kloka ugglan. 11

                                                                
11 Listiga Räven är ett läsprojekt där Rinkeby bibliotek samarbetat med elever och lärare. Samarbetet
startade då eleverna gick i åk 6 och pågick under tre år. Kloka Ugglan är ett projekt i Skärholmen som
ingår i storstadssatsningen, regeringens insats för förorter med stor andel flyktingar och med hög
arbetslöshet. Arbetet berörde barn i förskolan och på lågstadiet.
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Vad gäller Smidts roll, bibliotekarien som pedagog, anser vi att det breda urval som
bibliotekarierna gör samt deras syn på nivå, att cirkeln ska passa alla, paradoxalt nog
kan göra att de som vill ha en olikartad nivå vad gäller böcker och diskussioner kanske
inte har något intresse av att deltaga (1997, s. 7). Den man som var med i
litteraturcirkeln på bibliotek B försvann snabbt, säger Alina. Hon tror att det berodde på
att böckerna i cirkeln inte passade honom. Han tyckte nog att gruppen närmast läste
kiosklitteratur, fortsätter hon. Annika skulle föredra en cirkel med lite yngre deltagare .
Medan bibliotekarien Bodil gärna skulle vilja locka fler män till bibliotekens
verksamhet. Av detta kommer vi fram till att det skulle behövas litteraturcirklar som
vänder sig till olika målgrupper. I Köping startades i anknytning till Bibliotek
Västmanlands Länsförfattarprojekt en skrivarcirkel. För att få en ”ungdomsprofil” så
valdes en ung ledare, vilket visade sig fungera (In med författarna- ge rum för ord! : Tre
år med samarbete författare – folkbibliotek i Sundbyberg och i Västmanland 2001, s.
54).

Bibliotekariernas metoder

Trots att de intervjuade bibliotekarierna i vår undersökning anger att de inte använder
någon särskild metod vid boksamtalen kan vi se en del likheter med Chambers
samtalsmetod, varför vi tycker att det varit givande att använda denna som
analysmodell. De främsta likheterna handlar om ledarens lyssnande hållning och att
bibliotekarierna skapar en tillåtande atmosfär i gruppen t ex genom att få med
deltagarna i diskussionen. Deltagarna i de av oss undersökta litteraturcirklarna kan få
utbyte från flera olika områden; tillgång till böcker, den litterära diskussionen, tips på
nya böcker och författare samt trevlig samvaro bland annat.

Vi menar att bibliotekariernas syn på läsning avspeglar sig i litteraturcirkelns metod,
t ex genom att, som bibliotekarien Christina förespråkar, man inte ska läsa böcker som
man inte tycker om. Denna inställning kan då anammas i gruppen, vilket Cecilia är ett
exempel på då hon, inspirerad av Christina, slutat läsa böcker som hon inte tycker om.
Det är troligt att då bibliotekarien är cirkelns ledare så påverkar hennes inställning i
olika frågor till viss del gruppen.

Bibliotekarierna har även en accepterande syn på litteratur och läsning. Christina säger:
”Jag tycker inte att jag har någon uppgift att förädla folks litterära smak … men jag
kanske kan peka på någonting annat som man kan ta till sig” (s. 10) . Vi anser att denna
syn ger en atmosfär i litteraturcirklarna som är otvungen och utan krav, vilket även flera
deltagare framhåller. Berit säger t ex att ”man måste inte, det är inte som i skolan”.
Bibliotekarierna vill också skapa en gemytlig stämning i gruppen och Christina
framhåller kaffe som en ”väsentlig del av bibliotekets PR verksamhet”. Bibliotekarierna
har också en inkännande och lyssnande hållning under träffarna. Den goda stämningen
leder till att cirkeln får en social funktion. Eftersom det är så bra stämning blir det en
fungerande grupp.

Skyltning och hur böcker ska ”lyftas fram” är något som ofta diskuteras på bibliotek.
Bodil anser att inte att biblioteket är bra på att förmedla böcker. Hon menar att det finns
några snurror och nyhetshyllor, men ”hur får man liksom ut själen med böckerna?”
Vi menar att det är just det som litteraturcirklarna bl a kan bidra med, att föra fram
bokens ”själ”.
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Personlig utveckling

Rörande frågan till respondenterna om de har utvecklats personligen genom att vara
med i cirkeln så har vi insett att begreppet personlig utveckling kan vara komplicerat
och betyda olika saker för olika människor. Vi uppfattar därför att frågan har varit svår
att besvara och möjligen för personlig, vilket kan ha påverkat att vi fått relativt
kortfattade svar på denna fråga, speciellt från deltagarna. Deltagarna har däremot angett
att de fått behållning av cirkeln på olika sätt under frågan vad cirkeln har gett dem,
vilken vi anser är en öppnare fråga som därmed har varit lättare att besvara. Detta
behöver naturligtvis inte betyda att litteraturcirkeln inte skulle kunna ge personlig
utveckling, men vi tror att den litteraturcirkelform som vi har undersökt, främst tycks ge
deltagarna utveckling på litteraturens område samt trevlig samvaro vad gäller
vuxencirklarna.

Andra undersökningar t ex av Baksi och Ejderlöf pekar på att boksamtal för ungdomar
kan ge personlig utveckling t ex genom stärkt självförtroende och ökat kritiskt tänkande
(2000, s. 20). Detta har inte framkommit i intervjuerna med våra två respondenter i
ungdomscirkeln. Daisy i vår undersökning berättar dock att hon har lärt sig att prata
bättre inför en grupp genom boksamtalet. Genom att vi funnit likheter med Appleyards
roll som rör ungdomsläsaren och identifiering menar vi dock att medverkan i
ungdomsgruppen och läsning av den utvalda litteraturen möjligen kan ge personlig
utveckling för deltagarna (1991, s. 19). Då det främst är Dora och Doris åsikter som vi
grundar denna uppfattning på är det något som vi skulle behöva undersöka ytterligare
med fler deltagarintervjuer. Vad gäller ungdomsgruppen har vi till stor del fått vår
uppfattning om cirkelträffarna och dess utbyte från bibliotekarierna, vilket vi inte anser
vara anmärkningsvärt då respondenterna endast är femton år och frågorna om personlig
utveckling kan vara svåra för dem att besvara.

Problem i cirklarna

Det framkommer dock vissa synpunkter på problem från deltagarna angående
cirkelträffarna. Annika menar t ex att det är ett problem att deltagarna är olika, vilket
gör att det kan vara svårt att ha litterära diskussioner. Samma synpunkt framförs även av
Andersson i Den sköna skönlitteraturen, men där ses deltagarnas olikheter som en
fördel (Andersson 2000, s. 97). Vi funderar därför på om det  kan vara subjektivt hur
man uppfattar cirklarna och vi menar att även detta tyder på att det behövs flera olika
sorters cirklar. Vi vill även påpeka att vi endast gjort intervjuer med två deltagare i varje
cirkel och vi därför inte kan dra några slutsatser rörande hela gruppens deltagare vad
gäller intervjumaterialet.

Vi tycker att detta citat från en deltagare i en litteraturcirkel i Umeå sammanfattar bra
vad litteraturcirklar tycks kunna ge deltagarna för utbyte:

Det är spännande att jämföra sin egen läsupplevelse med andras. Genom det speglar man
sig själv och sina uppfattningar och livserfarenheter i andra. Dubbel inlärning, alltså. Det
finns ju inte en bok som inte har någon lärdom att ge och så dessutom våra vinklingar
ovanpå det! (Andersson 2000, s 98).
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Nedan besvarar vi frågeställningarna som är knutna till undersökningens huvudområden
”Bibliotekariernas arbetsmetod”, ”Läsning” och ”Hur gruppen fungerar”.

”Bibliotekariernas arbetsmetod”:

• Hur utformar bibliotekarierna litteraturcirkelverksamheten?

• Vad tycker deltagarna om samtalet och bokurvalet i litteraturcirklarna?

Bibliotekarierna har enligt egen utsaga inte någon specifik metod. Vi har emellertid
funnit en del likheter med Chambers sätt att utforma boksamtal. Likheterna med
Chambers metod rör särskilt den lyssnande hållningen hos ledaren, en tillåtande
atmosfär i gruppen och den fria diskussionen.

Deltagarna är i stort sett mycket nöjda med boksamtalen. De flesta intervjuade
respondenter framhåller att det är mycket givande att samtala om böcker med andra,
vilket ger nya infallsvinklar rörande litteraturen. Det är även uppskattat att få tips på nya
författare och genrer bland annat.

”Läsning”:

• Har litteraturcirkeln påverkat deltagarnas läsning samt val av böcker och i så
fall hur?

Alla cirklar uppvisar ökad läsfrekvens rörande deltagarna, vilket undersökts i enkäten. I
intervjuerna har även framkommit att de flesta deltagare tycker att de genom
litteraturcirkeln fått tips på nya författare, titlar eller genrer. Även andra aspekter av
ändrad läsning som t ex en mer seriös syn på läsning har framkommit.
Bibliotekarierna har i flera fall fått tips på nya böcker.

Vi har när vi arbetat  med vår undersökning upptäckt att vi  möjligen haft för många
respondenter och olika sorters litteraturcirklar i undersökningen. Detta har lett till
många olika perspektiv och kanske gjort att vi inte kunnat gå så djupt in i materialet
som vi hade velat. Genomförandet av enkäten var också relativt komplicerat. Vi är
medvetna om att det är en brist i undersökningen att inte alla deltagare fått möjlighet att
fylla medverka i enkät-undersökningen. Vi anser trots allt att vi har fått mycket kunskap
om litteraturcirklar genom vår undersökning.

Vi tycker att det vore intressant att undersöka grupper där alla deltagare läser samma
bok och då göra en läsarundersökning i anknytning till litteraturgruppen.

Vi har funderat över varför det, enligt vår uppfattning, inte drivs så många
litteraturcirklar på bibliotek och av bibliotekarier. Vi menar att det kan bero på att
cirklarna inte ingår i bibliotekariens ordinarie verksamhet utan drivs av eldsjälar och
startas på initiativ av dessa. Då vi upplevt en stor entusiasm hos både deltagare och
bibliotekarier hoppas vi att fler litteraturcirklar, kanske med olika inriktning och för
olika åldersgrupper, startas.
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”Hur gruppen fungerar”:

• Upplever respondenterna att de har utvecklats personligen sedan de gick med
i/började leda litteraturcirklarna och i så fall hur?

• Hur tycker respondenterna att gruppen fungerar?

Endast två deltagare säger att de har utvecklats personligen, bland annat framhålls att
diskussionen har givit mer flexibilitet i synen på andra människor. De övriga deltagarna
upplever andra positiva effekter av litteraturträffarna som en trevlig samvaro och
litteraturtips, men menar att de inte har utvecklats personligen. En av bibliotekarierna
har utvecklats personligen genom att hon fått en djupare läsning bland annat. De övriga
bibliotekarierna uppskattar litteraturträffarna eftersom de tycker att diskussionerna
rörande litteraturen är givande, det är en trevlig samvaro och  en del av dem får även
litteraturtips.

De allra flesta deltagare och bibliotekarier är mycket entusiastiska över stämningen i
gruppen som de tycker är öppen, positiv och utvecklande. Ett fåtal respondenter är
kritiska till vissa aspekter, men nöjda med annat.
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8. Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bibliotekarier arbetar
litteraturpedagogiskt med olika typer av litteraturcirklar för vuxna och ungdomar på
folkbibliotek samt i skolan och hur dessa litteraturcirklar har påverkat deltagarna och
bibliotekarierna avseende förändrad läsning, personlig utveckling och gruppdynamik.

Den problemformulering vi utgår ifrån är: Hur kan litteraturcirklar fungera i bibliotekets
regi och vilket utbyte har bibliotekarier och deltagare av litteraturcirklar när det gäller
läsning och personlig utveckling.

Utifrån denna ställdes frågorna:
• Hur samtalar man om böckerna i litteraturcirklarna enligt bibliotekarierna?
• Vad tycker deltagarna om samtalet i litteraturcirklarna?
• Upplever respondenterna att de har utvecklats personligen sedan de gick med

i/började leda litteraturcirklarna och i så fall hur?
• Hur tycker deltagarna och bibliotekarierna att gruppen fungerar?
• Har litteraturcirkeln påverkat deltagarnas läsning samt val av böcker och i så fall

hur?

Vi ger en bakgrund till undersökningen genom att berätta om litteratursamtal i ett
historiskt perspektiv. Samtal om litteratur kan knytas till biblioteken genom den
studiecirkelverkamhet som byggdes upp av olika studieförbund i början av 1900-talet.
En kort genomgång av hur dagens litteraturcirkelverksamhet följer därefter.

I vår undersökning använder vi oss av både kvalitativ och kvantitativ metod. Våra
respondenter är ledare/bibliotekarier eller deltagare i olika litteraturcirklar. Det
empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med fem bibliotekarier som leder
fyra olika litteraturcirklar och två deltagare vardera ur dessa grupper, totalt tretton
personer. Vi har även utfört en enkätundersökning som 37 deltagare från de fyra
cirklarna medverkat i. Med enkäten vänder vi oss endast till deltagarna i
litteraturcirklarna. Respondenterna tillhör en cirkel för vuxna och en för flickor i årskurs
åtta, där deltagarna läser samma bok samt två cirklar för vuxna med boktips där
deltagarna diskuterar olika böcker. I en av tips-cirklarna läser deltagarna talböcker.

I litteraturgenomgången presenterar vi under rubriken ”Undersökningar om boksamtal”,
bland annat en avhandling av Katarina Eriksson samt en undersökning av två
lärarstuderande, Baksi och Ejderlöf. Båda undersökningarna rör boksamtal i skolan.

I kapitlet ”Olika litteraturcirklar och dess utformning”, refererar vi bland annat till
Kristina Anderssons berättelse om olika oorganiserade litteraturcirklar. ”Individens
läsning” är kapitlet där vi tar upp olika läsarundersökningar t ex Catherine Ross
forskning om nöjesläsare. Uffe Seilman och Sten Furhammar har båda arbetat med
undersökningar som hör till SKRIN projektet, vars syfte är att belysa sociala och
psykologiska aspekter på bokens villkor i de nordiska länderna. I kapitlet ”Hur grupper
fungerar”, tar vi upp vad  Lars Svedberg skriver om bl a omedvetna processer i grupper
och ledarskap. I På spaning efter gruppens själ behandlar Erik Olsson gruppfenomen ur
olika perspektiv. Dessa är några av böckerna som tas upp i detta kapitel. Slutligen
presenteras under rubriken ”Statistik över litteraturintresse” och läsvanor, t ex
Kulturbarometern i detalj.
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Vår teoretiska analys av undersökningen stödjer sig på Jofrid Karner Smidts roller för
bibliotekarien som litteraturförmedlare. Dessa roller är: kritiker/litteraturkännare,
socialantropolog, pedgog, marknadsförare och vanlig människa. Vi har även använt
Aidan Chambers utgångspunkter för boksamtal som teoretisk ram. Vi jämför viktiga
aspekter i hans framställning av boksamtal med hur de fem undersökta bibliotekarierna
arbetar. Chambers har konstruerat en läsandets cirkel som innehåller ”att välja”,
”reaktion/respons” och ”att läsa” samt ”vuxenstöd”. Vi presenterar denna och vår egen
modell, som innefattar de delar av Chambers cirkel som vi tar upp. Joseph Appleyards
undersökning om olika typer av läsning som han knyter till olika åldrar behandlas. Vi
använder rollen Den tänkande läsaren, som analysmodell för ungdomscirkeln.

Resultatredovisningen inleds med en presentation av litteraturcirkelns typ,
bibliotekarien som leder cirkeln och på vilket bibliotek verksamheten är belägen. Vi har
även en kortfattad presentation av de två intervjuade deltagarna från varje cirkel. Det
empiriska materialet är uppdelat under rubrikerna ”Bokcirklarnas syften och metoder”,
”Läsning”, ”Hur grupper fungerar” och ”Övrigt om litteraturcirklar”. Sist presenteras
”Enkätresultatet”.

I analysavsnittet arbetar vi efter samma teman som de tre första huvudrubrikerna i det
empiriska materialet som presenterats ovan. Det framkommer att de av Smidts roller
som är vanligast förekommande hos bibliotekarierna är rollerna som
litteraturkännare/kritiker, pedagog och som vanlig människa. Vi finner även likheter
mellan Chambers samtalsmetod och hur bibliotekarierna arbetar med litteraturcirklarna.
Dessa likheter rör främst funktionen som den goda lyssnaren och skapandet av en
tillåtande atmosfär.

Vi har funnit att läsfrekvensen har ökat i alla undersökta litteraturcirklar, vid en
jämförelse i enkäten mellan läsning före och efter deltagande i cirkeln. Ungdomscirkeln,
som är obligatorisk, finner vi främst vara en bra litteraturfrämjande åtgärd, p g av att
deltagarna har olika intresse för litteratur vid verksamhetens början. Vissa likheter med
Appleyards undersökning, rörande hans kategori Den tänkande läsaren
(ungdomsläsaren), har vi funnit med ungdomsgruppen. Likheterna gäller främst
bokurvalet och hur diskussionen går till.

Vår undersökning visar på olika positiva effekter av litteraturcirkelverksamheten:
Många deltagare får tips på ny litteratur eller börjar läsa nya genrer, upplever att
träffarna innebär trevlig samvaro, tycker att de får bra hjälp av bibliotekarierna och
tycker att samtalet om litteraturen är stimulerande. Det framkommer viss kritik rörande
verksamheten från de intervjuade deltagarna. Framför allt upplevs av några att
deltagarantalet är för stort för samtal eller att diskussionen inte rör litteraturen. Främst är
det dock de positiva effekterna som deltagarna fokuserar på. Bibliotekarierna upplever
olika problem, såsom t ex svårighet att få tag på böcker, brist på tid för läsning och
förberedelser samt för stort deltagarantal. Även bibliotekarierna framhåller främst de
positiva effekterna av cirkeln och det stora utbyte de får av träffarna.

De flesta respondenter menar att de inte har utvecklats personligen genom deltagandet i
cirkeln. Främst är det andra positiva effekter (se stycket ovan) som de fokuserar på. Vi
menar dock att medverkan i ungdomscirkeln möjligen kan ge personlig utveckling för
deltagarna, då Appleyards undersökning pekar på det.Vi anser att bokcirklar i
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bibliotekets regi enligt vår undersökning ger många positiva effekter och att
verksamheten uppskattas mycket av de flesta deltagare. Därför ser vi gärna att fler,
gärna olika typer av litteraturcirklar, startas på bibliotek. I förlängningen kan detta även
vara ett bra PR-arbete för biblioteken.



9. Käll- och litteraturförteckning

Otryckta källor

Intervjuer med 5 biliotekarier och 8 deltagare från fyra olika litteraturcirklar.
Intervjuerna är utförda under perioden april 2002 och augusti 2002.
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Bilaga 1

Enkätfrågor för magisteruppsats om litteraturcirklar:

Sätt kryss i rutan eller fyll i ditt/dina svar på den streckade linjen

1 Man _   Kvinna _

2 Ålder……….

3 Utbildning:
   Grundskola _   Gymnasium _   Högskoleutbildning _   Annan utbildning…………………..

4 Yrkesarbete _   Pensionär _   Arbetslös _   Sjukskriven _   Studerande _   Annat…………...

5 Innan du gick med i litteraturcirkeln läste du
   Mindre än en bok/månad _
   Ungefär en bok/månad _
   Ungefär en bok/vecka _
   Mer än en bok/vecka _

   Efter att du gick med i någon litteraturcirkel läste du
   Mindre än en bok/månad _
   Ungefär en bok/månad _
   Ungefär en bok/vecka _
   Mer än en bok/vecka _

6 Hur länge har du deltagit i denna litteraturcirkel?
   Mindre än ett år _
   Ett år _
   Mer än två år _

7 Har du deltagit i någon annan litteraturcirkel tidigare och i sådana fall vilken typ av cirkel?
   Litteraturcirkel där alla läste samma bok _
   Litteraturcirkel där deltagarna läste olika böcker och tipsade varandra _
   Annan sorts bokcirkel _

8 Vilken var anledningen till att du gick med i denna litteraturcirkel?
   Få en ny syn på litteratur och läsning _
   Samtala om böcker med andra litteraturintresserade _
   Det är en trevlig umgängesform _
   Annat…………………………………………………………………………………………..
(Det går bra att fylla i fler alternativ)

9 Har litteraturcirkeln uppfyllt de förväntningar du hade på den?
   Ja, i hög grad _
   Ja _
   Till viss del _
   Nej _

10. Har du andra intressen som upptar din fritid? Isåfall, ange vilka…………………………..
…………………………………………………………………………………………………..



Bilaga 2

Frågor till bibliotekarien

1. Berätta hur du brukar lägga upp boksamtalet (t ex metod)

2. Anpassar du boksamtalet efter gruppen och i sådana fall hur? (t ex olika läsvanor,
olika utbildningsnivå, respons, stämning etc)

3. Hur väljer du böcker till boksamtalet? (t ex efter innehåll, egen smak, deltagarnas
val?

4. Vilket huvudsyfte anser du att litteraturcirkeln har?

5. Vad betyder läsning för dig?

6. Tror du att deltagarna har ändrat sin läsning sedan de började i litteraturcirkeln  (t ex
vad gäller val av författare eller ökad läsning)

7. Har du fått någon respons/har ni haft någon utvärdering av cirklarna och vad fick du
i sådana fall reda på?

8. Tycker du att det finns några problem med litteraturcirkeln?

9. Har boksamtalen givit dig möjlighet till personlig utveckling?

10. Hur ser du på boksamtal i förhållande till bokprat?

Frågor till deltagarna

1. Berätta hur boksamtalet går till (hur samtalar ni om böckerna)

2. Hur tycker du att samtalet i gruppen fungerar?

3. Vad tycker du om bokurvalet i litteraturcirkeln?

4. Vilken är den främsta anledningen till att du är med i litteraturcirkeln?

5. Varför läser du?

6. Har du ändrat dina läsvanor/ditt sätt att läsa sedan du började i litteraturcirkeln?

7. Vad har litteraturcirkeln gett dig?

8. Tycker du att det finns några problem med litteraturcirkeln?

9. Har boksamtalen givit dig möjlighet till personlig utveckling?

10. Hur ser du på boksamtal i förhållande till bokprat?


