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Inledning

I min familj har vi alltid haft ett intresse för läsning och vi har ofta diskuterat de 
böcker som har lästs ibland oss. Jag hade möjligheten att göra detta hemma för att 
mina föräldrar var intresserade av läsning och av att läsa högt för mig och mina 
syskon. Under både grundskola och gymnasium har jag också, som de flesta, fått i 
uppgift  att  läsa  i  skolan.  Jag  kan  däremot  inte  komma  ihåg  mer  än  ett  eller 
möjligtvis två tillfällen då vi verkligen samtalade om böcker i skolan. Ett forum 
för litteratursamtal som är i ropet idag är bokcirklar, både formellt på bibliotek 
och  i  informella  sammanhang  mellan  kollegor  och  vänner.  För  mig  handlar 
bokcirklar om just den sorts bokdiskussion som jag, så här i efterhand, känner att 
jag saknade under  skolgången.  Det  skrevs  många recensioner,  men  något  som 
liknar bokcirklar förekom inte alls. Jag undrar hur det ser ut på bokcirkelfronten i 
grundskolan.  Man  kan  i  Skolverkets  rapport  Vad  händer  med  läsningen?  En 
kunskapsöversikt  om  läsundervisningen  i  Sverige  1995-2007 läsa  att  svenska 
lärare  har  varit  dåliga  på  att  ge  sina  elever  möjlighet  att  diskutera  sina 
läsupplevelser. Rapporten kom ut 2007 och det är intressant att undersöka om det 
hänt något sedan dess. Uppdraget att lära barn att läsa innefattar, tycker jag, mer 
än att lära sina elever att avkoda text. Genom samtalet ger man, tror jag, eleverna 
en möjlighet att smittas av läsintresse. Får svenska grundskoleelever möjlighet att 
samtala om böcker i skolan och var i så fall? Finns det till exempel bokcirklar i 
klassrummen  eller  i  grundskolans  motsvarighet  till  folkbiblioteket, 
skolbiblioteket, och hur ser de ut? Alla barn och unga har inte möjlighet eller lust 
att besöka folkbiblioteken regelbundet. Barn går dock i skolan. Det bibliotek som 
de  har i sin vardag och besöker är skolbiblioteket. Vad har bokcirkeln för position 
där, i klassrum och skolbibliotek där barnen finns? Jag tror att det är viktigt att  
undersöka för att förstå vilka möjligheter barn idag får till att utveckla en relation 
till  litteratur.  För  det  är  väl  just  det  man vill  åstadkomma genom bokcirklar  i 
skolmiljön? Eller?

Det  är  grundskolans  pedagoger,  skolbibliotekarien  och  läraren,  som står  i 
centrum  för  min  uppsats.  Jag  kommer  att  försöka  reda  ut  varför  man  som 
skolbibliotekarie och lärare har bokcirklar i skolbibliotek och klassrum och hur 
man  har  valt  att  låta  dem  se  ut. Skolbibliotekarier  är  barn-  och 
ungdomsbibliotekarier som har möjlighet att lära känna barnen under en längre tid 
och på sätt  och vis vara deras personliga bibliotekarie.  Läraren har en naturlig 
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plats  i  barnens liv  som pedagog. Båda yrken är engagerade i  att  hjälpa till  att 
utveckla  elevernas  läsande.  Men hur  förhåller  sig  de  olika  yrkesgrupperna  till 
bokcirklar och läsning? Har de olika förutsättningar för att skapa en bokcirkel i 
skolmiljön?

Innan jag går in på bakgrund och tidigare forskning kring skolbibliotek och 
bokcirklar i skolbibliotek och klassrum skall jag presentera några begrepp som 
återkommer i uppsatsen samt avgränsningar. 

Begreppsdefinitioner

Bokcirkel: Med termen avses en grupp personer som återkommande samlas för att 
samtala om sin läsning. Man kan läsa och diskutera en gemensam bok eller 
läsa  olika  böcker  och  dela  med  sig  av  sin  läsupplevelse  med  andra. 
Bokcirklarna kan se ut på en mängd olika sett, till exempel pågå i chattforum 
på  internet,  organiseras av bibliotek,  i  bokhandeln eller  informellt  mellan 
vänner. 

Boksamtal:  Begreppet används i biblioteksvärlden om ett samtal om böcker som 
båda de samtalande har läst. Det är viktigt att betona att det just är ett samtal.  
Oavsett om man är ett barn eller en vuxen som boksamtalar så gör man det på 
lika villkor. Bådas åsikter är lika betydelsefulla och man kan inte komma med 
fel eller rätt svar. 

Bokprat:  Någon presenterar en eller flera boktitlar. Man berättar vad det är för 
sorts  böcker  eller  vad  de  handlar  om.  Målet  är  att  skapa  ett  intresse  för 
böckerna  så  att  personerna  som  blir  bokpratade  för  vill  läsa  dem. 
Bibliotekarier bokpratar ofta i sitt yrke. 

Litteraturpedagogik:  Begreppet  syftar  till  idéer  om litteraturundervisning.1 Min 
användning  av  uttrycket  syftar  på  läs-  och  skrivundervisning  samt  det 
läsfrämjande arbete som sker i skola och skolbibliotek. 

Läroplan: Ett  styrdokument från svenska staten som samtliga skolor i  Sverige 
måste följa. Det är mer övergripande än kursplanen.

Kursplan:  Ett  styrdokument  för  en  specifik  kurs,  till  exempel  ämnet  svenska. 
Kursplanens mål är mer specifika än läroplanen. 

Biblioteksplan: Skolbibliotekets  biblioteksplan  är  (om  det  finns)  ett 
egenproducerat  styrdokument  för  biblioteksverksamheten.  Det  är  inte 
obligatoriskt att för skolbibliotek att ha en biblioteksplan. 

1 Nationalencyklopedin, webbversionen. Sökord: litteraturpedagogik [24-01-2010].
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Avgränsningar
Jag strävar i denna uppsats efter att öka förståelsen för varför man som lärare och 
skolbibliotekarie  väljer  att  ha en bokcirkel  och hur formen för den ser ut.  Jag 
väljer de vuxnas perspektiv snarare än barnens för att jag vill få grepp om hur 
verksamheten  är  uppbyggd och vilken  betydelse  de  vuxna  tillskriver  den.  Jag 
kommer inte att mäta effekten av bokcirklarna för eleverna som medverkar i dem, 
det mest intressanta i denna uppsats är att skapa en förståelse för de strukturer som 
gör cirkeln möjlig. 
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Bakgrund

Innan jag presenterar den forskning som finns kring bokcirklar vill jag redogöra 
för hur lärares och skolbibliotekariers roller i litteraturpedagogik i skolan ser ut. 
Detta  för  att  fördjupa  förståelsen  för  de  förutsättningar  som  finns  för 
bokcirkelverksamhet i skola och skolbibliotek. Till att börja med beskriver jag hur 
litteraturundervisningen  i  grundskolan  kan  se  ut  internationellt  och  i  Sverige, 
sedan  går  jag  närmare  in  på  skolbiblioteket  och  dess  litteraturpedagogiska 
förhållningssätt.

Skönlitteratur i skolan
I den internationella rapporten PIRLS (Progress in International Reading Literacy 
Study) har man uppskattat tioåringars läsförmåga i ett flertal av världens länder 
samt  frågat  lärare  om deras  läsundervisning.  Resultaten  visar  att  den  svenska 
skolan  ger  sina  elever  en  grundläggande  läsförmåga  men  inte  riktigt  stöd  att 
utveckla  en  mer  avancerad  läsförmåga.2 Den  möjliga  anledningen  till  detta 
presenteras i en svensk rapport från Skolverket. I den sammanfattande analysen av 
Skolverkets  rapport  Vad  händer  med  läsningen?  En  kunskapsöversikt  om  
läsundervisningen i Sverige 1995-2007 beskrivs läsundervisningen som den såg ut 
då i  svenska skolor.3 I skolan är de texter  som elever oftast  möter  läroböcker, 
undervisningsmaterial  och  övningar  som  läraren  själv  producerat.  Läroböcker 
används oftast  vid den tidiga läsinlärningen under de första skolåren.  Eleverna 
möter också skönlitterära berättelser genom högläsning, där syftet bland annat är 
att  ge  dem  gemensamma  läsupplevelser.  Eleverna  läser  parallellt  med  detta 
enskilt,  där  syftet  med den egna läsningen genom alla  skolår  enligt  lärarna är 
lästräning  och  läslust.  Den  sortens  läsning  ligger  oftast  utanför  den  vanliga 
undervisningen och läsupplevelserna diskuteras sällan. Eleverna förväntas också 
ofta ta hem boken och läsa den på fritiden vilket redan svaga läsare sällan gör. 
Under de tidiga åren läser man barn- och ungdomslitteratur medan man senare 
övergår till ungdoms- och vuxenlitteratur. Matchningen mellan bok och elev har 
dock visat sig problematisk. Eleverna får oftast läsa böcker som läraren har en 
2 Texters, textuppgifters och undervisningens betydelse för elevers läsförståelse : fördjupad analys av PIRLS  
2006 (2010), s. 8.
3 Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1995-2007, s. 10. 
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relation  till,  endast  ett  fåtal  studier  visar  att  man använder litteratur  för att  ge 
perspektiv på saker som händer i elevernas egna liv och i omvärlden. Studier visar 
att samtal om innehållet i de lästa böckerna sker sällan, eleverna får istället berätta 
om  handlingen  eller  recensera  böckerna.  Man  tar  i  rapporten  upp 
forskningsresultat  som visar att  samtalet  har betydelse för elevers läsförståelse, 
särskilt effektivt är det att dela upp klassen i mindre samtalsgrupper som lärarna 
sedan medverkar i; 

Det  är  en  resurskrävande  undervisningsform,  som  också  ställer  höga  krav  på  lärarens 
allmänkunskaper.  Genomgående visar undersökningarna att många lärare saknar utbildning 
och  kompetensutveckling  ifråga  om aktuell  barn-  och  ungdomslitteratur  och  om möjliga 
litteraturdidaktiska förhållningssätt.4

Innan jag går vidare med att beskriva skolbibliotek och skolbibliotekariens roll 
vill jag först kortfattat ta upp lärarens och skolans uppgift. 

Den svenska skolan är målstyrd, det finns alltså en nationell kursplan som det 
är meningen att man lokalt skall konkretisera. ”Skolans läroplaner beskriver det 
kunskapsinnehåll och de färdigheter som samhället önskar att eleven ska tillägna 
sig. Detta utgör lärarnas uppdrag och är den bas som ligger till grund för planering 
och undervisning.”5 Läraren har i uppgift att förmedla kunskap till sina elever, de 
kunskapsmål som fastställts i kursplanen. Att sätta betyg på  eleverna är skolans 
sätt att utröna och garantera att eleverna uppfyller kunskapskraven, även om de 
aldrig kan ge en bild av elevens totala kunnande.6 Trots att man som lärare i låg- 
och mellanstadiet, än så länge, inte betygsätter sina elever gör man bedömningar 
av elevens kunskapsnivå. 

Skolbibliotekariens roll
Biblioteksorganisationen IFLA (International Federation of Library Associations 
and Institutions) och FN-organet UNESCO har utarbetat internationella riktlinjer 
för  skolbibliotekariens  grundläggande  roll.  Det  är  skolbibliotekariens 
huvuduppgift  att  "[...]bidra  till  skolans  uppdrag  och  mål,  inklusive 
utvärderingsprocesser  [...]."7 Skolbibliotekarien  skall  tillsammans  med 
skolledning, lärare och övrig personal vara delaktig i planering och genomförande 
av läroplanen.  Bibliotekarien  skall  ha kompetens  i  informationsförsörjning och 
bruk av källor i olika format. "Utöver detta bör bibliotekarien leda läskampanjer 
och  främjandet  av  barnlitteratur,  media  och  kultur."8 Vidare  är  stöd  från 
skolledningen  fundamentalt  för  att  biblioteket  skall  kunna  implementera 
4 Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1995-2007, s. 11.
5 Kveli, Anne-Marie (1994), Att vara lärare, s. 15.
6 Betyg och elevens rätt till kunskap (1994), s. 102.
7 IFLA/UNESCO:S riktlinjer för skolbiblioteket (2004), s. 12.
8 IFLA/UNESCO:S riktlinjer för skolbiblioteket (2004), s. 12.

10



aktiviteter som spänner över ämnesgränserna. I fråga om dessa aktiviteter är det 
viktigt  att  skolbibliotekarien  har  direkt  kontakt  med  lärarna  som  har 
huvudansvaret  för  de  respektive  ämnena.  Det  är  också  av  yttersta  vikt  att 
skolbibliotekarien betraktas som en jämlik kollega och får möjlighet att vara med i 
lärarlag och på möten.  Bibliotekarien  skall  försöka göra skolbiblioteket  till  en 
plats  tillgänglig för  alla  som är  lockande och trivsam och fri  från förutfattade 
meningar och rädsla.9 

Skolbibliotekariens litteraturpedagogiska roll
I Sverige har det under 2000-talet utkommit två kunskapsöversikter för forskning 
rörande  skolbibliotek  i  Sverige,  båda  i  Skolverkets  regi.  Biblioteksforskaren 
Louise Limbergs översikt Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt 
utkom 2002 och sammanfattar forskningen som bedrivits i Sverige från 1990-talet 
till  utgivningsåret.  Forskaren  Jenny  Henning  Ingmarssons  verk  Elevers  
kunskapsarbete i skolbiblioteket : en kunskapsöversikt täcker in tiden från 2002 
till idag.

Limberg presenterar i sin kunskapsöversikt tre synsätt på litteraturpedagogisk 
undervisning som forskaren i litteraturvetenskap Staffan Thorson använt sig av i 
analys av läroböcker i svenska. Först ut är det pragmatiska synsättet inom vilket 
nyttoaspekten är viktigast, där är mängden man läser viktig. Man sätter då som 
bibliotekarie  intresset  att  läsa  i  första  rummet,  litteraturen  är  underordnad 
intresset.  Man ska utveckla språket och lära sig något nytt.  Därefter följer den 
traditionalistiska strategin inom vilken bildningsperspektivet är det viktigaste och 
litteraturen  främst  ses  som kulturarv.  Här  skall  man  läsa  den  litterära  kanon. 
Slutligen  nämner  Limberg  emancipatorisk  litteraturpedagogisk  strategi  vilket 
innebär att man lär sig ompröva och fundera kritiskt kring de texter man läser och 
uppmuntras att diskutera dem. Målet är att hjälpa eleverna att tänka självständigt. 

Limberg  ger  också  ett  mer  internationellt  perspektiv  och  berättar  att  den 
amerikanska  forskaren  Mark  Dressman studerat  litteraturpedagogiska 
arbetsmetoder  på  tre  amerikanska  skolbibliotek  och  funnit  att  samtliga 
bibliotekarier  arbetade  aktivt  med  litteraturpedagogik  och  läsfrämjande  men 
endast en bibliotekarie arbetade efter det som Thorson kallar den emancipatoriska 
strategin.10 Dressman ansåg att det var den personen som bäst  rustade eleven för 
att  själv  utforska  läsning  och  bibliotek.  Bibliotekarien  lät  barnen  lära  känna 
bibliotekets  system,  lät  dem fritt  välja  böcker  och hade  en  öppen dialog  med 
barnen och  intresserade sig för deras åsikter.

Limberg  menar,  i  sammanfattningen  av  kapitlet  ”Innebörder  av  olika 
pedagogiska  strategier”,  att  en  betydande  del  av  litteraturpedagogiskt  arbete 
handlar om hur man handskas med relationen mellan läsare och text. Ger man som 

9 IFLA/UNESCO:S riktlinjer för skolbiblioteket (2004), s. 12.
1 0 Limberg, L. (2002), Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt, s. 63.
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skolbibliotekarie  elever  utrymme  att  själva  välja  böcker  att  läsa  och  påverka 
bibliotekets  inköp eller  litar  man helt  på sitt  eget  omdöme?  Dressmans  studie 
visar, enligt Limberg, att relationen mellan eleven som läsande subjekt och den 
lästa boken är viktig. Denna uppmärksammas och stärks i  samtalet om den lästa 
litteraturen  mellan  bibliotekarie  och  elev.11 ”Viktiga  inslag i  skolbibliotekariers 
läspedagogiska  roll  synes  vara  att  skapa  utrymme  för  samtal  med  elever  och 
mellan elever om mening och innehåll i de böcker som eleverna läser.”12  

En  slutsats  som  Limberg  år  2002  drar  av  sin  forskningsöversikt  är  att 
avsaknaden  av  studier  om  bibliotekens  litteraturpedagogiska  roll  beror  på  att 
denna  uppfattas  som  självklar  och  problemfri.  Limbergs  anser  att  det 
litteraturpedagogiska arbete som skolbiblioteket  gör ofta verkar anses som gott 
nog, men detta kan innebära väldigt olika saker. Limberg kommer fram till  att 
skolbiblioteken i sitt pedagogiska arbete bör bli mera medvetna om konsekvensen 
av den litteraturpedagogiska strategi de arbetar efter. 

I Jenny Henning Ingmarssons kunskapsöversikt över skolbibliotek och lärande 
ligger  fokus  på  tre  teman,  informationssökning  och  lärande  (vilket  i  övrigt 
dominerar  forskningsområdet),  representation  av  medier  i  skolbiblioteket  samt 
samarbete och kunskapssyn hos bibliotekarier, lärare och rektorer och hur detta i 
sin tur påverkar eleverna. Henning Ingmarsson konstaterar i sammanfattningen av 
kunskapsöversikten att  det  sedan Limbergs verk utkom har  producerats  en del 
pedagogisk forskning om elevers läsning och läsarbete i klassrummet. Situationen 
är alltså förändrad jämfört med vad Limberg presenterade i sin kunskapsöversikt. 
Skolbiblioteket  ses  nu  mer  eller  mindre  som  en  självklar  förutsättning  för 
läsarbetet,  genom  att  garantera  ett  rikt  och  varierat  bokbestånd  av  barn-  och 
ungdomslitteratur.  Det  är,  fastslår  Henning  Ingmarsson,  en  viktig  del  i 
bibliotekariens  litteraturpedagogiska  arbete  att  bygga  upp  goda,  varierade 
bokbestånd  i  samverkan  med  lärare  och  elever,  alltså  att  tillgängliggöra 
stimulerande litteratur för eleverna. Det innebär också att kunna göra goda urval 
för teman eller grupper med särskilda behov på skolan. Bibliotekarien är insatt i 
litteratur som är ämnad för barn och ungdomar, hon eller han har också överblick 
över  utbudet  av  litteratur.  Detta  är  kunskap  som läraren  inte  har.13 Det  finns 
fortfarande  ”[...]ett  behov  av  att  fördjupa  förståelsen  och  kunskapen  om 
skolbibliotekets litteraturpedagogiska funktion.”14

1 1 Limberg, L. (2002), Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt, s. 66 f.
1 2 Limberg, L. (2002), Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt, s. 67.
1 3 Henning Ingmarsson, J. (2010),  Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket : en kunskapsöversikt,  s. 53.
1 4 Henning Ingmarsson, J. (2010),  Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket : en kunskapsöversikt, s. 52.
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Tidigare forskning

I och med att det finns relativt lite skrivet om bokcirklar i skolbibliotek finns det 
inte mycket tidigare forskning att presentera. Den internationella forskningen jag 
presenterar kommer i första hand från USA, där bokcirklar i skolan verkar vara 
populärt. Vad som främst finns i ämnet på svenska är idé- och metodböcker som 
riktar sig till skolbibliotekarier där man vill inspirera till bokcirkelarbete. Idé- och 
inspirationsböcker  finns  med  i  kapitlet  för  att  de  säger  något  om  vad  en 
skolbibliotekarie förväntas arbeta med. 

Bokcirklar
Läraren och forskaren Harvey Daniels har forskat kring bokcirklar för elever och 
studenter men ger i Literature circles: voice and choice in book clubs and reading  
groups  från  2002  även  en  presentation  över  bokcirklarnas  förutsättningar  i 
framförallt  USA. Jag kommer lite senare att återkomma till hans forskning om 
bokcirklar  för  elever.15 Bokcirklar  har  sedan de blev populära världen över  på 
1990-talet  exploderat  i  popularitet.16 Under den tiden räknade man med att  det 
fanns cirka 50.000 cirklar för vuxna. Kring millennieskiftet hade de ökat till det 
dubbla.  Daniels  ger  exempel  på  faktorer  som  han  tror  har  hjälpt  fenomenet 
bokcirklar att växa.  Internet är en av dem. Genom att  enkelt  gå online från en 
hemsida har man möjlighet att vara med i en bokcirkeldiskussion oavsett var man 
befinner sig geografiskt. Det finns också en myriad av sajter som erbjuder gratis 
instruktioner för hur man startar en bokcirkel. Även många av de bokcirklar som 
träffas på riktigt använder sig av hemsidor för att exempelvis lagra information 
om sina möten. I USA har tv-värden Oprah Winfrey genom sitt tv-program gjort 
bokcirklar  populära bland många människor.  Daniels  anser att  hon har fått  en 
mängd människor att läsa som inte skulle ha gjort det annars.17 

1 5 Daniels, Harvey (2002), Literature circles: voice and choice in book clubs and reading groups.
1 6 Daniels, H. (2002), Literature circles: voice and choice in book clubs and reading groups, s. 3.
1 7 Daniels, H. (2002), Literature circles: voice and choice in book clubs and reading groups, s. 4.
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Bokcirklar i skolbiblioteket
Någon forskningslitteratur om bokcirklar som bedrivs specifikt i skolbiblioteket 
idag står inte att finna. Det finns däremot material som syftar till att ge pedagoger 
och  skolbibliotekarier  idéer  för  sitt  arbete.  Här  följer  två  exempel  på  sådant 
material. 

I boken Skolbibliotek – en pedagogisk resurs i undervisningen presenteras ett 
projekt  som  startade  under  2007 i  vilket  Växjö  kommun  satsat  speciellt  på 
skolbiblioteket som pedagogisk resurs för grundskolan.18 Man har exempelvis låtit 
specialpedagoger arbeta tillsammans med skolbibliotekarien. Författaren Birgitta 
Stribe  intervjuar  skolbibliotekarien  Karin  Sahlin  Häll  från  Bäcklövskolan  som 
berättar  om bokcirkelns möjligheter.19 Hon menar att  bokcirklarna oftast  lockar 
dem som är vana och skickliga läsare. Sahlin Häll intresserar sig för hur man gör 
läsning  och  biblioteket  inbjudande  också  för  ovana  eller  svaga  läsare.  Det  är 
Sahlin Hälls  uppfattning att  en hel del barn ser läsning endast som prestation, 
något tungt man måste kämpa sig igenom. Bokcirkeln skall tjäna till att väcka nya 
tankar kring en text och genom samtal skall läsaren förhoppningsvis upptäcka att 
det finns många sätt att läsa och att titta på en text.20

Skolbibliotekarien Sara Gagge har erfarenhet av att starta bokcirklar för både 
skolpersonal och elever.21 Gagge berättar att hon återkommande startar bokcirklar 
för elever vilka börjar med ett bokprat där hon presenterar 4-5 boktitlar som de får 
välja bland och skall läsa, uppdelade i grupper.22 Skolbibliotekarien väljer oftast 
böckerna utifrån ett tema, exempelvis det breda temat ”starka känslor” där man 
har möjlighet att  läsa och diskutera om allt  ifrån kärlek till  död eller  vänskap. 
Lärarna läser också böckerna för att kunna arbeta fördjupat med dem och göra 
frågematerial på dem. Gagge väljer och presenterar möjlig litteratur och deltar inte 
i själva cirkelverksamheten, hon förbereder bara för den. 

Bokcirklar i skolan
2000-talet har enligt  Oxford Encyklopedia of Children's Literature bidragit med 
en mängd kommersiella bokcirklar likaså även RIF (Reading is Fundamental), ett 
regeringsprogram som erbjuder böcker till  barn i  USA.23 Under större delen av 
1900-talet har skolundervisning i litteratur varit lärarledd med en klassisk lärare 
ställer frågor och eleverna ger svaren-struktur. På senare år har dock tanken vuxit 
om att  barn behöver tränas  i  kritiskt  tänkande för att  på så vis  förberedas för 
vuxenvärlden, vilket har lett till att pedagogiken förändrats. I stället för att läraren 
ska leda diskussionen ensam arbetar man för att eleverna skall få ta plats, så kallat 

1 8 Stribe, Birgitta (2007), Skolbibliotek – en pedagogisk resurs i undervisningen, s. 7.
1 9 Stribe, B. (2007), Skolbibliotek – en pedagogisk resurs i undervisningen, s. 53.
2 0 Stribe, B. (2007), Skolbibliotek – en pedagogisk resurs i undervisningen, s. 53.
2 1 Gagge, Sara (2005), ”Bokcirklar på Pohlhemskolan i Gävle”, s. 184.
2 2 Gagge, Sara (2005), ”Bokcirklar på Pohlhemskolan i Gävle”, s. 185 f.
2 3 Oxford Encyklopedia of Children's Literature, uppslagsord: book clubs, s. 183.
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collaborative learning. Man använder sig också av bokcirkeln som ett sätt att lära 
eleverna att läsa. I fyra steg låter man klassen genom bokcirklar ta sig an läsning i 
små grupper. Först introducerar läraren, sedan läser man individuellt, parvis eller 
lyssnar till högläsning. Därefter skriver man om sina erfarenhet och slutligen möts 
man i bokcirkelgruppen för att dela med sig av sina erfarenheter.

En rörelse som enligt den amerikanske läraren och forskaren Harvey Daniels 
är väletablerad i många länder i världen är fenomenet  literature circles. Det är 
bokcirklar för elever i skolan. I boken Literature circles: voice and choice in book 
clubs and reading groups från 2002 presenterar Daniels tolv element som utgör 
grunden för hans och hans kollegors version av literature circles:

Eleverna väljer själv vilken bok de vill läsa.

Man skapar små tillfälliga grupper efter de bokval som eleverna gjort.

Grupperna läser olika böcker.

Man möts regelbundet för att diskutera sin läsning.

Eleverna använder sig av egna anteckningar under gruppmöten.

Diskussionsfrågorna kommer från eleverna själva.

Bokdiskussionerna skall vara öppna och avslappnade så att man känner sig trygg 
med att tycka olika. 

Läraren verkar som en moderator, inte som cirkelmedlem eller instruktör.

Bedömning sker genom lärarens observationer och elevernas egna bedömningar 
av sina insatser.

Bokcirklarna skall färgas av lustfylldhet och lekfullhet.

När grupperna läst  ut  en bok delar det  med sig till  resten av klassen,  därefter 
formas nya grupper efter nya bokval.24 

För Daniels är det viktigt att eleverna får välja bok själva.25 Lusten att läsa kopplar 
han samman med möjligheten att välja själv. Meningen med literature circles är 
främst  att  försöka  se  till  att  eleverna  tycker  att  det  är  roligt  att  läsa.  Daniels 
berättar att han rekommenderat att man använder sig av roller när man börjar med 
bokcirklar  i  sina  klasser.26 Dessa  roller  kallas  i  min  uppsats  ”litteraturroller”. 
Litteraturrollerna  är  olika  uppgifter  som  eleverna  får  ansvar  för  under  det 
nästkommande bokcirkelmötet. Man kan till exempel ha i uppgift att sammanfatta 
ett  kapitel,  leta reda på och förklara svåra ord, illustrera en händelse eller leda 
diskussionen. 

2 4 Daniels, H. (2002), Literature circles: voice and choice in book clubs and reading groups, s. 18.
2 5 Daniels, H. (2002), Literature circles: voice and choice in book clubs and reading groups, s. 18 f.
2 6 Daniels, H. (2002), Literature circles: voice and choice in book clubs and reading groups, s. 13 ff.
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Det finns också en svensk variant av literature circles, den beskrivs av läraren 
och forskaren Maria Sandell i Lära sig kan alla! : modeller för lärande, medvetet  
tänkande och intelligent beteende från 2005. I hennes variant är litteraturrollerna 
en fundamental del av bokcirklarna. Sandell anser att syftet med literature circles 
är  att  eleverna  genom  samtalet  får  möjlighet  till  en  fördjupad  läsupplevelse, 
utvecklar sitt språk samt även sin läsförståelse. Att dela upp eleverna i cirklar gör 
det möjligt för lärarna att ge eleverna individuell hjälp i samtalen om litteratur, 
vilket annars är svårt.  Det är läraren som står för valet av böckerna, vägledd av 
kursplan och/eller elevernas önskemål.27 Harvey Daniels anser att litteraturrollerna 
är  ett  bra  sätt  för  eleverna  att  vänja  sig  vid  att  diskutera.  De  ger  eleven  en 
fokuserad uppgift att utföra och när de redovisas vid mötet ökas möjligheten till 
kollektivt lärande. Litteraturrollerna verkar dock inte spela en lika framträdande 
roll  som de  gör  för  Sandell.  Daniels  betonar  nämligen  att  de  bara  skall  vara 
tillfälliga verktyg. Han berättar om bokcirklar där man använt rollerna i veckor 
och  månader  och  där  bokcirkelsamtalen  blivit  mekaniska.  Eleverna  har  där 
fokuserat på att redovisa sin litteraturroll genom att läsa högt från sin förberedda 
text.  Grupperna  har  haft  svårt  att  skapa  fördjupade diskussioner.  Daniels  tror, 
genom bland annat feedback från elever, inte att det egentligen är fel att använda 
rollerna men att den skrivna text man förbereder kan vara ett hinder. Det är lätt att  
fastna i att redovisa den.28  

Ett  exempel  på  svensk  forskning  kring  bokcirklar  i  skolan  är  Katarina 
Eriksson  som  i  sin  avhandling  Life  and  fiction:  on  intertextuality  in  pupils´  
booktalk från 2002 studerar hur elever samtalar  om böcker.29 I en delstudie av 
avhandlingen som går under namnet ”Booktalk dilemmas: teachers´ organisation 
of pupils´ reading” undersöker Eriksson hur skolorna försöker främja läsning och 
kommer fram till att det finns en inneboende problematik med de bokcirklar de 
driver.  Inom litteraturpedagogiken finns idealet,  främst  representerat  av läraren 
och forskaren Aidan Chambers, att elevers lust och fria val skall ligga som grund 
för boksamtal.30 Lust och fritt bokval kan dock, enligt Eriksson, komma i konflikt 
med  den  bokcirkelverksamhet  som  lärare  håller  i.  Eriksson  söker,  genom 
observationer av bokcirklar i fyra klasser på en svensk grundskola, utreda om det 
är möjligt att organisera bokcirklarna i skolan så att man kan låta eleverna själva 
bestämma över när och hur mycket de behöver läsa och om det är möjligt att ge 
eleverna en läsupplevelse utan att blanda in läxor eller bedömning.31 Man vill på 
skolan göra läsning lustfyllt men boksamtalen i bokcirklarna består inte enbart av 
elevernas  samtal  kring  sina  läsupplevelser  (det  som  Chambers  ser  som 

2 7 Sandell,  Marie  (2005),  Lära  sig  kan  alla!  :  modeller  för  lärande,  medvetet  tänkande  och  intelligent  
beteende, s. 133.
2 8 Daniels, H. (2002), Literature circles: voice and choice in book clubs and reading groups, s. 15.
2 9 Eriksson, Katarina (2002), Life and fiction: on intertextuality in pupils´ booktalk. 
3 0 Aidan Chambers har bland annat skrivit  Böcker inom oss: om boksamtal  (1998) och  Om böcker (1987) 
som läses på lärarutbildningen och används flitigt av bibliotekarier.
3 1 Eriksson, K. (2002), Life and fiction: on intertextuality in pupils´ booktalk, s. 81 och 87.
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nödvändigt)  utan  övergår  ofta  i  övningar  i  högläsning,  ordförråd  och 
problemlösning.32 Eriksson ansåg att  litteratursamtalet  blev  lidande  av  att  man 
schemalade läsningen. Det tog upp en ansenlig mängd tid att planera hur mycket 
som  skulle  läsas  till  vilket  datum  vilket  tog  tid  från  samtalet  som  inte  fick 
utrymme  att  gå  på  djupet.  När  läraren  lät  bokcirkelsamtalen  övergå  till 
högläsningsövningar  eller  frågor  om  innehållet  i  boken  försvann  också 
möjligheten till ett fördjupat samtal kring litteraturen. 

Efter att jag nu har redogjort för det som ligger som bakgrund för uppsatsen 
och det forskningsfält som finns kring bokcirklar kommer jag att presentera den 
teoretiska modell som fungerar som teoretiskt ramverk i uppsatsens empiriska del. 

3 2 Eriksson, K. (2002), Life and fiction: on intertextuality in pupils´ booktalk,s. 78.
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Teoretiska utgångspunkter 

När man skall studera bokcirklar i skolmiljön är en central fråga hur lärares och 
skolbibliotekariers samarbete ser ut, därför har jag valt följande teoretiska modell 
för att kunna analysera samarbetet. Jag kommer att använda mig av en teoretisk 
modell  utformad av forskaren Patricia Montiel-Overall för att få grepp om och 
klargöra i vilken grad och vilken typ av samarbete de lärare och skolbibliotekarier 
jag intervjuat har till varandra. Genom att jämföra mina respondenters utsagor om 
det litteraturpedagogiska arbete de bedriver och hur de uppfattar detta samarbete, 
med hjälp av, Montiel-Overalls fyra typer av samarbete söker jag få en djupare 
förståelse för samarbetet. 

Lärar- och bibliotekariesamarbete
Skolbibliotekariens  yrkesuppdrag  går  idag  i  USA  och  övriga  världen,  enligt 
biblioteksforskaren  Particia  Montiel-Overall,  mot  ett  mer  aktivt  deltagande  i 
elevers lärande vilket sker genom samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare.33 

Elever och studenters undervisning sker inte längre enbart i klassrummet med en 
enda lärare. För att kunna ge 2000-talets elev med hennes nya informationsbehov 
tillräcklig kunskap krävs enligt Montiel-Overall att man skapar samarbeten mellan 
utbildare,  det  vill  säga  lärare  och  skolbibliotekarier,  som  ett  sätt  att  försöka 
tillgodose elevens behov.

Bakgrund till teorin
Montiel-Overalls  teoretiska  modell  för  samarbete  mellan  lärare  och 
skolbibliotekarier utgår ifrån en tidigare modell med klassifikationer för lärare och 
bibliotekariers  deltagande  i  skolmiljön  av  David  Loertscher.  Loertschers 
ursprungliga modell springer ur Lev Vygotskys kulturhistoriska perspektiv samt 
en social-konstruktivistisk teoretisk tradition  om lärande som John Dewey och 
Jerome Bruner representerar. De menar att: ”Viewed from a socio-constructivist 
theoretical perspective, the interaction between teacher and librarian focuses on 

3 3 Montiel-Overall, Patricia (2005),  ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration”, 
s. 35.
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how  individuals negotiate meaning through social  relationships.”34 I den social-
konstruktivistiska  världsbilden  ses  samarbetsrelationer  som sociala  strävanden. 
Man  uppmuntrar  till  skilda  perspektiv  och  världsuppfattningar  inom  grupper. 
Dessa unika kulturella skillnader mellan gruppens individer ses som ett sätt att 
utveckla varje medlems föreställningsvärld.35 De som deltar  uppmuntras  till  att 
uttrycka sina personliga åsikter.  Genom relationerna diskuterar och resonerar man 
kring specifika problem och kommer gemensamt fram till  en lösning som man 
också  gemensamt  implementerar.  I  dessa  relationer  skapas  möjlighet  till 
innovation  och  kreativt  tänkande.  Loertschers  taxonomier  beskriver  lärare  och 
skolbibliotekariers  olika  grader  av  involvering,  från  fullt  engagemang  i  ett 
samarbete till  minimal  inblandning.36 Montiel-Overall  har omvandlat Loertchers 
många grader av samarbete till fyra huvudtyper av samarbete.

Montiel-Overalls fyra typer
Montiel-Overall  konstaterar  att  man  i  den forskningslitteratur  hon studerat  om 
samarbete mellan lärare och bibliotekarier finner att relationer är en tongivande 
faktor för om samarbetet blir lyckat eller misslyckat. Montiel-Overalls hypotes är 
att  den grad med vilken samarbetsinsatser mellan  lärare och bibliotekarier kan 
påverka elevers studieresultat  är beroende av yrkesgruppernas grad av intresse, 
innovation, tid tillägnad samarbetet och integration. Montiel-Overall vill med sin 
modell  tydliggöra relationen mellan lärar-bibliotekariesamarbete och förbättrade 
studieresultat hos elever. I användningen av Montiel-Overalls teori kommer jag 
inte att fokusera på förbättrat studieresultat,  mitt mål är istället att förstå själva 
samarbetet. Montiel-Overall har utformat fyra typer av samarbete: A, B, C och D, 
som alla illustrerar en specifik typ/grad av samarbete som återfinns i skolmiljön;37  

Through Models A, B, C and D, a picture begins to develop of collaboration as various forms 
of involvement among individuals. Each model involves a different relationship between and 
among  collaborators  dependning  on  the  purpose  for  which  the  collaboration  is  formed. 
Relationship becomes the unit of analysis in understanding collaboration.38 

Typ A – Koordination:  Denna typ inbegriper gemensamma aktiviteter mellan 
lärare och bibliotekarier men kräver inte något stort samarbete. Här kan en 
individ  ha  koordinerande  ansvar  vilket  innebär  att  man  organiserar  eller 
synkroniserar  aktiviteter  eller  evenemang  och  genom  detta  kan  påverka 
flertalet  personer.  Koordination  förekommer  ofta  bland  lärare  och 
bibliotekarier  i  skolmiljön  och kan påverka både dem själva och eleverna. 

3 4 Montiel-Overall, P. (2008), ”Teacher and Librarian Collaboration: A qualitativ Study”, s. 146.
3 5 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration”, s. 26.
3 6 Montiel-Overall, P. (2008), ”Teacher and Librarian Collaboration: A qualitativ Study”, s. 146.
3 7 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration”, s. 35.
3 8 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration”, s. 40.
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Enligt  Montiel-Overalls  modell  kräver  koordination  ett  minimum  av 
förtroende, kommunikation och kollegialitet.39   

Typ B – Samarbete: Man delar i denna typ upp ansvar mellan de medverkande 
och skapar gemensamt en helhet. Här arbetar lärare och bibliotekarier närmare 
varandra än i Typ A. Målet är att öka elevernas möjligheter till lärande. Lärare 
och bibliotekarie samverkar med lektioner och andra evenemang genom att 
dela upp ansvar mellan sig. Inom Typ B utvecklar lärarna och bibliotekarierna 
fortfarande sina mål  individuellt,  gemensam undervisning kan förekomma. 
Man  undervisar  inom  sitt  respektive  område  och  kopplar  inte  ämnenas 
innehåll till bibliotekets handlingsplan.40  

Typ C – Integrerad instruktion: Inom Typ C skall det finnas en djupare nivå av 
engagemang, inblandning och förtroende mellan lärare och bibliotekarie. Här 
integrerar  man  nyskapande  bildningsmöjligheter  där  både  lärarens  och 
bibliotekariens expertis har en plats, detta för att öka elevernas förståelse för 
undervisningen. Lärare och bibliotekarie tänker tillsammans (det behöver inte 
innebära att man tänker eller tycker likadant) och planerar gemensamt. Man 
anstränger  sig  medvetet  att  sammanföra  och  integrera  sina  respektive 
kunskapsområden.  Man planerar,  implementerar  och utvärderar  gemensamt 
undervisningen med intentionen att få eleverna att aktivt delta i ett lärande där 
bibliotekets resurser och klassrummet sammanförts.41   

Typ D – Integrerad läroplan: Typ D innefattar de kriterier som nämns i Typ C. 
Utöver detta skall samarbetet mellan lärare och bibliotekarier vara fastställt i 
läroplanerna  eller  biblioteksplan  för  både  skola  och  bibliotek.  Lärare  och 
bibliotekarie träffas regelbundet för att  integrera informationskunnande och 
ämnesinnehåll  genom gemensamt  tänkande,  planerande,  genomförande och 
utvärderande. Detta sker på initiativ av någon av följande instanser: en rektor, 
en kommitté med uppgift att planera läroplanen eller en läroplansspecialist. 
Rektorns inblandning är vital för att säkerställa att lärare och bibliotekarier har 
tid att genomföra de uppgifter som samarbetet kräver och för att garantera att 
de båda grupperna är jämlikar emedan de båda har del i beslut som påverkar 
utformandet av läroplanen. Det är rektorn som i Typ D är tongivande för att 
skapa  en  miljö  med  ett  gott  klimatet  för  samarbete  mellan  lärare  och 
bibliotekarie. Rektorn ser också till att resurserna finns för ett samarbete, till 
exempel  tid,  pengar  och  möjlighet  till  fortbildningar.  Genom  samarbete 

3 9 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration”,  s. 35. 
f.
4 0 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration”, s. 36.
4 1 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration”,  s. 36 
f.
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integreras  bibliotekets  biblioteksplan  och  kursernas  ämnesinnehåll  i  varje 
årskurs.42

4 2 Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian Collaboration”,  s. 38.
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Syfte och frågeställningar

Som jag tidigare nämnt i inledningen är syftet med min uppsats att belysa hur man 
arbetar i skolmiljön med bokcirklar för elever. I sammanhanget är det intressant 
att jämföra skolbibliotekariers och lärares syfte med bokcirklar för elever. Jag vill 
samtidigt  söka  förstå  vilka  litteraturpedagogiska  roller  som  lärare  och 
skolbibliotekarier  antar  i  bokcirkelarbetet  samt  hur  de  samarbetar  och  att 
undersöka hur  detta  påverkar  elevernas  bokcirklar.  Jag  har  intervjuat  ett  antal 
skolbibliotekarier och lärare med tre olika förhållande till bokcirkelarbete. Dels är 
det  skolbibliotekarier  som  håller  i  en  bokcirkel,  dels  skolbibliotekarier  som 
fungerar som stöd för bokcirkelverksamhet som lärarledd pågår i klasserna och 
slutligen lärare som själva håller i en bokcirkel. Att belysa dessa aspekter kommer 
förhoppningsvis  att  hjälpa  till  att  sätta  bokcirkelns  existens  i  skolan  i  sitt 
sammanhang. De följande tre frågorna utgör uppsatsens frågeställningar:

Vilket  är  syftet  med  bokcirkelverksamheten  ur  skolbibliotekariens 
respektive lärarens synvinkel och vad betyder det konkret för utformningen 
av verksamheten?

På vilket sätt skiljer sig den litteraturpedagogiska rollen mellan lärare och 
bibliotekarier så som det kommer till uttryck i bokcirkelverksamheten?

Vad  spelar  samarbetet  mellan  lärare  och  bibliotekarier  för  roll  för 
bokcirkelverksamheten?
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Källmaterial och metodredovisning

Urval och genomförande
Jag har valt att intervjua fem skolbibliotekarier från fem olika grundskolor i södra 
Sverige  samt  tre  lärare  på  grundskolor  i  samma  del  av  landet.  Urvalskriterier 
bestod  av  yrkesverksamma  skolbibliotekarier  som  bedriver  någon  form  av 
bokcirkelverksamhet,  grundskollärare  som  bedriver  någon  form  av 
bokcirkelverksamhet samt skolbibliotekarier som ej håller i en bokcirkel men som 
i  egenskap  av  bibliotekarie  ger  service  åt  en  eller  flera  lärare  vilka  håller  i 
bokcirklar. Majoriteten arbetar på grundskolor i en mellanstor stad och en person 
arbetar på en grundskola i en större stad. Jag har skickade ut förfrågningar till 
samtliga skolbibliotekarier i den mellanstora kommunen och fick svar från fyra 
skolbibliotekarier. Jag ville ha en ytterligare skolbibliotekarierespondent och fick 
genom en skolbibliotekscentral i en större stad kontakt med min femte respondent. 
Tre  av  skolbibliotekarierna  driver  bokcirklar.  Resterande  två  bibliotekarier 
fungerar  som  stöd  till  bokcirklar  ledda  av  lärare  i  klassrummet.  Samtliga 
lärarrespondenter  driver  bokcirklar  i  sina  klasser.  Urvalskriterier  för  ålder  på 
barnen i grundskolan har jag begränsat till grundskolan.

Respondenterna  har  jag  med  två  undantag  träffat  personligen,  i 
undantagsfallen  har  intervjuerna  spelats  in  digitalt.  Jag  hade  möjlighet  att 
intervjua respondenterna i enskildhet på deras arbetsplatser, i skolbiblioteket eller 
i ett tomt klassrum. Alla samtyckte till  att jag spelade in intervjuerna. Samtliga 
intervjuer tog omkring 45-60 minuter att  genomföra.  Det var min intention att 
intervjua  samtliga  respondenter  på  plats  och  spela  in  dem.  Tyvärr  fick 
skolbibliotekarien Jenny förhinder och behövde ställa in vår intervju. Jag bor långt 
ifrån den region där respondenterna arbetar. Därför intervjuade jag istället henne 
via telefon och tog noggranna anteckningar. Min telefon och inspelningsutrustning 
var tyvärr för undermålig för att tjäna till att spela in. Under mitt besök i regionen 
hann  jag  inte  heller  möta  skolbibliotekarien  Sandra.  Därför  gjorde  jag  en 
telefonintervju  med  henne  också.  Båda  telefonintervjuerna  varade  i  cirka  45 
minuter.  De  flesta  inspelade  intervjuerna  blev  längre  än  45  minuter, 
telefonintervjuerna blev en aning kortare än de inspelade intervjuerna. Att träffas 
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ansikte mot ansikte tror jag gör att samtalet blir naturligare med möjlighet till mer 
fördjupning. Vad jag tror gjorde att telefonintervjuerna ändå nådde ungefär samma 
nivå som de övriga var att jag höll dem sist. Jag upplevde att jag då hade lärt mig 
mer om hur jag skulle intervjua och att detta kompenserade det faktum att jag inte 
satt i samma rum som respondenterna.

Jag har efter insamlandet av intervjumaterialet lyssnat igenom inspelningarna 
och  transkriberat.  Efter  det  har  jag  ordnat  det  empiriska  materialet  efter  de 
bokcirklar som respondenterna arbetar med. Under varje bokcirkelrubrik har jag 
urskilt respondenternas syfte, litteraturpedagogiska roll och det samarbete mellan 
lärare och skolbibliotekarie som förekommer. 

Jag  har  anonymiserat  samtliga  respondenters  namn och tillika  skolorna de 
arbetar  på.  Namnen  på  respondenterna  är  slumpmässigt  valda,  skolorna  har 
namngivits efter blommor. 

Val av metod
Jag har samlat in mitt empiriska material genom kvalitativa forskningsintervjuer 
med skolbibliotekarier och lärare. 

Man  försöker  i  den  kvalitativa  forskningsintervjun  nå  och  beskriva  den 
intervjuades  livsvärld.  Den  kvalitativa  intervjun  utgår  från  ”den  primära 
upplevelsen  av  världen”43,  där  man  i  en  fenomenologisk  vetenskapstradition 
betraktar  den  intervjuades  erfarenheter  som  byggstenar  för  den  vetenskapliga 
världen. Varje persons allmänna kunskap om världen och vetenskapliga kunskap 
utvinns ur individens unika synsätt och erfarenheter av världen. Den vetenskapliga 
världen ”[...]bygger på världen som den direkt upplevs”44 och om man vill granska 
den bör man också granska de upplevelser och erfarenheter som den är uppbyggd 
av.

Målet  med  den  kvalitativa  intervjun,  att  ta  del  av  och  tolka  erfarenheter, 
passar min uppsats syfte. Det ger mig möjlighet, till skillnad från till exempel en 
kvantitativ enkät, att ställa öppna frågor med utrymme för informanterna att svara 
fritt.  Detta  gör  det  enklare  för  mig  att  skapa  en  fördjupad  bild  av  deras 
uppfattningar.  Genom att  söka  efter  böcker  och  artiklar  på  temat  bokcirklar  i 
skolbibliotekssammanhang  har  jag  förstått  att  förekomsten  av  bokcirklar  i 
skolbiblioteksmiljö är relativt liten. Detta faktum är ännu en anledning att välja 
bort kvantitativ metod. Jag skulle ha mycket svårt att få ett antal intervjusvar stort 
nog  att  lämpa  sig  för  kvantifiering.  Att  jag  väljer  kvalitativa  intervjuer  med 
skolbibliotekarierna  som håller  i  bokcirklar  framför  kvalitativa  observationer  i 
bokcirklarna har två orsaker, dels tidsaspekten och dels uppsatsens syfte. För det 

4 3 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009), Den kvalitativa forsknigsintervjun, s. 44.
4 4 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2008), s. 45.
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första skulle det, med den begränsade tid jag har för insamling av material, ta för 
lång tid att observera och sedan bearbeta materialet. För det andra är syftet med 
uppsatsen att  undersöka bibliotekariers och lärares modeller  för bokcirklar och 
deras syfte, mål och tankar kring arbetet och samarbete med dem. Detta kommer 
man enklare fram till genom att intervjua dem.

En kvalitativ forskningsintervju har som mål att få grepp om både fakta och 
mening från intervjupersonerna.  Mening innebär i sammanhanget betydelsen hos 
centrala teman i personens livsvärld. Intervjuaren är inläst på ämnet för intervjun 
och tolkar de svar som personen ger, vad som sägs genom kroppsspråk och de 
åsikter  som  förmedlas  mellan  raderna.  Den  kvalitativa  aspekten  av 
forskningsintervjun innebär att man är ute efter ord och nyanserade meningar som 
inte  låter  sig  kvantifieras  till  skillnad  från  en  kvantitativ  studies  resultat. 
Exaktheten i intervjuforskarens tolkning av meningen motsvarar den kvantitativa 
resultatens exakthet.45 

Den kvalitativa forskningsintervjun är inriktad på specifika teman. De teman 
som jag  intervjuat mina informanter utifrån är bokcirklar, läsfrämjande arbete, 
skolbibliotekariens/lärarens egen yrkesroll i läsfrämjande arbete och hur man ser 
på samarbetet i det läsfrämjande arbetet med kollegan i den andra yrkesrollen. För 
att i intervjuerna fokusera på dessa teman använder jag mig av halvstrukturerade 
intervjufrågor som riktar informanterna mot de teman jag valt ut. Mitt mål är att 
låta  dessa  teman  stå  för  sig  själva  i  intervjufrågorna,  utan  att  påtvinga 
informanterna bestämda åsikter om dem. 

Det är viktigt att som intervjuare ha ett öppet sinne för informanternas svar, 
vad som sägs och inte sägs, att vara medvetet kritisk mot sina egna antaganden 
under intervjun, för att vara öppen och ha möjlighet att upptäcka nya fenomen. 
Man  bör  också  komma  ihåg  att  intervjusvar  kan  vara  mångtydiga  och 
motsägelsefulla. En kvalitativ intervju har inte ”[...]som mål att komma fram till 
entydiga och kvantifierbara innebörder hos de teman som står i fokus.” Det är 
intervjuarens uppgift att klargöra om eventuella motsägelser beror på missförstånd 
mellan intervjuare och informant eller om de speglar motsägelser som finns inom 
informanten.46 

Den  empiriska  kunskapen  produceras  i  en  kvalitativ  forskningsintervju  i 
interaktionen mellan människor och påverkas av de faktorer som är närvarande i 
vid  det  specifika  intervjutillfället/tillfällena.  Man  måste  som  intervjuare  vara 
medveten om sitt beteende, sitt språk och sin informant för att kunna ”[...]hantera 
den mellanmänskliga dynamiken i intervjun.”47

Efter  att  ha  beskrivit  områdena  bokcirklar  i  skola  och  skolbibliotek,  min 
metod, syfte och frågeställningar samt teoretiska utgångspunkter är det nu dags att 
presentera och analysera resultaten av min kvalitativa intervjustudie.
4 5 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2008), s. 46.
4 6 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2008), s. 47.
4 7 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2008), s. 48.
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Resultat och analys

I detta kapitel presenteras först uppsatsens respondenter, sedan redovisas resultatet 
av intervjuerna med lärare och skolbibliotekarier. Presentationen av det empiriska 
materialet  är  sorterat  efter  de  respektive  bokcirklar  som  har  studerats.  En 
bibliotekarie eller lärare kan vara ledare för flera olika sorters cirklar. Begreppet 
bokcirkel som det presenteras i denna studie kan inbegripa både en liten grupp 
personer  som  träffas  kontinuerligt  i  samma  gruppkonstellation  och  en  större 
bokcirkelverksamhet där lärare eller bibliotekarie håller bokcirklar för hela klasser 
och  där  gruppkonstellationerna  kan  variera.  Det  är  viktigt  att  påpeka  att  jag 
studerat samarbetet kring just bokcirklar och väljer sålunda att ta upp endast det. 
Respondenterna kan alltså ha ett ännu mer välutvecklat samarbete än jag föreslår, 
fast inom ett annat område, exempelvis informationskompetens. Detta har jag valt 
att utesluta eftersom bokcirklar och informationskompetens är områden av väldigt 
olika karaktär och för att jag tror att diskussionen skulle glida från det egentliga 
ämnet om området informationskompetens räknades med.

Presentation av respondenterna

Skolbibliotekarier med bokcirkel
Anna-Karin, 62 år, är utbildad lågstadielärare, socionom och speciallärare. Hon 

arbetar som skolbibliotekarie för två F48 till 5-skolor. Skolbiblioteket ligger i 
den ena skolan, kallad Violskolan. Hon har studerat en termin biblioteks- och 
informationsvetenskap men hoppade av utbildningen då hon fick jobb. Hon 
har arbetat  på skolorna sedan tretton år tillbaka men som skolbibliotekarie 
sedan åtta år tillbaka. Anna-Karin har en 75 procents tjänst där hon arbetar 50 
procent som skolbibliotekarie och 25 procent som speciallärare. Hon arbetar, 
tillsammans med lärarna, med bokcirklar med de barn som går i årskurs fem. 
Bokcirklarna äger rum i klassrummen under lektionstid. Det sammanfattande 
namnet för hennes cirkelverksamhet är Bokcirkelverksamhet 1.

4 8 ”F” står för förskoleklass, vilken består av sexåringar.
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Lina,  52  år,  är  utbildad  bibliotekarie  och  arbetar  på  ett  kombinerat  folk-  och 
skolbibliotek.  Hon är anställd av folkbiblioteken i  staden och arbetar tjugo 
timmar i veckan på folkbiblioteket. De andra tjugo timmarna hyrs hon ut till 
skolan  där  hon  arbetar  som  skolbibliotekarie.  Skolan  (Syrénsskolan)  har 
årskurserna  6  till  9,  Lina  arbetar  med  samtliga  elever.  Eleverna  delar  sitt 
skolbibliotek  med  användarna  på  stadsdelsbiblioteket,  men  biblioteket  har 
tider i veckan då det bara är öppet för elever samt ett särskilt rum där man kan 
stänga till om Lina ska träffa en grupp elever ostört. Lina träffar, på lärarnas 
önskan,  elever  gruppvis  i  biblioteket  för  att  eleverna ska  samtala  om sina 
bokupplevelser, så kallade testunder. Hon har även Elevens val där eleverna 
en eller två gånger i veckan kommer till  biblioteket för att samtala om sin 
läsning och ha lektionstid för individuell  läsning. Lina har även hållit  i  en 
vanlig  bokcirkel  med  en  klass  på  en  lärares  initiativ.  Lina  driver 
Bokcirkelverksamhet 2 och 3.

Jenny, 48, har gått kulturvetarlinjen och tagit en magisterexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap så när som på magisteruppsatsen. Hon arbetar sedan 
drygt tio år tillbaka som skolbibliotekarie på Pelargonskolan, en F till 9-skola. 
Jenny började arbeta med bokcirklar för ungefär åtta år sedan och har cirklar 
för  elever  både  på  mellanstadiet  och  högstadiet.  Jenny  driver 
Bokcirkelverksamhet 4 och 5.

Lärare med bokcirkel
Maria, 33 år, är utbildad grundskollärare för årskurserna 4 till 9 och arbetar på 

Tulpanskolan, som har årskurserna F till 9, sedan sex år tillbaka. Hon är lärare 
i svenska och engelska och arbetar med sjätte- till niondeklassare. Maria har 
arbetat med bokcirklar sedan hon tog sin lärarexamen 2002. På Tulpanskolan 
arbetar  samtliga  språklärare  och  även  en  hel  del  andra  ämneslärare  med 
bokcirkelmetoden  literature circles (den finns beskriven i kapitlet ”Tidigare 
forskning”  och  rubriken  ”Bokcirklar  i  skolan”  på  s.  15  f.). Maria  driver 
Bokcirkelverksamhet 6.

Ylva, 56 år, är utbildad mellanstadielärare på en skola (kallad Lupinskolan) för 
årskurserna 3 till 5. Hon har jobbat inom samma rektorsområde sedan 1976 
och  är  för  tillfället  klassföreståndare  för  en  trea.  Ylva  har  under  hela  sin 
karriär arbetat med bokcirklar. Ylva driver Bokcirkelverksamhet 7. 

Ulrika,  59 år, arbetar som lågstadielärare, också hon på Lupinskolan. Hon har 
klasser från årskurserna 1 till  3 och är för tillfället klassföreståndare för en 
trea. Ulrika har förutom lågstadielärarutbildningen en speciallärarutbildning. 
Hon har arbetat inom rektorsområdet sedan 1983, men bara på sin nuvarande 
skola sedan förra terminen.  Med bokcirklar  har hon arbetat  sedan arton år 
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tillbaka. Hon har i egenskap av speciallärare tagit kurser i hur man arbetar 
med lästräning. Hon har även tagit del i en fortbildning där lässtimulerande 
arbete för barn ingick. Ulrika driver Bokcirkelverksamhet 8.

Skolbibliotekarier som servar lärare med bokcirklar
Helena,  39  år,  som  har  en  magisterutbildning  i  biblioteks-  och 

informationsvetenskap  tog  examen  2004  och  arbetar  sedan  dess  som 
skolbibliotekarie på Ulrika och Ylvas Lupinskolan samt på en F till 2-skola . 
Hon har även läst 30 högskolepoäng i barnlitteratur. Helena servar bokcirklar 
på båda skolor, däribland Ulrika och Ylvas bokcirklar.

Sandra,  44  år,  arbetar  som skolbibliotekarie  på två  skolbibliotek,  det  ena för 
årskurserna F till 5 och det andra för 6 till 9. Det senare skolbiblioteket ligger 
på  Marias  arbetsplats,  Tulpanskolan.  Maria  och  Sandra  samarbetar  med 
varandra.  Sandra  har  en  magisterexamen  i  biblioteks-  och 
informationsvetenskap och har innan sitt arbete som skolbibliotekarie arbetat 
på stads-  och stadsdelsbibliotek.  På Tulpanskolan  servar Sandra bokcirklar 
regelbundet.   

Skolbibliotekariernas bokcirklar

Bokcirkelverksamhet 1
Bokcirkelverksamhet  1  hålls  för  samtliga  femteklassare  på  Violskolan  där 
skolbibliotekarien Anna-Karin arbetar.49 Hon tog tillsammans med en lärare för en 
femteklass fram bokcirkelkonceptet för sju år sedan, sedan dess driver Anna-Karin 
tillsammans med lärarna bokcirklar. Det första bokcirkeltillfället består till störst 
del av bokprat där skolbibliotekarien och lärarna presenterar titlarna.  Sedan får 
eleverna välja vilken bok de vill läsa efter intresse. Man får vara 2-5 personer i  
grupperna. Det händer att man grupperar barnen efter vilken läsnivå de ligger på 
men vanligast är att de får välja själv. Man träffas i bokcirklarna en gång i veckan 
och får vid varje tillfälle i gruppen gemensamt bestämma hur många sidor man 
skall läsa till  nästa gång. Sidantalet som varje grupp har att läsa skrivs upp på 
tavlan. Anna-Karin menar att det är för att eleverna ska läsa det bestämda antalet 
sidor och inte kunna skylla på att de glömt det. Att läsa inför bokcirklarna anses 
lika viktigt som andra läxor. Man får inte läsa längre än gruppen bestämt. Något år 
har  eleverna  också  förberett  skriftligt  arbete  i  ett  häfte  inför  bokcirklarna. 
Skolbibliotekarien och lärarna går mellan grupperna som har spridit ut sig över 
skolan  för  att  kunna  ha  ett  ostört  samtal.  De  vuxna  fungerar  som  ett  stöd  i 

4 9 Transkription av intervju med Anna-Karin, 2011-02-15.
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diskussionerna. Allt eftersom tiden går och eleverna vänjer sig vid bokcirklarna 
överlåter man mer och mer samtalet till eleverna. Under cirkelmötet skall eleverna 
försöka hitta  saker  som de kan referera till  i  sitt  eget  liv.  Eleverna ska också 
utveckla sin förmåga att bokprata vilket innebär att de får öva på att berätta på ett 
sätt  som gör  det  spännande för  de  andra  eleverna  att  lyssna  på.  När  eleverna 
arbetat med bokcirklar ett tag och bokcirkelböckerna har tagit slut är det är dags 
att  presentera  nya  böcker.  Då  uppmuntras  eleverna  att  bokprata  för  sina 
klasskompisar istället för skolbibliotekarie och lärare.  Bokcirklarna pågår under 
hela läsåret. Anna-Karin väljer vid två tillfällen ut ett tjugotal böcker som hon och 
lärarna delar upp mellan sig för att läsa innan bokcirklarna drar igång i samband 
med kursstart. Vi terminens andra tillfälle uppmuntrar hon eleverna att hjälpa till  
med bokurval till cirklarna. Anna-Karin sammankallar då och då lärarna till möten 
där man bland annat talar om hur det går i grupperna och hur böckerna har tagits 
emot av barnen.50 

Syfte
Anna-Karin  menar  att  syftet  med  bokcirklarna  är  att  eleverna  skall  få  en 
läsupplevelse och att de får möjlighet att dela den med andra. Hon tycker att man i 
bokcirkeln  vidgar  läsningen  från  att  bara  avkoda,  förstå,  texten  till  att  få  en 
upplevelse och nya erfarenheter av den genom samtalet.  Eleverna utvecklar sitt 
sätt att argumentera, att tala, att tänka och att ge och ta i ett samtal. När man börjar 
diskutera väcks egna, nya tankar. Anna-Karin tycker att det är viktigt att eleverna 
får möjlighet att tala om sina egna erfarenheter. Hon tror att eleverna i böcker de 
läser kan känna igen sig själv eller saker man upplevt och att man mår bra av att 
prata om det. Det är viktigt för att utveckla sin empatiska förmåga.51 

Litteraturpedagogiska roller
Anna-Karin  menar  att  det  är  hennes  litteraturpedagogiska  roll  som 
skolbibliotekarie att förmedla rätt böcker till  skoleleverna, med målet att barnet 
skall tycka att boken är rolig att läsa. Hon ser det också som sin uppgift att skaffa 
fram litteratur  till  eleverna  och  skolbiblioteket  och  att  svara  på  önskemål  om 
inköp från eleverna. Hon skall som skolbibliotekarie försöka sätta rätt bok i rätt 
hand. Hon har genom att som speciallärare träffa eleverna och genom att arbeta 
med läsning med eleverna i biblioteket skaffat sig kunskap om vad som passar 
varje  elev att  läsa och har  kännedom om vilka  böcker  som finns  tillgängliga. 
Anna-Karin väljer att bromsa eleven om hon inte tror att en bok passar. Hon tror 
att "det är otroligt viktigt att förmedla de rätta böckerna till barnen. De vill helst 
låna böcker som ser häftiga ut. Det är likadant i ettan, där vill de låna fantasy för 

5 0 Transkription av intervju med Anna-Karin, 2011-02-15.
5 1 Transkription av intervju med Anna-Karin, 2011-02-15.
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att det är häftigt.” Då låter Anna-Karin barnen läsa högt för henne för att få se på 
vilken nivå de befinner sig. Om boken är för svår så tappar de läslusten. 

Anna-Karin  leder  dem  i  samarbete  med  lärarna  men  hon  fungerar  som 
organisatör  vilket  innebär  att  hon sammankallar  dem till  möten  och delar upp 
vilka böcker lärarna skall läsa för att sedan bokprata om. Både Anna-Karin och 
lärarna har ett gemensamt ansvar för att stödja samtalen i bokcirklarna. Lärarna 
har mycket de skall arbeta med och lära sina elever. Hon har som skolbibliotekarie 
möjlighet  att  arbeta  fördjupat  och  fokuserat  med  litteraturpedagogik  genom 
lässtimulerande insatser där barnen kommer på besök i biblioteket. 

Är  det  för  att  Anna-Karin  är  lärare  i  grunden  som  hon  så  tydligt  vill 
kontrollera vilka böcker en elev lånar? Hennes mål är att få eleverna att tycka det 
är roligt att läsa, vilket hon också anser att bokcirklarna har som mål. Men även 
bokcirklarna  färgas  av  en  läsning  som  är  kontrollerad.  Detta  illustreras  i  det 
faktum att bokcirklarna har samma status som andra läxor, att man inte får läsa 
hur långt man vill och att man ibland har i uppgift att redovisa bokcirkelarbetet 
skriftligt.  Bokcirkelverksamhet  1  leds  inte  endast  av  en skolbibliotekarie  utan 
också  av  lärare  och  den  äger  rum under  lektionstid.52 Man  vill  inte  enbart  få 
eleverna  att  läsa  skönlitteratur  utan  också  utveckla  sin  diskussionsförmåga. 
Förmågan  att  argumentera  är  ett  av  målen  i  läroplanen  för  den  svenska 
grundskolan. Det arbete som eleverna utför i skolan är till för att eleverna skall 
uppnå  de  kunskapsmål  som  finns  i  läroplanen.53 Därför  är  det  så  viktigt  för 
skolbibliotekarie  och  lärare  att  kontrollera  att  eleverna  utför  de  uppgifter  som 
bokcirklarna  innebär.  Det  bör  tilläggas  att  eleverna  oftast  får  välja  bok  efter 
intresse och att de under bokcirkelsamtalen uppmuntras att diskutera fritt  kring 
boken de läst. Detta visar att det är viktigt för skolbibliotekarien och lärarna att 
eleverna  upplever  bokcirkeln  som lustfylld.  Anna-Karin  är  ett  exempel  på  en 
skolbibliotekarie som har ett ben i både lärar- och bibliotekarierollen.54

Samarbete
Anna-Karin  är  både  speciallärare  och skolbibliotekarie  samtidigt.  Redan innan 
hon började som skolbibliotekarie  samarbetade hon med  de andra lärarna.  Att 
fortsätta det samarbetet som skolbibliotekarie har varit naturligt för att både hon 
och  lärarna  är  vana  vid  det.  Bokcirklarna  är  rent  organisatoriskt 
skolbibliotekariens ansvar på Violskolan. Anna-Karin styr upp det praktiska som 
att skaffa in böcker och sammankalla till möten, men att leda bokcirkelgrupperna 
är något som sker tillsammans med lärarna. Skolbibliotekarien tycker att lärarna är 
positiva till  hennes arbete,  det är  aldrig några problem med att  få igenom nya 
idéer. Att skolbibliotekarien också är speciallärare avspeglar sig i samarbetet kring 
bokcirklarna. Det faktum att hon tidigare arbetat tillsammans med lärarna gör det 
5 2 Transkription av intervju med Anna-Karin, 2011-02-15.
5 3 Kveli, A-M (1994), s. 15.
5 4 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, s. 10
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naturligt för henne att fortsätta samarbeta med dem. I Montiel-Overalls teoretiska 
modell för samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier är det relationen dem 
emellan  som man  granskar.  Relationen  mellan  Anna-Karin  och  lärarna  tyder, 
genom att man håller cirklarna tillsammans, på ett förtroende mellan dem och ett 
gemensamt engagemang. Genom bokcirklarna har skolbibliotekarien och lärarna 
utvecklat  en  verksamhet  med  ett  gemensamt  mål,  vilket  är  kriterierna  för 
samarbete av Typ B enligt Montiel-Overall.  Violskolans samarbete sträcker sig 
ännu länge.  Bokcirkelverksamhet  1 har gjorts  till  en del  av  läroplanen. Det är 
obligatoriskt för femteklassarna att vara med i en bokcirkel. År efter år arbetar 
skolbibliotekarien och lärarna med bokcirklarna i årskurs fem. Skolbibliotekarien 
och en lärarna har tillsammans byggt upp något som de inte  kunde ha kunnat 
åstadkomma på egen hand; att alla femteklassarna har bokcirklar under skoltid. 
Skolbibliotekarien Anna-Karin ser till att man samlas för att diskutera hur arbetet 
skall läggas upp och tillgängliggör den litteratur som skall användas och lärarna 
upplåter  lektionstid  till  bokcirkelaktiviteten.  Den  gemensamma  aktiviteten  har 
inbegripits  i  läroplanen för eleverna.  Detta  faktum gör att  deras samarbete når 
ända till Typ C enligt Montiel-Overalls modell.  För att samarbetet skall klassas 
som Typ C krävs det att samarbetet mellan skolbibliotekarie och lärare fastställs i 
läroplanen vilket är tydligt här. 

Vad har samarbetsgraden för konsekvenser för Bokcirkelverksamhet 1? Att 
samarbetet  är  så  väl  utvecklat  mellan  skolbibliotekarien  och  lärarna  har 
konsekvensen att samtliga femteklassare får möjlighet att vara med i en bokcirkel 
där båda yrkesgrupper har  en roll,  den präglas av en bibliotekaries  kompetens 
samtidigt som lärarnas kompetens också finns representerad. Samarbetet av Typ C 
var i fallet med Bokcirkelverksamhet 1 en förutsättning för att verksamheten ser ut 
som den gör. 

Bokcirkelverksamhet 2
Bokcirkelverksamhet  2  drivs  av  skolbibliotekarien  Lina.  I biblioteksplanen  för 
Syrénskolan, som Lina bland andra utarbetat,55 finns fastställt att eleverna i sjätte 
klass ska komma till skolbiblioteket i grupper för att samtala om böcker.56 Vissa 
grupper kommer bara en gång men det händer ofta att också Lina tar emot grupper 
flertalet  gånger.57 Det beror på om läraren vill  det  och känner att  det finns ett 
behov i klassen. Lina skapade Bokcirkelverksamhet 2 som ett sätt för eleverna att 
avslappnat samtala om litteratur. Skolbibliotekarien träffar eleverna i grupper om 
cirka sju personer i skolbiblioteket för att samtala om böcker de läst medan man 
dricker  te  tillsammans.  Man  läser  alltså  aldrig  en  gemensam  bok. 
Skolbibliotekarien ber eleverna att i tur och ordning berätta för gruppen om en bra 
5 5  Lina har samarbetat med skolbibliotekarien Helena i skapandet av planen, Helena är skolbibliotekarie på 
Lupinskolan.
5 6 Transkription av intervju med Lina, 2011-02-16, transkription av intervju med Helena, 2011-02-16. 
5 7 Transkription av intervju med Lina, 2011-02-16.
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bok som de har läst. Har en elev inte läst en bra bok på senaste tiden så ber Lina 
dem berätta om en bra bok de läst någon annan gång. Eleverna kan nästan alltid 
komma på någon bok. Medan de berättar om boken antecknar skolbibliotekarien 
för att sedan raskt gå och hämta titeln om den finns inne, eller en annan bok av 
samma författare. Om eleverna inte är för många och det finns tid så kan Lina 
fråga dem om de har någon fråga om boken till den som pratar. Det är viktigt för 
Lina att se till så att alla får möjlighet att berätta om en bok. När de är färdiga 
bildar böckerna, som eleverna har pratat om och som skolbibliotekarien hämtat, 
en hög framför gruppen. Då är det dags för eleverna att låna. Det nästan alltid 
någon som vill låna från bokhögen. Är de intresserade av att låna något annat så 
hjälper Lina dem med det.58 När detta är över ska gruppen antingen tillbaka till 
klassrummet för att fortsätta en lektion eller så har läraren sagt till Lina att de kan 
sitta och läsa i biblioteket. Boksamtalet brukar ta cirka 30 minuter. Efter att ha 
redogjort  för  Linas  Bokcirkelverksamhet  2  inser man att  den inte  uppfyller  de 
kriterier som jag satt upp för att kallas bokcirkel. Även om boksamtal och boktips 
ligger i  centrum för verksamheten och man träffas några gånger så är det inte 
tillräckligt regelbundet för att kunna klassas som bokcirkel.  

Bokcirkelverksamhet 3 
För två år sedan fick skolbibliotekarien Lina möjligheten att hålla i en ”Elevens 
val”-aktivitet. Hon ville få en möjlighet att fördjupa Bokcirkelverksamhet 2 i och 
med  att  man  där  mest  snuddar  vid  ytan  av  litteraturen.  Skolans  sjätte-  och 
sjundeklassare  har  möjlighet  att  välja  Linas  Elevens  val-aktivitet,  som  kallas 
”Läslust” två gånger i  veckan och grupperna består av högst femton personer. 
Bokcirkelverksamhet 3 går ut på att eleverna samlas i skolbiblioteksrummet för att 
samtala  om  böcker  och  också  läsa  enskilt.  Träffarna  börjar  med  att 
skolbibliotekarien kollar närvaron och ser till så att varje elev har något att något 
att läsa. När alla anlänt har man en samling där eleverna uppmuntras till att berätta 
om  en  bok  man  just  läst  ut  och  betygsätta  den.  Till  skillnad  från 
Bokcirkelverksamhet 2 behöver man inte berätta om en bok om man inte vill. I 
Bokcirkelverksamhet 3 träffas man så pass ofta att man inte har något att berätta 
varje gång. Det är under samlingen som böckerna oftast byter ägare. Eleverna blir 
intresserade av litteraturen de andra berättar om. Ibland arbetar skolbibliotekarien 
med teman som rör litteratur vid samlingen. Under hösten har hon till exempel 
presenterat genrer. När samlingen är över återgår gruppen till sina platser för att 
fortsätta läsa. Lina försöker göra miljön i rummet mysig och inbjudande. Det är i 
Bokcirkelverksamhet 3 meningen att man ska få tid till egen läsning. Det finns 
inga  krav  på  vad  man  skall  läsa  utan  varje  elev  väljer  efter  eget  intresse. 
Skolbibliotekarien anser att  det är  en väldig spännvidd på deltagarnas läsvana. 

5 8 Transkription av intervju med Lina, 2011-02-16.
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Vissa  elever  läser  vuxenböcker  medan  andra  kämpar  med  de  allra  lättaste 
böckerna. 

Skolbibliotekarien berättar att eleverna gillar att de får tid att läsa, att man får 
boktips och berättar att det hjälper dem med läxan i ämnet svenska. De flesta är 
mycket nöjda. Några elever berättade i en utvärdering för Lina att det inte hade 
varit så roligt att arbeta med genrer, de ville hellre ägna tiden åt läsning. Annars 
var de nöjda med hur aktiviteten var uppbyggd. Lina tycker att eleverna skapar en 
stark gemenskap när de sitter och läser själva men tillsammans. 

Syfte
Syftet bakom Bokcirkelverksamhet 2 och 3 är att skapa en positiv stämning kring 
läsning för eleverna genom att tillsammans ha en trevlig stund med samtal om 
böcker och läsning.59 Lina har upplevt att läsning kan vara väldigt ångestladdat för 
en del elever, därför vill hon hjälpa till att göra samtal om böcker till en positiv  
upplevelse. Hon vill genom Bokcirkelverksamhet 2 och 3 få eleverna att tala om 
sina bokupplevelser och på det viset tipsa varandra om böcker vilket skall leda till 
att  eleverna  i  slutändan  läser  mer.  Skolbibliotekarien  vill  helst  inte  bokprata 
överhuvud taget eller  på något annat vis  bestämma vad eleverna ska läsa,  hon 
tycker att det fria valet är viktigt för att det ska bli lustfyllt att läsa. Barnen läser, 
enligt hennes erfarenhet, i högre utsträckning de böcker som kamrater har tipsat 
dem om än som hon själv tipsat om. Det är i Bokcirkelverksamhet 2 och 3 viktigt 
att samtliga elever får komma till tals och att de övar på att samtala med varandra,  
att lyssna och bli lyssnade på. 

Boksamtalen i Bokcirkelverksamhet 2 och 3 anser skolbibliotekarien vara ett 
sätt att skapa läsintresse för ovana läsare. Samtalen skall ge eleverna en ingång till 
böckerna.  Lina  berättar:  ”En  del  lässvaga  elever  säger  ofta:  'Det  här  var  en 
jättetråkig bok, jag vill ha en annan!', för att de inte kommer in i boken. Är man 
lässvag och får veta att den här boken handlar om Hassan som är 13 år som blir 
kompis med Nisse, vars pappa har en bilverkstad, då har man en ingång till boken. 
Då har man kanske lättare att  förstå  [boken]  när man börjar läsa.”6 0  Lina tror 
också  att  samtalet  om böcker,  förutom att  skapa  en  ingång,  är  ett  sätt  att  få 
fördjupad förståelse för det man har läst.

Litteraturpedagogiska roller
Skolbibliotekarien menar att hon finns med vid cirklarna för att hjälpa eleverna att 
tipsa varandra på ett sätt som gör böckerna intressanta. På egen hand tenderar de 
att endast redogöra för bokens handling och ibland råkar de då avslöja för mycket. 
Lina försöker styra in samtalet på vem boken handlar om för att skapa intresse och 
ingång.61 Under  Bokcirkelverksamhet  3  ser  Lina  det  som  sin  roll  att  vara 
5 9 Transkription av intervju med Lina, 2011-02-16.
6 0 Transkription av intervju med Lina, 2011-02-16.
6 1 Transkription av intervju med Lina, 2011-02-16.
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moderator.  Hon tar så lite plats så möjligt  själv och vill  istället  få eleverna att 
berätta för varandra om sina läsupplevelser och samtala med varandra. Med hjälp 
av frågor får hon dem att berätta för varandra om till exempel vem huvudpersonen 
är  i  boken  de  läst  och  vad  den  kan  tänkas  ha  för  tema.  Hennes 
litteraturpedagogiska  ansvar  som  skolbibliotekarie  innefattar  att  hon  guidar 
eleverna bland litteraturen, vilket innebär att hon presenterar vad som finns och 
hjälper  varje  elev  att  få  en  bok  som  passar  dem.62 Man  märker  tydligt  att 
skolbibliotekarien  vill  att  Bokcirkelverksamhet  3 skall  präglas av valfrihet  och 
tydligt  stå  utanför  skolarbetet.  Skolbibliotekarien  har  inga  krav  på  sig  att 
betygsätta  eleverna,  därför  behöver  de  heller  inte  prestera  något  skriftligt. 
Samtalen  är  också  kravlösa.  Eleverna  får  aldrig  i  uppgift  att  förbereda  en 
berättelse. Skolbibliotekarien fungerar som en inspiratör snarare än en lärare. Hon 
har  en  fördjupad  kunskap  inom  barn-  och  ungdomslitteratur  och  som 
folkbibliotekarie  också inom vuxenlitteratur.  Jag tycker att  det är  intressant att 
skolbibliotekarien håller i en verksamhet som Elevens val. Där har hon möjlighet 
att erbjuda elever skoltid i biblioteket och kan utforma verksamheten hur hon vill. 
Hon har i ämnet Elevens val inget krav på sig att betygsätta sina elever.63 Hennes 
skolbibliotekarieroll förblir intakt. 

När Lina jämför sin och lärarnas litteraturpedagogiska roller berättar hon att 
hon vill få eleverna att samtala med varandra och har i uppgift att sätta rätt bok i 
rätt hand. Det är sedan lärarnas uppgift att fördjupa elevernas erfarenhet av boken 
genom vidare arbete i klassen. Skolbibliotekarien förmedlar boken och försöker 
locka eleverna att läsa dem medan läraren låter eleverna arbeta med litteraturen. 

Samarbete
Även om Bokcirkelverksamhet 2 inte är en bokcirkel väljer jag att ha med den i 
detta  kapitel.  Detta  för  att  samarbetet  kring  Bokcirkelverksamhet  3  är  en 
utveckling av samarbetet kring Bokcirkelverksamhet 2 och för att samarbetet runt 
om Bokcirkelverksamhet 3 blir tydligare då. 

Bokcirkelverksamhet  2  drivs  av  en  skolbibliotekarie,  sker  på  skoltid  och 
möjliggörs av både lärare och skolbibliotekarie. Lärarna delar upp eleverna och 
ger dem tid att spendera i biblioteket, tid som skolbibliotekarien i sin tur väljer att 
ägna åt  en aktivitet  som hon tror  gynnar  elevernas  läsande.  Skolbibliotekarien 
samlar samtliga ur årskurs sex för minst  två träffar av Bokcirkelverksamhet 2-
typen. Detta är en litteraturpedagogisk uppgift, en insats för att öka läslusten, som 
skolbibliotekarien erbjuder. Lärarna vet att skolbibliotekarien har erfarenhet av att 
få  eleverna  att  samtala  om litteratur.  Bokcirkelverksamhet  2  är  en  tjänst  som 
lärarna  kan  utnyttja  när  de  vill  att  eleverna  skall  utsättas  för  inspirerande 
boksamtal. Att lärarna upplåter lektionstid för detta och att nästan alla lärare väljer 

6 2 Transkription av intervju med Lina, 2011-02-16.
6 3 Transkription av intervju med Lina, 2011-02-16.
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att  låta  sina  elever  vara  med i  Bokcirkelverksamhet  2  flera  gånger utöver  det 
tillfälle som är föreskrivet i biblioteksplanen tyder på att det finns ett förtroende 
bland lärarna för  skolbibliotekariens  kompetens.  Bokcirkelverksamhet  2  verkar 
komplettera  den  litteraturundervisning  som  lärarna  själva  driver. 
Bokcirkelverksamhet 3 är inte ett samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare. 
Det visar dock på ett samarbete mellan skolbibliotekarie och rektor. Lina berättar 
under intervjun att hon bett om att få utveckla konceptet i Bokcirkelverksamhet 2 
och  få  möjlighet  till  att  fördjupa  samtalen.  Rektorn  gick  med  på  att 
skolbibliotekarien  skulle  få  hålla  i  en Elevens val-aktivitet  men döpte den till 
”Läslust” själv.64 

Som jag tidigare fastställt har lärarna förtroende för Bokcirkelverksamhet 2 
och låter sina elever vara med i  den i  hög utsträckning.  Skolbibliotekarie  och 
lärare arbetar alltså inte tillsammans, men de har stort förtroende för den andres 
förmåga. Lina har utarbetat Bokcirkelverksamhet 2 och 3 som ett komplement till 
den övriga undervisningen i skolan. Bokcirkelverksamheterna är mer kravlösa än 
den  vanliga,  lärarledda  undervisningen  och  lärare  och  rektor  ser  att  det  är  en 
tillgång. Det är därför de låter eleverna vara med på Bokcirkelverksamhet 2 och 
låter  skolbibliotekarien  hålla  i  Elevens  val.  Samarbetet  mellan  lärare  och 
skolbibliotekarie innebär att man tillsammans skapar tillsammans en skolmiljö där 
det  finns  litteraturpedagogiska  verksamheter  som  kompletterar  varandra,  detta 
överensstämmer  med  Montiel-Overalls  kategori  av  typen  B.  Lärarna  har  sitt 
fördjupade arbete i klassrummet och genom läxor och skolbibliotekarien arbetar 
friare efter sin kompetens. Tillsammans bildar detta en varierad helhet. 

Bokcirkelverksamhet 4
Skolbibliotekarien Jenny håller i Bokcirkelverksamhet 4 som anordnas av henne 
för  Pelargonskolans  tredjeklassare.65 När  skolbibliotekarien  började  arbeta  i 
skolbiblioteket  för  elva  år  sedan upptäckte  hon en stor  läslust  bland eleverna. 
Lärarna berättade att det fanns elever i deras klasser som ville läsa mer än vad de 
redan gjorde under skoltid och som behövde nya läsutmaningar. Detta ledde till att 
skolbibliotekarien skapade tre typer av bokcirkelverksamhet på Pelargonskolan. I 
denna  uppsats  finns  två  av  dessa  med.66 Bokcirkelverksamhet  4  går  ut  på  att 
skolbibliotekarien i skolbiblioteket tar emot tredjeklassare vars lärare har tyckt att 
de  behöver  nya  läsutmaningar.  Under  skoltid  kommer  eleverna  hela  terminen 
regelbundet  i  grupper  om åtta  personer  vilka  lärarna  har  grupperat,  ofta  efter 
läsnivå. Man läser i bokcirkeln en gemensam bok både enskilt hemma och högt i 
gruppen. Tre av barnen tilldelas  litteraturroller varje gång67, en elev har i uppgift 
att  leta  upp och förklara ett  antal  svåra ord  medan  en  annan får  i  uppgift  att  
6 4 Transkription av intervju med Lina, 2011-02-16.
6 5 Anteckningar från telefonintervju med Jenny, 2011-03-02.
6 6 Den bokcirkelverksamhet som inte omnämns liknar till mycket stor utsträckning Bokcirkelverksamhet 4 
men riktar sig till fjärdeklassare istället och äger rum utanför skoltid. 
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sammanfatta  ett  kapitel  och  en  tredje  har  i  uppgift  att  fördela  ordet  under 
diskussionen  i  gruppen.  Skolbibliotekarien  berättar  att  hon  använder  sig  av 
litteraturroller för att kontrollera att eleverna förstått vad de har läst. Jenny läser 
också delar ut boken högt, själv eller tillsammans med barnen för att de visat sig 
uppskatta  högläsning.  Skolbibliotekarien har  också  låtit  eleverna  arbeta  med 
texten  genom skriv-  och  ritövningar.68 Bokcirkelverksamhet  4  präglas  av  både 
skolarbete  och  lustfylldhet.  Skolbibliotekarien  är  mån  om  att  hjälpa  till  att 
utveckla eleverna i deras läsning samtidigt som hon vill att eleverna ska ha roligt. 
Litteraturrollerna fungerar i Bokcirkelverksamhet 4 som ett verktyg för att se till 
att  eleverna  läser  fördjupat  men  jag  vill  också  framhålla  att  rollerna  blir  ett 
instrument som försäkrar att eleverna övar på förmågor utöver läsningen. 

Bokcirkelverksamhet 5
Bokcirkelverksamhet  5 är en bokcirkel som skolbibliotekarien Jenny driver för 
högstadieelever  på  Pelargonskolan.  Den  består  av  skolbibliotekarien  samt  en 
grupp på åtta elever som träffas varje vecka i skolbiblioteket utanför skoltid. Man 
läser en bok på två veckor men träffas ändå varje vecka. Vid det tillfälle då man 
inte diskuterar boken samtalar man om böcker i  allmänhet.  Tidigare läste man 
alltid en gemensam bok i gruppen som man diskuterade. Nu händer det att man 
ibland  inom gruppen  läser  olika  böcker  men  med  samma  tema.  Detta  för  att 
skolbibliotekarien  inte  längre  har  resurser  nog att  köpa in  eller  tid  att  låna  in 
tillräckligt  många exemplar  av  varje  bok.  Bokcirkelverksamhet  5  behöver  nya 
gruppuppsättningar  böcker  varannan  vecka.  Eleverna  är  så  pass  engagerade  i 
cirkeln att de ofta hjälper skolbibliotekarien att låna ihop böcker genom sina egna 
informella kanaler.69 

Skolbibliotekarien har ingen ledarroll under cirkelträffarna utan är mer som en 
av deltagarna. Bokdiskussionen flyter ofta ut i diskussioner om större frågor, det 
är meningen att det skall finnas utrymme för att samtalet expanderar. Eleverna i 
Bokcirkelverksamhet 5 är samtliga vana läsare som har lätt att tala om sin läsning. 
Skolbibliotekarien ser ett behov av ytterligare en bokcirkel för högstadiebarnen. 
Det  finns  ett  intresse  från  andra  högstadieelever  som  spenderar  tid  i 
skolbiblioteket och ser bokcirkelns träffar. Skolbibliotekarien tycker att hon skulle 
behöva skapa en ny cirkel för dem, i Bokcirkelverksamhet 5 har man blivit van 
vid att träffas i bokcirkeln och medlemmarna är såpass vana läsare att det  skulle 
bli  för  stor  kontrast  mellan  ”nya”  och  ”gamla”  bokcirkelmedlemmar. 
Skolbibliotekarien har dock inte  tillräckligt med tid  för att  starta ytterligare en 
cirkel eftersom att hon är den enda anställda i skolbiblioteket. 

6 7 Denna  bokcirkelmetod  beskrivs  närmare  i  kapitlet  ”Tidigare  forskning”  under  rubriken  ”Bokcirklar  i 
skolan” på s. 14.
6 8 Anteckningar från telefonintervju med Jenny, 2011-03-02.
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Syfte
Anledningen till att skolbibliotekarien Jenny bedriver Bokcirkelverksamhet 4 och 
5 är framförallt för att hon vill få eleverna att tycka att det är roligt att läsa. 70 Hon 
anser att just samtalet i bokcirkeln är faktorn som vidgar läsupplevelsen, genom 
att eleverna i diskussionerna lyssnar på sina samtalspartners åsikter och upptäcker 
saker i texten som de inte hade sett om de läste utan diskussion efteråt. Det är 
också lättare att dra paralleller mellan egna erfarenheter och det som förmedlas i 
boken när man talat om dem, i och med att man förstår mer av boken om man 
talar  om den.  Syftet  för  cirkelverksamheten  skiftar  dock  mycket  beroende  på 
vilken  årskurs  hon  har  cirklar  med.  Bokcirkelverksamhet  5  finns  för  att 
högstadieeleverna har sagt att det finns för lite fria diskussioner i skolan i övrigt. 
Skolbibliotekarien  vill  att  man  i  Bokcirkelverksamhet  5  ska  få  chansen  att 
diskutera de viktiga frågor som väcks i mötet med böcker och som man som ung 
människa  går  och  bär  på.  Det  är  viktigt  för  henne  att  ungdomarna  ser  på 
bokcirkeln  som något  kravlöst.  I Bokcirkelverksamhet  4  fungerar  bokcirklarna 
som ett komplement till hur läraren arbetar med läsande i klassen. Bokcirklarna är 
till  för  de elever  som behöver  ytterligare  läsutmaningar  och skolbibliotekarien 
upplever  sig  som  mer  av  en  pedagog  med  tredjeklassarna  än  hon  gör  med 
högstadieeleverna.  I  Bokcirkelverksamhet  5  är  syftet  att  ungdomarna  skall  få 
utrymme för att uttrycka sina tankar och funderingar, fokuset på läsningen är inte 
lika starkt.

Det  är  intressant  att  båda  bokcirkelverksamheterna  riktar  sig  till  barn  och 
ungdomar som redan är läsvana. Jag tycker att det borde finnas cirklar även för 
läsovana. I och med att huvudsyftet med bokcirklarna är att göra läsning roligt 
borde det vara en vinst för dem som läser mindre. Det framgår dock att Jenny inte 
har  tid  att  hålla  i  fler  cirklar.  För  att  få  den  tiden  krävs  det  mer  resurser  till 
skolbiblioteket. Det är värt att tillägga att de svagare läsarna i de yngre klasserna 
troligen redan får resurser i form av specialpedagoger och resurslärare. 

Litteraturpedagogiska roller
Jenny anser att hennes litteraturpedagogiska uppgift är att skapa ett pågående möte 
mellan eleverna och litteraturen och att förmedla läsglädje. I denna uppgift ingår 
att  hon  håller  sig  uppdaterad  om  nyutkommen  litteratur.  Skolbibliotekarien 
försöker också lära känna eleverna för att få reda på vilken läsnivå de ligger på 
och vad de har för litteratursmak och hålla sig uppdaterad om även denna. Detta 
för att  hon tror att  det enskilda mötet  med eleverna är det  viktigaste i  hennes 
litteraturpedagogiska  arbete.  Hon  anser  att  lärarna  arbetar  mer  ingående  med 
litteraturen än hon har möjlighet till. 

Jenny har mycket  olika pedagogiska roller  i  Bokcirkelverksamhet  4 och 5. 
Med treorna kompletterar hon lärarens undervisning och har en tydlig pedagogroll. 
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Detta illustreras av det faktum att hon använder sig av litteraturrollerna samt att 
hon låter eleverna arbeta med skrivövningar. Båda aktiviteter går utöver det som 
skolbibliotekarierna Anna-Karin och Lina gör i Bokcirkelverksamhet 1, 2 och 3. I 
dessa cirklar fokuserar man på samtalet. I och med litteraturrollerna behöver några 
av barnen (inte alla och inte varje gång) förbereda arbete till nästa bokcirkelträff. 
Detta liknar det bokcirkelarbete som lärarna i Bokcirkelverksamhet 6 och 7 leder 
och som det går att  läsa om längre fram i uppsatsen. I Bokcirkelverksamhet 4 
fungerar skolbibliotekarien som lärare. I och med att eleverna är så unga behöver 
Jenny inte bedöma eller betygsätta dem, men hon ansvarar, likt en lärare, för att de 
utvecklar  sin  kunskap  även  om  bokcirkelträffarna  till  stor  del  färgas  av 
lustfylldhet.

Samarbete 
Bokcirklarna  är  en  verksamhet  som  Jenny  erbjuder.  Lärarna  kontaktar 
skolbibliotekarien när de har elever som de tror kan ha glädje av att vara med i  
någon  av  hennes  cirklar.  Bokcirklarna  skapas  och  upprätthålls  alltså  av 
skolbibliotekarien  men  information  om  dem  förmedlas  till  eleverna  genom 
lärarna.  Detta  är  ett  organiserat  samarbete,  särskilt  med  tanke  på  att 
Bokcirkelverksamhet 4 äger rum under skoltid och att skolbibliotekarien förväntas 
komplettera lärarnas undervisning och undervisa de elever som hon har ansvar för. 
Ansatsen  till  samarbete  uppstår  i  informella  sammanhang,  till  exempel  under 
kafferasten.  Där  berättar  lärarna  för  Jenny att  de  har  några  elever  som skulle 
behöva större  läsutmaningar.71 Skolbibliotekarien  är  inte  med i  något  arbetslag 
eller ledningsgruppen på skolan, mest för att hon inte har tillräckligt med tid. Hon 
har ensam ansvar för skolbiblioteket och skall hinna med  mycket. Hon upplever 
dock att samarbetet med lärarna är gott och att de kommunicerar bra, lärarna vet 
vad Jenny kan erbjuda och använder sig av den kompetensen. Jenny håller även i 
en biblioteksgrupp bestående av lärare där hon kan hämta tydlig feedback för att 
mer  formellt  se  hur  hennes  arbete  tas  emot.  Det  står  däremot  sämre  till  med 
ledningsgruppen. Skolbibliotekarien upplever en viss frustration över att de inte 
har engagerat sig i en verksamhetsplan för biblioteket eller föreslagit nya idéer om 
hur skolbiblioteket kan användas. Jenny känner att skolledningsgruppen inte bryr 
sig om att inkludera skolbiblioteket i sina tankar om skolan. Skolbibliotekarien 
har tryckt på för att skapa något slags måldokument för skolbiblioteket, men det 
har inte hänt något. Ledningen säger att de uppskattar hennes arbete men tar inte 
med skolbiblioteket i sin vision för skolan, i det sammanhanget upplever Jenny sig 
som ensam i sin yrkesroll.

Mellan  skolbibliotekarie  och  lärare  finns  alltså  ett  stadigt  samarbete.  Det 
faktum att Jenny och lärarna delar upp ansvaret för treornas läsutveckling gör det 
till  ett  Typ  B-samarbete  enligt  Montiel-Overalls  teoretiska  modell.  I 
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Bokcirkelverksamhet  4  skapas  ökade  utvecklingsmöjligheter  för  eleverna,  de 
långsammare  eleverna är  färre  och kan få mer  stöd från sina lärare medan de 
snabbare  läsarna  får  möjlighet  att  utvecklas  ytterligare  hos  Jenny.  Man  kan 
argumentera för att samarbetet faktiskt når ända till Typ C, i och med att det är 
integrerat i kursplanen (om än informellt). Samarbetet är väl organiserat, trots det 
faktum att  man  oftast  knyter  kontakten  under  informella  kafferaster.  Eleverna 
kommer ju till skolbibliotekarien under skoltid. Samarbetet sträcker sig inte ända 
upp  till  Typ  C  eftersom  att  denna  nivå  innefattar  att  både lärare  och 
skolbibliotekariens  expertis  kommer  till  användning.  Det  är  enbart 
skolbibliotekarien som leder och utvecklar Bokcirkelverksamhet 4 och 5. Lärarna 
bidrar med lektionstid och elever men de två yrkesgrupperna driver och utvecklar 
inte verksamheten tillsammans. 

Att samarbetet på skolan endast är av Typ B påverkar bokcirkelverksamheten 
negativt, särskilt med tanke på Bokcirkelverksamhet 5. Om skolledningsgruppen 
hade  haft  ett  formellt  intresse,  engagerat  sig  i  att  utöka  och  utveckla 
skolbibliotekets verksamhet, och inte dragit in på en biblioteksassistenttjänst, så 
hade skolbibliotekarien kanske haft möjlighet att utöka Bokcirkelverksamhet 5, 
vilket det finns ett intresse för bland skolans elever. Frånvaron av engagemang 
från skolledningen gör det omöjligt att utöka den lyckade Bokcirkelverksamhet 5.

Lärarnas bokcirklar

Bokcirkelverksamhet 6
På Tulpanskolan  arbetar  man  med  bokcirklar  som en del  av  undervisningen.72 

Språklärarna förväntas använda sig av bokcirklar, men de brukas även av lärare 
med andra ämnesinriktningar, till exempel SO-lärare. Modellen för bokcirklar är, 
som nämns tidigare, så kallade literature circles. Tulpanskolan skickade under ett 
antal  år  sina  lärare  på  studiebesök  till  Nya  Zeeland  där  de  fick  lära  sig  om 
arbetsmetoden. Bokcirkelverksamhet 6 leds av läraren Maria som använder sig av 
bokcirklar i ämnena svenska och engelska. 

I Bokcirkelverksamhet 6 får en grupp på 4-6 elever läsa en gemensam bok. 
Inför varje  bokcirkeltillfälle  får  varje  elev  en individuell  uppgift  att  uppfylla  i 
samband med läsningen. Eleverna antar sedan vid nästa bokcirkelmöte olika roller 
utifrån  sin  förberedda  uppgift.  En  elev  har  alltid  ansvar  för  att  vara 
diskussionsledare.  Hon eller  han skall  förbereda diskussionsfrågor  inför  mötet, 
leda diskussionen och fördela ordet mellan cirkelns medlemmar. Andra roller är 
sammanfattare,  personbeskrivare, ordletare och illustratör. När de sedan möts  i 
grupperna skall de utifrån diskussionsledarens frågor samtala om vad de läst och 
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presentera sina respektive roller muntligt i gruppen. Det förberedda arbetet lämnas 
också  in  skriftligt  till  läraren  Maria  som  rättar  det.  Läraren  har 
Bokcirkelverksamhet 6 en gång per termin i svenska och engelska. Man träffas i 
grupperna en gång i veckan under sex veckor. Det är Maria som formar grupperna. 
Hur gruppen sätts samman påverkas av vad läraren vill att eleverna skall träna på. 
Maria delar upp grupperna och väljer bok med tanken att de skall öva på något 
specifikt just den gången i bokcirkeln. Om det är diskussionsförmåga som läraren 
vill att eleverna skall träna så sätter hon samman en grupp där eleverna är olika 
starka på den fronten. Även om en elev just den terminen i svenskan får en lite för 
lätt bok att läsa så kan den ändå vara utvecklande och utmanande att diskutera. En 
annan gång är det läsförståelse och läsförmåga som skall tränas, då behöver Maria 
sätta samman elever som är på liknande läsnivå. Ibland låter hon eleverna välja 
grupper själva och ju äldre eleverna blir,  ju oftare får de välja grupper själva. 
Niorna har ofta kommit långt i hur självständiga de är både i sin läsning och i sin 
förberedelse  inför  själva  cirkeldiskussionerna.  ”Då kan man  lägga ansvaret  på 
eleverna att de kan välja en bok som de tror utvecklar dem och intresserar dem.” 7 3 

Det  är  meningen  att  gruppens  diskussion  skall  fungera  utan  att  Maria  är 
närvarande. Hon går mellan grupperna under träffarna och observerar för att se hur 
de uppfyller målen. De yngre eleverna stödjer hon mer, men det är meningen att 
de skall bli mer och mer självständiga. När de ska lära sig hur det fungerar brukar 
Maria till exempel vara diskussionsledare de första två gångerna för att visa hur 
det går till. Annars försöker hon vara så passiv så möjligt och låta dem lösa de 
svårigheter de stöter på tillsammans utan hennes hjälp. När Bokcirkelverksamhet 
6 är slut efter sex veckor låter läraren eleverna samlas i tvärgrupper där var och en 
får presentera den bok de läst i sin respektive grupp. Detta för att tipsa om sina 
böcker och få dem att läsa de andras böcker. Bokcirkelverksamhet 6 håller läraren 
alltså bara en gång per termin i respektive ämne, detta eftersom cirklarna innebär 
en hel del arbete för både henne och eleverna. Läraren tror att eleverna skulle bli 
uttråkade om de hade cirklarna för ofta på grund av att de läser ett antal sidor varje 
vecka ur boken och går in i detalj i texten vilket är arbetsamt i längden. Läsningen 
är med andra ord väldigt riktad.

I åttan och nian får eleverna betyg. I de bokcirklarna arbetar läraren Maria 
med  en  matris  framför  sig  för  att  se  hur  väl  eleverna  uppfyller  de  mål  som 
bokcirkeln har. Matrisen är en förtydligad bedömningsmall. Den är till för att visa 
eleven var hon eller han ligger kunskapsmässigt och tydligt visa vad det är eleven 
behöver arbeta på och söka förbättra för att nå en högre nivå. Maria har också i 
egenskap av lärare ansvar för att hålla ögon och öron öppna för nya böcker som 
man kan läsa i cirklarna. Ansvaret delas av samtliga lärare och skolbibliotekarien. 

Bokcirklarna innebär en ganska stor rättningsbörda för Maria.  Varje vecka 
under sex veckors tid får hon in tjugofem texter att rätta. Detta försöker hon göra 
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vecka för vecka för att kunna ge eleverna feedback så kvickt så möjligt så att de 
inte gör om samma misstag. Maria tittar på innehåll och språk i elevens inlämnade 
rollredovisning, hur de varierar sin meningsbyggnad, ordval och ordanvändning. 
Maria  bedömer  både  deras  muntliga  och  skriftliga  förmåga.  När 
Bokcirkelverksamhet  6  är  slut  får  eleven  tillbaka  alla  sina  texter.  Även  för 
eleverna innebär alltså bokcirklarna en hel del skolarbete. 

Syfte
Maria  har  bokcirklar  av  flera  anledningar.  Maria  anser  att  det  är  en  vinst  för 
läsförståelsen att eleverna fokuserar sin läsning på en specifik sak i litteraturen, så 
som man gör genom litteraturrollerna.74 Genom detta ökar elevernas läsförståelse. 
Men det pedagogiska målet med Bokcirkelverksamhet 6 är inte först och främst 
att utveckla läsförmågan, för en del duktiga läsare hade, tror Maria, utvecklats mer 
av att inte behöva anpassa boken efter samtliga elever läsförmåga i gruppens. Men 
Maria tänker att de mer lässtarka eleverna får stå tillbaka för att istället fokusera 
på att  utveckla en annan färdighet,  exempelvis  diskussionsförmågan.  Ett  annat 
skäl till att ha bokcirklar är för läraren att eleverna får dela sin läsupplevelse med 
varandra i gemensamt möte och diskussion kring en bok. Där får de hjälp med att 
reda ut eventuella svårigheter som de kanske inte ens visste att de hade. De lär sig 
mer  om vad boken innehåller  av  diskussionerna  och får  på  så  vis  en  mycket 
djupare läsupplevelse. Maria upplever att huvudsyftet med bokcirklarna är detta 
möte mellan eleverna i vilket de får möjlighet att öva på att återberätta, beskriva, 
diskutera, leda diskussioner och lära sig sätta ord på åsikter, tankar och känslor. 
Maria tycker att diskussionerna i bokcirklarna blir naturliga. Det är lättare att få 
eleverna engageras än om hon låter dem diskutera utifrån frågor från en antologi. I 
cirklarna diskuterar eleverna frågor de själva har förberett och har en känsla för. 
Diskussionen utgår från deras egna erfarenheter. 

Maria upplever att eleverna läser med entusiasm inför Bokcirkelverksamhet 6, 
de tycker om att få diskutera böckerna. Hon tror dock att de känner större läslust 
om de får  välja  en titel  helt  själva.  Men hon anser  att  eleverna behöver  båda 
delarna.  I Bokcirkelverksamhet  6 kombineras  flera aspekter av uppdragen som 
finns i ämnet svenska och engelska såsom att tala, skriva, läsa och lyssna. Maria 
tycker  också  att  bokcirklarna  hjälper  eleverna  att  utveckla  sin  analysförmåga. 
Bokcirkelverksamhet 6 ger Maria möjligheten att också välja böcker och dela in 
eleverna utifrån intresse, styrkor och svagheter. Att  läsa i  grupper istället  för i 
helklass gör det också möjligt för Maria att individanpassa läsningen, vilket är en 
pedagogisk fördel.75 

Det  är  tydligt  att  syftet  bakom  Bokcirkelverksamhet  6  för  läraren  Maria 
sträcker sig långt bortom samtal om läsning. Hon använder också cirkeln som ett 
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instrument  för  att  få  sina  elever  att  utvecklas  inom  skolämnena  svenska  och 
engelska.  

Litteraturpedagogiska roller
Läraren Marias litteraturpedagogiska roll innefattar uppdraget att få sina elever att 
uppfylla  målen  för  ämnet  svenska  och engelska.  Bokcirkelverksamhet  6  är  på 
Tulpanskolan en integrerad del av undervisningen. Den äger rum under skoltid 
och läraren bedömer eleverna efter samma premisser som man gör i andra ämnen. 
Bokcirkeln  är  alltså  en del  i  den vanliga undervisningen som läraren med sin 
pedagogiska kompetens utför.   

På Tulpanskolan där läraren Maria också arbetar är Sandra skolbibliotekarie. 
Sandra och lärarna har ett gemensamt ansvar för att hitta böcker som kan passa i  
Bokcirkelverksamhet 6. Det krävs många olika sorters bokcirkelböcker för att de 
ska kunna användas i flera olika ämnen eller vid specifika teman som man har i 
klasserna. När Sandra letar böcker tänker hon på att det skall finnas något för alla 
sorters läsare, det skall finnas något som passar både lässtarka och lässvaga. Hon 
tänker  även  på  att  böckerna  måste  ha  en  handling  som  går  att  diskutera.  I 
bokcirklarna analyseras böckerna ingående, boken måste vara så pass djup att det 
går att få ut något ur den alla sex veckor.76 Det är Sandras uppgift att införskaffa 
böckerna. Det finns inga klassuppsättningar av böcker i skolbiblioteket, utan en 
mängd gruppuppsättningar som samlats in över tid, vilka lärarna plockar från för 
att ha i bokcirklarna. Sandra upplever att hon har en god budget, hon har möjlighet 
att  köpa  in  en  hel  del  titlar.  I  de  fall  detta  inte  är  möjligt  lånar  hon  från 
skolbibliotekscentralen eller använder sig av sitt lokala skolbibliotekarienätverk. 
Hos  Sandra  har  det  aldrig  varit  aktuellt  att  hon  skulle  hålla  i  bokcirklar. 
Skolbibliotekarien  Sandra  anser  att  hon  inte  skall  vara  mer  inblandad  i 
Bokcirkelverksamhet  6.  Elevernas  insatser  i  bokcirklarna  skall  bedömas  och 
Sandra  anser  att  bedömning och betygssättning  är  uppgifter  som hon inte  har 
utbildning för, det har lärarna. Sandra ser det som sitt litteraturpedagogiska ansvar 
på  Tulpanskolan  att  bokprata  och  väcka  läslust  men  inte  att  delta  i  själva 
undervisningen vilken ju Bokcirkelverksamhet 6 är en del av. Hon vill inspirera 
eleverna till läsning, inte bedöma den.

På  Tulpanskolan  är  det  lärarens  litteraturpedagogiska  uppgift  att  arbeta 
fördjupat med skönlitteratur och skolbibliotekariens ansvar att visa vilket utbud 
som finns och komplettera den riktade läsningen i Bokcirkelverksamhet 6 med 
inspirerande bokprat och personliga möten där eleverna skall lockas att läsa det de 
har lust till. 

7 6 Anteckningar från telefonintervju med Sandra, 2011-03-04.
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Samarbete
Maria upplever skolbiblioteket som en självklar del av skolan. Hon berättar att 
skolbibliotekarien Sandra servar cirklarna med böcker, håller bokprat och ser till 
att inspirera med böcker inför teman. Maria tycker att skolan är lyckligt lottad som 
har ett skolbibliotek som är tillgängligt så många timmar under skoldagen så att 
eleverna kan använda det i sin vardag. Samarbetet kring Bokcirkelverksamhet 6 
har funnits i flera år och lärarnas och skolbibliotekariens roller är tydliga. Det är 
lärarna som driver det pedagogiska arbete som cirklarna utgör och Sandra som 
organiserar så att Bokcirkelverksamhet 6 förses med passande litteratur. Sandra 
arbetar ibland koncentrerat med enskilda elever som har lässvårigheter.77 Om en 
lärare  upptäcker  att  en  elev  har  lässvårigheter  så  kan de  be  Sandra  att  arbeta 
speciellt  med  denna  elev.  Sandra  tar  då  emot  eleven  i  skolbiblioteket  och 
tillsammans undersöker de vad eleven klarar av för böcker, ordnar läshjälpmedel 
om  så  behövs  och  tar  reda  på  böcker  som  passar  både  elevens  läsnivå  och 
litteratursmak. 

Bokcirklarna med litteraturrollerna är en institution på Tulpanskolan och en 
del i skolans läroplan. Lärarna servas av skolbibliotekarien med böcker, men det 
är lärarna som på egen hand driver, utvärderar och utvecklar verksamheten. Det 
faktum att Sandra ger speciellt stöd åt elever är ett tecken på ett samarbete där 
lärare och skolbibliotekarie litar på varandra och tar hjälp av varandra för att lösa 
problem för att få eleverna att nå nya kunskapsmål. I bokcirkelverksamheten har 
Sandra  en  viktig  roll.  Både  Maria  och  Sandra  driver  litteraturpedagogisk 
verksamhet  och  den överlappar  i  bokcirklarna,  det  individuella  elevstödet  och 
även  i  temaarbetet.  Det  överlappar  dock  inte  tillräckligt  för  att  nå  Montiel-
Overalls  typ  C.  Lärarnas  och  skolbibliotekariens  litteraturpedagogiska  arbete 
kompletterar varandra, så som det bör göra i Typ B, men de arbetar för separat för 
att samarbetet skall nå Typ C. Sandra vill inte lägga sig i eller försöka utveckla 
Bokcirkelverksamhet  6  för  att  hon  känner  att  hon  inte  hör  hemma  i  den 
betygsgrundande miljö  som hon tycker att  cirklarna utgör och lärarna är nöjda 
med bokcirklarna som de är för att de som pedagogiskt instrument kan användas 
för  att  lära  eleverna  så  många  olika  saker.  Vad  har  då  Typ  B-samarbetet  för 
konsekvens  för  Bokcirkelverksamhet  6?  Bokcirkelverksamhet  6  drivs  och 
utvecklas  av lärarna och är en del  av kursplanen inom flera  ämnen,  av denna 
anledning är bokcirkelverksamheten väldigt styrd i jämförelse med till  exempel 
Bokcirkelverksamhet 2, 3 och 5. Om samarbetet hade sett ut på ett annat sätt och 
skolbibliotekarien  varit  mera  delaktig i  utvecklingen av bokcirkelverksamheten 
hade  den  nog  sett  annorlunda  ut  eftersom att  skolbibliotekarien  har  ett  annat 
synsätt på litteraturpedagogik än lärarna. Jag vill påstå att bokcirklarna inte skulle 
kunna vara samma renodlade instrument för undervisning om skolbibliotekarien 
hade varit mer delaktig. En viktig förklaring till att samarbetet mellan lärare och 

7 7 Anteckningar från telefonintervju med Sandra, 2011-03-04.
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skolbibliotekarie  i Bokcirkelverksamhet  6 inte är djupare är dock att literature  
circles-modellen  ju  är  till  för  att  användas  i  skolor  som ett  instrument  just  i 
undervisningen. 

Bokcirkelverksamhet 7
Läraren  Ylva  driver  Bokcirkelverksamhet  7  på  Lupinskolan  för  sina 
fjärdeklassare.78 Hon delar in klassen i bokcirkelgrupper, med en speciell grupp för 
dem som är  lite  svagare  läsare.  Annars  är  Ylva  emot  att  dela  in  elever  efter 
förmåga, hon tycker att man lär sig bättre om man får arbeta i blandade grupper, 
men av hennes erfarenhet kan det vara nödvändigt att dela upp efter läsförmåga. 
Om  man  inte  förstår  det  man  läser  så  förlorar  det  helt  meningen  att  läsa. 
Grupperna  i  Bokcirkelverksamhet  7  får  välja  bland  ett  antal  böcker  som 
skolbibliotekarien Helena väljer ut. Läraren vill att man i bokcirklarna skall läsa 
böcker som barnen inte hade valt själva annars. Barnen dömer ofta boken efter 
utsidan, detta försöker Ylva och skolbibliotekarien Helena motverka.79 

Bokcirkelmötena  äger  rum en gång i  veckan.  Inför  varje  möte  bestämmer 
läraren hur många sidor man skall läsa hemma. De elever som behöver extra stöd 
får läsa en del av sidorna själv medan resten läses högt för dem av föräldrarna. 
Läraren låter klassen arbeta självständigt i klassrummet medan hon tar ut grupp 
efter grupp för att ha ett bokcirkelmöte med dem. Läraren fördelar ordet mellan 
eleverna och ser till så att alla får komma till tals. Ylva anser att det är viktigt att 
låta olika talare börja varje gång så att alla vet att det är meningen att alla skall  
tycka till  för om man vet att man inte kommer att behöva säga något kan man 
strunta i sin läxa eller tappa intresset. Det tar ungefär 3 till 4 bokcirkelmöten att 
läsa ut en bok. Det är läraren som bestämmer hur många sidor de skall läsa till  
nästa träff. När grupperna är klara med en bok låter Ylva böckerna rotera och så 
läser  de  en  bok som en  annan  grupp  just  läst.  Under  cirklarna  frågar  läraren 
eleverna vad de tyckte om boken och vad de tyckte att den handlade om. Hon 
håller ögonen öppna för om en bok skulle vara för svår. Om en grupp kämpar sig 
igenom en bok som de verkar vara för små för får de läsa ut den, men sedan tas 
den bort så att inte de andra grupperna behöver läsa den. Med sin nuvarande klass 
lät hon eleverna arbeta med litteraturrollerna i bokcirklarna när de gick i trean. Det 
är  bra  att  lära  dem arbetssättet  för  de  blir  mer  vana  vid  att  diskutera  senare. 
Klassen  har  önskat  slippa  rollerna  nu  i  fjärde  klass.  Det  innebär  mycket 
förberedelsearbete  för  barnen  att  arbeta  med  litteraturrollerna.  Eleverna  har 
liknande rolluppgifter i ett arbete med tidningsartiklar och frågade om det var okej 
att bara få diskutera fritt istället. 

I bokcirkelgruppen som har lite sämre läsförståelse behöver man inte läsa allt 
på egen hand. Man kan både ha hjälp av en Daisyspelare, alltså lyssna på boken 

7 8 Transkription av intervju med Ylva, 2011-02-11. 
7 9 Transkription av intervju med Ylva, 2011-02-11 & transkription av intervju med Helena, 2011-02-16.
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som mp3-fil  eller  på CD, och av att  föräldrarna läser högt,  blandat  med egen 
läsning. 

Syfte
Ylva kan se att målet med cirklarna tidigare var att få barnen att läsa, idag vill hon 
att bokcirklarna skall vara något lustfyllt. Eleverna i hennes nuvarande klass  har 
visat  sig så skickliga på att  diskutera och vana vid det  att  de inte  har  behövt 
använda sig av litteraturrollerna, därför har de nu cirklar utan dem.  Detta visar att 
litteraturrollerna  för  både  elever  och  lärare  i  Bokcirkelverksamhet  7 
sammankopplar denna form av bokcirkel med skolarbete. 

För läraren Ylva är det viktigt att  börja med bokcirklar  direkt när hon blir 
klassföreståndare för  en ny klass.  ”Det  gäller  att  komma på ett  bra  sätt  att  få 
ungarna  att  läsa.”8 0  På  skolan  har  man  en  hel  del  läsfrämjande  projekt.  Man 
försöker med bland annat tävlingar att motivera barnen att läsa mer. Ylva tror att 
man ibland måste tvinga barn att läsa för att få dem att komma igång och förstå 
vad det innebär. Då kan lusten komma för man har fått smak på vad man kan 
uppleva genom läsningen. Läraren tror att  det är viktigt  att  komma igång med 
läsandet tidigt, annars läser man inte heller senare i livet. Hon har barn som säger 
att de inte skulle läst om de inte hade fått det i uppgift av henne.

Läraren som leder Bokcirkelverksamhet 7 berättar att hon har förändrats i sin 
attityd till hur man får eleverna att läsa, detta kan kan också avläsas i bokcirkeln. 81 

Tidigare var det viktigaste att eleverna läste för att förbättra sin läsning, och Ylva 
använde sig av en mängd litteraturpedagogiska metoder för att få till detta. Hon 
hade ett  tydligt  pragmatiskt  litteraturpedagogiskt  synsätt  där det viktiga var att 
eleverna  läser  och  ju  mer  desto  bättre.  Nu  menar  Ylva  att  det  viktigaste  i 
litteraturundervisningen  för  henne  är  att  hennes  elever  känner  läslust.  Detta 
illustreras i bokcirkelverksamhet 7 genom det faktum att hon låter sina elever ha 
bokcirklar  utan  litteraturrollerna.  Genom  att  Ylva  har  låtit  barnen  träffas  i 
bokcirklar utan rollerna har Ylva valt att låta bokcirklarna präglas av läslust. Man 
kan  argumentera  för  att  läraren  ändå  inte  har  släppt  de  kunskapsmål  som 
kursplanen  kräver  att  eleverna  ska  uppfylla.  Läraren  valde  att  släppa 
litteraturrollerna,  men  mycket  för  att  eleverna  var  tillräckligt  skickliga  på  att 
diskutera redan. De hade redan uppnått de kursmål som Bokcirkelverksamhet 7 
innebar för Ylva och därför kunde hon göra bokcirklarna mer avslappnade. Även 
för Ylva har litteraturrollerna visat  sig vara ett  effektivt  sätt  att  få eleverna att 
utveckla sin diskussionsförmåga. Kanske väljer Ylva att använda dem med den 
klass hon har härnäst. 

8 0 Transkription av intervju med Ylva, 2011-02-11.
8 1 Transkription av intervju med Ylva, 2011-02-11
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Litteraturpedagogiska roller
Läraren Ylva ser det  som sitt  litteraturpedagogiska ansvar att  visa eleverna på 
olika sorters texter och böcker och ge dem en möjlighet att jobba med dessa. ”Mitt 
ansvar sträcker sig inte så långt så att  det är mitt  ansvar att de får ett  liv med 
böcker.”8 2  Men hon upplever det som sin uppgift att visa att läsande finns och att 
det kan vara roligt, för Ylva har läsandet i livet varit viktigt och kul och det vill 
hon förmedla. Ylva har använt sig av en mängd olika metoder för att uppnå detta, 
man motiverar olika elever på olika vis. Hon har bland annat startat lästävlingar 
där antalet sidor man läst har antecknats. Vinsterna har genom lottdragning korats 
och gått till flera vinnare med skiftande sidantal lästa. Föräldrar har anmärkt på att 
man inte borde tävla i läsning för att det kan ge böcker fel laddning. Ylva har även 
stött på litteraturpedagoger som inte tycker att man skall tvinga barn till att läsa. 
Ylva menar dock att det under en viss tid i barnens liv kan vara nödvändigt. För 
om man inte får dem att fastna för läsning, genom att inte ge dem annat val än att 
läsa,  kommer  de  inte  att  fastna  senare.  Ylva  har  även,  förutom  tävlingarna, 
motiverat  eleverna  genom  att  låta  samtliga  elevers  lästa  sidor  omvandlas  till 
kilometer. När eleven läst sig till  ett visst land har man exempelvis fikat något 
som hör till det landet. 

Ylva anser att det är en klar fördel att ha skolbibliotekarie. Skolbibliotekarien 
Helena  har  kunskap  om  ny  barnlitteratur  och  har  läst  stora  delar  av 
skolbibliotekets  bestånd.  Hon  har  även  byggt  upp  ett  bokbestånd  av 
gruppuppsättningar  för  bokcirklarna  eller  lånar  in  böcker  från 
skolbibliotekscentralen.  När  skolbibliotekarien  inte  fanns  fick  läraren  läsa  och 
välja böcker själv i den mån hon hann. Oftast hade hon bara tid att  välja bok 
utifrån baksidestexten, på det viset var det svårare att hitta böcker som passade. 
Som lärare måste hon prioritera annat än att läsa och välja ut litteratur. 

Skolbibliotekarien Helena ser det som ett stort ansvar att vara den som väljer 
ut böcker.83 Det är hon som fyller skolbiblioteket med de böcker som eleverna har 
tillgång till att läsa, det vilar då på henne att göra urvalet bra.84 Helena ser det som 
sin uppgift att se till att böckerna finns tillgängliga, det är däremot lärarnas ansvar 
att få barnen att läsa böckerna. 

I  Bokcirkelverksamhet  7  har  läraren  tagit  initiativet  till  att  arbeta  med 
bokcirklar  i  klassen.  Bokcirkelverksamhet  7  fanns  redan  innan  det  fanns  en 
skolbibliotekarie att tillgå på skolan. Då var läraren tvungen att själv välja och få 
tag på böcker så gott det gick. När  skolbibliotekarier kom in i bilden föll urvalet 
och tillgängliggörandet av böcker istället på dem. Man kan anta att bokurvalet i 
Bokcirkelverksamhet 7 förbättrades. Helena har kunskap inom barnlitteraturfältet, 
8 2 Transkription av intervju med Ylva, 12-02-11.
8 3 Transkription av intervju med Helena, 16-02-11.
8 4 Helena  är  skolbibliotekarie  på  Lupinskolan  där  Bokcirkelverksamhet  7  finns  men  där  också 
Bokcirkelverksamhet  8  håller  hus.  Hennes  svar  kommer  inte  att  upprepas  i  resultatredovisningen  för  de 
litteraturpedagogiska rollerna som råder inom Bokcirkelverksamhet 8 i och med att de redan har redovisats  
här.
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tid dedikerad åt att läsa in nyutgiven litteratur och tid att  införskaffa litteraturen 
genom formella och informella kanaler.

Bokcirkelverksamhet 8
Bokcirkelverksamhet 8 leds av lågstadieläraren Ulrika på Lupinskolan.85 Hon har 
tidigare haft ”vanliga” bokcirklar med sex elever i sin klass. Då har hon tagit ut 
och arbetat med grupp efter grupp medan en resurslärare har haft hand om resten 
av  klassen.  Lupinkolan  har  behövt  spara in  på  tjänster  på grund av  minskade 
resurser och har gjort sig av med två resurslärartjänster. Nu finns det inte längre 
tillräckligt  med  personal  till  att  ha  bokcirklar  på  detta  vis.  Ulrika  har  löst 
problemet  genom att  hon håller  bokcirkel  med  halva  klassen medan resten av 
eleverna har någon annan aktivitet med en fritidspedagog. 

För  ett  antal  år  sedan  kom en  lärare  från  Tulpanskolan  och  föreläste  om 
litteraturrollerna.  Ulrika lät  sig inspireras av rollerna och arbetade tillsammans 
med en annan lärare delvis om dem för att de skulle passa yngre barn. Lärarna på 
Lupinskolan har också lagt till nya roller och delat dessa med varandra. I tidigare 
bokcirklar har Ulrika använt sig av rollerna, men när de nu arbetar i halvklass är 
eleverna för många för att det ska finnas tid och vara meningsfullt att jobba med 
dessa. Denna termin är första gången som Ulrika har bokcirklar i halvklass. 

I Bokcirkelverksamhet 8 tar man tid på sig att läsa en bok i grupperna, ungefär 
6-7 veckor med ett  bokcirkelmöte  per vecka och tolv  elever i  varje bokcirkel. 
Meningen är ju inte i bokcirkeln, enligt läraren, att läsa ut boken så fort så möjligt 
utan att arbeta lite extra med texten. Läraren låter eleverna börja med bokcirklar i 
årskurs två. Hon väljer att inte starta dem i ettan för att eleverna då ofta ligger på 
mycket olika läsnivåer. I tvåan har de som inte kunde läsa när de började skolan 
hunnit ikapp de som kunde och de flesta i klassen ligger på ungefär samma nivå. 
Tredjeklassarna i  Bokcirkelverksamhet  8 ligger alla på ungefär samma läsnivå, 
därför kan läraren utan problem låta bokcirkelgrupperna byta bok med varandra 
och ha bokcirkel med de andras böcker när de har läst ut den ursprungliga boken. 
Det finns en elev med lässvårigheter, han har hjälp av en Daisyspelare och får 
delar av boken högläst för sig hemma. I Bokcirkelverksamhet 8 spelar det mindre 
roll  hur man läser boken, det är diskussionen i grupp som är det viktiga och det 
har  eleven  med  lässvårigheter  inga  problem  med.  Istället  för  att  arbeta  med 
litteraturroller, som man gjorde innan, får eleverna ofta i  uppgift  att  förbereda 
några frågor var som de sedan ställer till varandra under cirkelträffen. Istället för 
handuppräckning låter  läraren ordet  gå runt,  kan man inte  svara på frågan går 
ordet vidare till personen bredvid. Läraren låter också eleverna tala om vad det 
finns för huvudpersoner i boken och vad man fick veta om dem, för att förtydliga 
texten  för  barnen.  Hon  låter  dem också  få  en  sida  var  att  öva  högläsning  på 
hemma som de sedan läser för de andra vid nästa veckas bokcirkelträff.  
8 5 Transkription av intervju med Ulrika, 2011-02-16.
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Syfte
Syftet bakom Bokcirkelverksamhet 8 är för läraren Ulrika att få barnen att sätta 
ord på sina åsikter och känslor.86 Hon vill få eleverna till att kunna uttrycka hur de 
upplever en bok istället för att bara säga att den var bra eller dålig. I syftet ingår 
också  att  få  barnen  att  samtala  kring  boken  de  läser.  Att  läsa  i 
Bokcirkelverksamhet 8 är inte bara en läsupplevelse, meningen är att man skall 
arbeta lite djupare med texten. De förberedda frågorna är ett sätt att få eleverna 
både att samtala och att jobba djupare. Att förbereda frågor kan till exempel kräva 
av en elev att denne måste läsa en textpassage två gånger och fundera kring vad 
som står där. Eleven måste läsa koncentrerat för att minnas så pass mycket av den 
att hon eller han kan vara delaktig i diskussionen i bokcirkeln. Ulrika vill också att 
Bokcirkelverksamhet 8 skall verka läsfrämjande på barnen, det vill säga att de blir 
sugna på  att  läsa  mer.  Hon tror  att  eleverna  gör  varandra  intresserade  när  de 
mellan grupperna pratar och jämför de böcker de läser i sina respektive bokcirklar. 
De utvecklar också sitt läsande (blir lässtimulerade) genom att de i bokcirklarna 
läser böcker de troligtvis inte skulle välja själva. 

Litteraturpedagogiska roller
Läraren Ulrika beskriver sin roll i Bokcirkelverksamhet 8 som handledande och 
förklarande.87 Läraren leder diskussionen och ser till så att den elev som talar blir 
lyssnad på. Med hennes hjälp kan bokdiskussionen komma upp på en lite mer 
avancerad nivå, Ulrika ställer en annan typ av frågor än barnen. Eleverna frågar 
mest varandra om innehåll men Ulrika frågar; ”Vad tror du?” och; ”Varför sade 
hon på det sättet?”. Frågor som uppmuntrar barnen att tänka till och läsa mellan 
raderna. Dessa frågor kan bara en vuxen komma fram till, enligt Ulrika. Barnen är 
för  små  för  att  utveckla  diskussionen  till  den  nivån  själva.  Det  märks  tydligt 
skillnad  mellan  att  ha bokcirkel  med  tvåor  och treor.  I tvåan undersöker  man 
genom  bokcirkeln  om  de  förstår  innehållet  i  böckerna.  Man  övar  också  på 
högläsning, hur man läser för att kamraterna skall orka lyssna. 

Läraren  Ulrika  ser  det  som  sin  uppgift  att  hålla  i  en  bokcirkel. 
Skolbibliotekarien Helena har inte möjlighet till det på samma sätt. Ulrika lägger 
sitt  krut  på att  fördjupa sig i  de böcker som Helena förser henne med.  Ulrika 
berättar för henne vilken sorts böcker hon är ute efter, sedan får hon dem från 
skolbibliotekarien.  Helena har läst  ett  stort  urval barnböcker och har överblick 
över utbudet. Det känner Ulrika att hon inte hinner med. Det tar sin tid att sjunka 
in i bokcirkelboken och förbereda diskussionsfrågor. 

8 6 Transkription av intervju med Ulrika, 2011-02-16.
8 7 Transkription av intervju med Ulrika, 2011-02-16.
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Samarbete
Det är många lärare som har  bokcirklar  med  sina klasser  på Lupinskolan  och 
Vitsippeskolan som Helena arbetar på.88 På Lupinskolan är det två av treorna som 
har det och samtliga fyror. På Vitsippeskolan har till och med två ettor bokcirklar 
och flera av tvåorna. Helena är den som skaffar litteratur till samtliga bokcirklar. 
Antingen  köper  hon  in  böcker  eller  lånar  in  dem  via  skolbibliotekscentralen. 
Ibland väljer hon en bok som hon vet är bra och som de har i ett eller två exemplar 
i skolbiblioteket men som sällan läses i en cirkel. Då köper hon till böcker så att 
den finns i 6-7 exemplar och kan användas i bokcirklarna. Detta är ett sätt att få 
eleverna att läsa en bok som de inte upptäckt eller varit intresserade av att läsa 
innan. Lärarna kan också önska böcker, om en bok som är del i en serie blir en 
populär  bokcirkelbok så köper  Helena gärna in  de följande delarna.  Även om 
budgeten räcker till att köpa in en del så räcker den inte till allt. Därför får Helena 
också låna in. När förutseende lärare, innan terminen startar, berättar för henne att 
de behöver nya bokcirkelböcker kan Helena åka till  skolbibliotekscentralen och 
låna själv. Är det mitt under terminen får hon be personalen där skicka det de har 
för rätt  åldersgrupp. Svårighetsgrad på litteraturen och tillgängligt antal  böcker 
spelar in när hon skall ge en bok till en cirkel. 

Samarbetet  kring bokcirklarna på Lupinskolan liknar det mellan Maria och 
Sandra på Tulpanskolan.  Tack vare skolbibliotekarien Helena förses Ylvas och 
Ulrikas bokcirklar med böcker. Med Helenas hjälp blir bokcirklarna bättre för att 
hon har överblick över utbud och tillgång i fråga om barnlitteratur. Målen med 
aktiviteterna  förbereds  och  utvecklas  individuellt  inom  lärarens  och 
skolbibliotekariens respektive sfärer vilket gör att samarbetet inte når bortom Typ 
B. 

I Bokcirkelverksamhet 7 och 8 på Lupinskolan är samarbetet alltså av Typ B. 
Lärarnas och skolbibliotekariens respektive roller är tydligt uppdelade på skolan, 
läraren  sköter  bokcirkelverksamheten  medan  skolbibliotekarien  tillgodoser  den 
med  böcker.  Just  på  grund  av  de  tydliga  rollerna  och  det  tydligt  uppdelade 
ansvaret för bokcirklarna verkar det inte finnas något utrymme för att utveckla 
dem  mot  något  annat  än  vad  de  är  idag.  Montiel-Overalls  samarbetstyp  C 
illustrerar ett samarbete där man formar nya sorters aktiviteter genom utbyte av 
idéer.  Det  verkar  som  att  Bokcirkelverksamhet  7  och  8,  precis  som  i 
Bokcirkelverksamhet  6  för  läraren  Maria,  är  ett  instrument  integrerat  i 
undervisningen som hjälper lärarna att uppfylla elevernas kunskapsmål. Är detta 
fallet  så  är  det  naturligt  att  man  inte  vill  ändra  på  formen  för 
bokcirkelverksamheten. Om samarbetet var mer utvecklat och skolbibliotekarien 
tog en mer aktiv roll i utformandet av bokcirkelverksamheten så hade den kunnat 
se  annorlunda  ut  men  lärarna  hade  inte  haft  samma  renodlade  instrument  för 
undervisning. 

8 8 Transkription av intervju med Helena, 2011-02-16
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Jämförande analys
I följande avsnitt jämför jag de olika bokcirkelverksamheterna med varandra och 
analyserar resultaten. I början av rubrikerna ”Syfte” och ”Samarbete” finns en kort 
sammanfattning av respondenternas svar. Detta för att fräscha upp minnet inför 
diskussionen. Under rubriken ”Litteraturpedagogiska roller” fann jag det inte lika 
nödvändigt och undvek det därför. 

Syfte
Anna-Karin betonar i Bokcirkelverksamhet 1, likt samtliga av respondenterna, att 
elever  i  bokcirkeln  får  möjlighet  att  utveckla  sin  förmåga  att  diskutera  och 
argumentera. Hon belyser också hur man i bokcirkeln kan utveckla aspekter av sig 
själv som kan vara till nytta på ett personligt plan. Till exempel hur man genom 
samtalet  får  möjlighet  att  uttrycka  erfarenheter  man  haft  och  känt  igen  sig  i 
litteraturen man läst i cirkeln. I Bokcirkelverksamhet 1 får eleverna välja vilken 
bok de vill läsa och utifrån dessa bokval formas bokcirklarna. En viktig aspekt av 
Bokcirkelverksamhet 1 är att eleverna får välja bok efter eget intresse.

Det  bakomliggande  syftet  i  Bokcirkelverksamhet  2  och  3  är  för 
skolbibliotekarien  Lina  som  driver  dem  att  skapa  en  positiv  stämning  kring 
läsning. Lina menar att många elever upplever läsning som ångestladdat och hon 
vill göra det till något positivt betingat. I Bokcirkelverksamhet 2 och 3 försöker 
hon skapa ett forum för läsinspiration. Lina är i denna studie ensam om att inte 
vilja välja litteratur åt sina elever. Meningen är att eleverna skall tipsa varandra 
om litteratur och på så vis bli intresserade av att läsa. Lina hjälper eleverna att 
tillgängliggöra  litteraturen  för  varandra.  Bokcirkelverksamhet  3  fungerar  också 
som en fristad för regelbunden egen läsning för eleverna. Bokcirkelverksamhet 2 
sker på lärarens och skolbibliotekariens initiativ men Bokcirkelverksamhet 3 är en 
aktivitet som eleverna väljer själv. 

Skolbibliotekarien Jenny menar att Bokcirkelverksamhet 4 och 5 är till för att 
vidga läsupplevelsen och göra läsning ännu roligare. Hon framhäver, likt Anna-
Karin, de personliga vinsterna som en elev kan få genom samtalet i bokcirklarna. 
Det  bakomliggande  syftet  med  Bokcirkelverksamhet  4  som  erbjuds  för 
Pelargonkolans tredjeklassare är att ge elever som är skickliga läsare en chans att 
utvecklas  ytterligare  och  komplettera  det  arbete  som  lärarna  utför.  I 
Bokcirkelverksamhet  4  använder  skolbibliotekarien  sig av  några litteraturroller 
och skrivövningar. Verksamheten präglas, till exempel av det faktum att man läser 
högt för att  eleverna gillar  det,  av lustfylldhet  snarare än krav på att  fullborda 
läxor.

Syftet i Bokcirkelverksamhet 5 är att ge medlemmarna en chans att diskutera 
fritt. Man väljer gemensamt i gruppen bok och hjälps till  och med åt att skaffa 
litteraturen. Verksamheten är till för att tillfredsställa elevernas behov att diskutera 

50



på ett djupare plan ämnen som intresserar dem.  Bokcirkelverksamhet 5 äger rum 
på  fritiden,  vilket  är  unikt  bland  bokcirkelverksamheterna  i  denna  studie. 
Skolbibliotekarien har skapat cirkeln efter ett  behov som eleverna har haft och 
uttryckt. 

Syftet bakom Bokcirkelverksamhet 6, som drivs av en läraren Maria, är att 
eleverna ska öva på och utveckla vissa förmågor. Bokcirklarna på Tulpanskolan är 
en del i den vanliga undervisningen och drivs bara av lärare. Det är utbildningen 
som är huvudsyftet  i Bokcirkelverksamhet 6. Uppgifterna som litteraturrollerna 
innebär betraktas som vanliga läxor. 

I  Bokcirkelverksamhet  7  är  cirklarna  till  för  att  få  eleverna  att  läsa 
regelbundet. Läraren Ylva menar att det är viktigt att eleverna känner att det är 
roligt  att  vara  med  i  bokcirklarna.  Det  är  tecken  som  tyder  på  att 
Bokcirkelverksamhet 7 ändå används som ett pedagogiskt instrument med syftet 
att utveckla elevernas kunskap enligt kursplanens mål. Läraren har en aktiv roll 
under samtalen, hon fördelar ordet och ser till  att varje elev uttrycker sin åsikt. 
Hon leder samtalet  för att  se till  att  alla tillför något till  diskussionen och inte 
undviker att vara delaktiga. Detta skiljer sig markant från Bokcirkelverksamhet 3 
och 5 där den vuxne har en passiv roll och det viktiga är att samtalet är frivilligt.  
Även om Ylva i  Bokcirkelverksamhet  7 försöker  lyckas  se  till  så  att  eleverna 
tycker att det är spännande och roligt att vara med i bokcirklarna så är ändå syftet 
att eleverna skall lära sig något. 

Syftet bakom Bokcirkelverksamhet 8 är för läraren Ulrika att arbeta djupare 
med  en  text.  Genom bokcirkeln  skall  eleverna  försöka förstå  mer  av  vad den 
betyder och lära sig att sätta ord på sina åsikter om en text. För henne fungerade 
litteraturrollerna som en bra metod för detta fram tills hon inte kunde använda den 
när hon blev tvungen att göra bokcirkelgrupperna större. 

I samtliga av lärarnas bokcirklar, Bokcirkelverksamhet 6, 7 och 8 är det en 
vuxen (läraren och skolbibliotekarien) som väljer bok. Flera menar att det är ett 
sätt för dem att få eleverna att läsa och uppskatta en bok de inte skulle ha valt  
själva. Maria som leder Bokcirkelverksamhet 7 menar att läslusten bland eleverna 
troligen hade varit större om de hade fått välja bok helt själv. Hon är öppen med 
att cirklarna är till för att utveckla diskussionsförmågor och andra förmågor som 
en del i ämnena svenska och engelska. Ylvas och Ulrikas syften är inte lika tydligt 
uttalade men de förkroppsligar också kravet att se till att eleverna utvecklar sin 
diskussionsförmåga. Både Ulrika och Ylva sitter med under bokcirkelträffarna och 
leder dem. Även om syftet för dem är att hjälpa eleverna att hålla igång ett samtal 
kring litteratur så är de också närvarande för att se till att samtalet når ett specifikt 
mål. Ylva säger till exempel att hon ser till  så att varje elev säger något, så att 
samtliga  elever  förstår  att  det  är  meningen att  de  skall  vara  delaktiga  och att 

51



boksamtalet är lika viktig som någon annan skoluppgift. Samtliga lärare formar 
bokcirkelgrupperna och väljer vilka elever de skall bestå av. 

I bokcirkelverksamhet 1, 2, 3 och 5 som drivs av skolbibliotekarier finns inte 
samma  behov  av  kontroll  utan  bokcirklarna  är  friare.  Fokus  ligger  i 
verksamheterna  på  att  eleverna  skall  samtala  om  litteratur,  det  finns  ingen 
obligatorisk press. I Bokcirkelverksamhet 1 är det viktigt för skolbibliotekarien att 
barnen får välja bok efter eget intresse.  Skolbibliotekarie  och lärare lägger sig 
alltså  inte  i  bokval  eller  gruppering.  Det  är  för  ledarna  viktigare  i 
Bokcirkelverksamhet  1  att  eleverna  tycker  att  det  är  roligt  att  läsa  en  bok 
tillsammans  än  att  de  får  möjlighet  att  öva  på  specifika  förmågor  genom 
gruppsammansättning eller bokval vilket var viktigare i Bokcirkelverksamhet 6. I 
Bokcirkelverksamhet 2 och 3 dras viljan att låta eleverna bestämma helt själv till 
sin spets. Där ser skolbibliotekarien till att varje elev får välja vad de har lust till  
att läsa helt själv. Skolbibliotekarien sitter med under samtalet men försöker ta en 
så passiv roll så möjligt. I Bokcirkelverksamhet 5 är syftet att skapa ett forum för 
fria  diskussioner  och skolbibliotekarien  låter  eleverna själva forma  bokcirkeln. 
Det  är  eleverna  som väljer  böcker  och man  stressar  inte  läsningen.  Varannan 
vecka  diskuterar  man  bokcirkelboken  och  varannan  vecka  träffas  man  och 
samtalar om böcker allmänt. Skolbibliotekarien strävar efter att vara som en av 
bokcirkelmedlemmarna. Bokcirkelverksamhet 5 sker utanför skoltid och är helt 
frivillig. Verksamheten formas helt efter vad eleverna själva vill ha. 

Det är ingen solklar skillnad mellan syftet för lärares och skolbibliotekariers 
bokcirkelverksamhet om man följer lärarnas och skolbibliotekariernas egna svar. 
Samtliga respondenter menar att bokcirkeln är ett sätt att fördjupa läsupplevelsen 
för eleverna och det må så vara, men skillnaden i hur man har valt att utforma 
verksamheten visar att syftet kan rymma mer än så. Att skolbibliotekarien Jenny 
delvis  ibland  antar  en lärares  roll  gör  också  det  hela  mer  komplicerat.  Det  är 
tydligt att bokcirklarna i lärarnas regi förvandlas till skolarbete med pedagogiska 
syften medan skolbibliotekariernas cirklar präglas av frivillighet och läslust. Detta 
yttrar sig i att skolbibliotekarierna låter eleverna välja böcker efter intresse och i 
större  utsträckning  än  lärarna  inte  påverkar  gruppsammansättningen.  I 
Bokcirkelverksamhet  7  och  8  som  består  av  lågstadiebarn  tar  lärarna  en 
förhållandevis aktiv roll  i  samtalen. Detta för att  som lärare se till  att eleverna 
uppfyller bokcirkeluppgiftens krav och att de gjort sin läxa. Läraren Maria måste 
också,  i  Bokcirkelverksamhet  6,  se till  att  hennes elever uppfyller målen,  men 
eleverna är äldre och mer självständiga i diskussionerna här.

Det  verkar  vara  så  att  samtliga  respondenters  övergripande 
litteraturpedagogiska arbetssätt i huvudsak är emancipatoriskt. Limberg beskriver 
som tidigare nämnts  att  målet  med denna strategi är att  få läsarna, i  detta  fall 
eleverna,  att  tänka  självständigt  och  kritiskt  kring  den  lästa  litteraturen  och 
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diskutera den.89 I samtliga bokcirkelverksamheter är samtalet fundamentalt, även 
om syftet med det varierar mellan respondenterna. Jag har svårt att tro att man kan 
hålla  i  en  bokcirkel  utan  att  verka  i  en  empancipatorisk  litteraturpedagogisk 
tradition. 

Litteraturpedagogiska roller
Det framgår av respondenternas svar att skolbibliotekariens litteraturpedagogiska 
roll i samband med bokcirklar inte är helt entydig medan lärarnas är förhållandevis 
klar.  Det  kan  först  nämnas  att  den  tydligaste  pedagogiska  rollen  som 
skolbibliotekarien  har  men  som  läraren  inte  delar  är  litteraturförmedlingen. 
Samtliga skolbibliotekarier  har  ansvar  för  att  förse bokcirklarna med  passande 
litteratur. Skolbibliotekarierna har, som Henning Ingmarsson fastslagit, en större 
kompetens inom barnlitteratur än vad lärarna har och förmedlar den litteratur som 
läraren är i behov av.9 0  Lärarna känner i sin tur sina elever och upprätthåller en 
dialog med skolbibliotekarierna om vilka läsnivåer eleverna ligger på och vilken 
svårighetsgrad böckerna bör variera mellan. Skolbibliotekarien Helena som servar 
Bokcirkelverksamhet  7 och 8 betonar  att  det  är  en viktig  uppgift  och ett  stort 
ansvar  att  välja  ut  böcker.  Eftersom  eleverna  inte  får  välja  själva  utan 
skolbibliotekarien skall göra det kräver det att  skolbibliotekarien försöker välja 
bra böcker.  Litteratur påverkar elevernas värderingar och det är  viktigt  att  låta 
valet av böcker spegla till exempel ett genustänk.91 

Det råder konsensus bland skolbibliotekarierna om att en av deras viktigaste 
uppgifter är att skapa sig en bild av varje enskild elevs litteratursmak och ungefär 
vilken läsnivå eleverna ligger på. Detta för att kunna möta dem i deras läsning och 
kunna inspirera och ge dem något att läsa som de gillar och kan utvecklas av. Det 
enskilda samtalet är det effektivaste sättet att förmedla böcker till eleverna. Detta 
ligger dock utanför arbetet  med bokcirklar.  Den litteraturförmedlande rollen är 
alltså en roll som bara skolbibliotekarien har. 

Skolbibliotekariens sätt att driva en bokcirkel är som sagt inte entydigt. I vissa 
fall kan en skolbibliotekarie ta på sig rollen av pedagog med samma ansvar som 
en lärare. Det verkar inte vara något som förväntas av en skolbibliotekarie. Trots 
att  Anna-Karins Bokcirkelverksamhet  1,  som det fastställts  tidigare, präglas av 
läslust och frivillighet så verkar hennes egen litteraturpedagogiska roll färgas av 
ett  lärarperspektiv genom att  hon till  exempel  tydligt vill  se till  att  elever inte 
väljer  böcker  som  ligger  ovanför  deras  läsnivå.  Bakom  detta  ligger  den 
pedagogiska tanken att  man som elev tappar lusten att  läsa om man tycker att 
boken är för svår. Om Anna-Karin och Jenny är skolbibliotekarier med ett ben i 
lärarrollen  så  har  Lina  ett  ben  i  skolbibliotekarierollen  och  ett  i 

8 9 Limberg, L. (2002), Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt, s. 63.
9 0 Henning Ingmarsson, J. (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket: en kunskapsöversikt,  s. 53.
9 1 Transkription av intervju med Helena, 2011-02-16.

53



folkbibliotekarierollen. I sina bokcirklar strävar hon efter att samtalen skall vara så 
lustfyllda så möjligt. Hon ser det inte som sin uppgift att eleverna fördjupar sig i 
litteraturen  utan  istället  att  inspirera  eleverna  till  att  läsa.  Trots  att  hon  för 
samtalen  framåt  så  försöker  hon  ta  så  lite  plats  så  möjligt,  meningen  med 
Bokcirkelverksamhet 2 och 3 är att eleverna skall göra varandra intresserade. Lina 
har till skillnad från Jenny inte tagit på sig ansvar för att arbeta fördjupande med 
litteratur. Hon arbetar inte heller i så nära samarbete med lärare som Anna-Karin. 
Anna-Karin kan på grund av att  bokcirklarna sker i  samarbete med lärarna på 
skoltid  inte  arbeta  så  fritt  som  Lina  gör  i  sina  cirkel  eller  Jenny  gör  i 
Bokcirkelverksamhet 5, eftersom att bokcirkelarbetet som hon och lärarna utför i 
Bokcirkelverksamhet 1 måste förhålla sig till lärarnas uppdrag. Uppdraget är att 
förmedla kunskap till eleverna, den kunskap som i kursplanen fastställts att de bör 
tillgodogöra sig.92 I Jennys fall ser man ett exempel på en skolbibliotekarie med 
olika litteraturpedagogiska roller i sina båda bokcirklar. I Bokcirkelverksamhet 4 
har  hon  samma  uppgift  som  en  lärare,  hon  kompletterar  nämligen  elevernas 
svenskundervisning  med  sin  bokcirkel  och  använder  sig  delvis  av 
litteraturrollerna, något som samtliga lärare har gjort eller gör.

Lärarnas litteraturpedagogiska roll  är mer homogen än skolbibliotekarierna. 
De  arbetar  på  ett  liknande  vis  och  utformar  cirklarna  liknande.  I 
Bokcirkelverksamhet 6, 7 och 8 strävar samtliga lärare efter att arbeta fördjupat 
med de lästa böckerna. De utökar alla bokcirkelverksamheten till att innehålla mer 
än bara samtal om en bok man läst tillsammans.  Lärarnas litteraturpedagogiska 
roll  i  förhållande  till  bokcirklarna  blir  extra  tydlig  i  hur  de  använder  sig  av 
litteraturrollerna.  Hos  läraren  Maria  är  Bokcirkelverksamhet  6  en  del  av 
undervisningen och innebär för eleverna läxor och betygsgrundande prestation i 
samma utsträckning som deras övriga undervisning. Litteraturrollerna är för Maria 
ett  sätt  att  få  eleverna  att  öva  på  olika  aspekter  av  läsning,  analys-  och 
diskussionsförmåga. I mötet en grupp elever emellan kan eleverna genom rollerna 
fördjupa sig i vissa aspekter och delar av en bok. I Bokcirkelverksamhet 6 är det 
läraren som formar grupperna, detta med avsikten att låta eleverna få öva på skilda 
saker beroende på vilken gruppkonstellation de blir en del av. Läraren Ulrika (och 
flera  andra  lärare  på  Lupinskolan)  som  håller  i  Bokcirkelverksamhet  8  har 
vidareutvecklat litteraturrollerna och anpassat dem för yngre elever. Ulrika menar 
att bokcirklarna är ett sätt att arbeta med den lästa texten. För henne fungerade 
litteraturrollerna bra som ett medel att just arbeta djupare med texten. Hon har, 
som tidigare nämnts, inte möjlighet att fortsätta med litteraturrollerna på grund av 
att hon inte kan ha cirklarna i smågrupper. Men i halvklass fortsätter Ulrika att 
göra  Bokcirkelverksamhet  8  till  ett  forum för  skolarbete.  I  stället  för  att  låta 
barnen förbereda inför litteraturrollerna hemma får de förbereda frågor att ställa 
till  varandra. På detta sättet  får Ulrika eleverna att  läsa lite noggrannare än de 

9 2 Betyg och elevens rätt till kunskap (1994), s. 102.
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skulle göra annars. De övar på att förstå texten och att tolka den. För både Maria 
och  Ulrika  är  bokcirklarna  ett  sätt  att  arbeta  fördjupat  med  litteraturen, 
verksamheten är skolarbete snarare än boksamtal. Läraren Ylva har nuförtiden en 
något  mer  avslappnad  attityd  till  cirkelverksamheten.  Tidigare  fick  eleverna  i 
Bokcirkelverksamhet 7 arbeta med litteraturrollerna. Hon såg att eleverna klarade 
av  att  diskutera  böckerna  de  läste  i  bokcirklarna  på  en  djupare  nivå.  Detta 
illustreras av det faktum att hon valt att släppa litteraturrollerna till  förmån för 
friare diskussioner. Ylvas litteraturpedagogiska roll är dock fortfarande färgad av 
att hon är lärare. Under bokcirkelträffarna sitter hon med gruppen, fördelar ordet 
och ser till så att alla deltar. Detta skiljer sig skarpt från skolbibliotekarien Anna-
Karins  litteraturpedagogiska  roll  under  bokcirkel-träffarna.  Anna-Karin  ser  i 
Bokcirkelverksamhet 1 till  att  eleverna får ett rikt utbud av litteratur, men hon 
lägger sig inte i hur grupperna formas eller gruppsamtalet. Samtalet är något som 
eleverna ska ha tillsammans och som ska vara avslappnat. Anna-Karin roll är där 
mer att stöda än att leda. 

Det är viktigt  att påpeka att  det naturligtvis  är möjligt för elever att känna 
läslust  i  bokcirklar  som  lärare  håller  och  där  man  använder  sig  av 
litteraturrollerna. Däremot innebär litteraturrollerna att bokcirkeln blir en del av 
elevens övriga skolarbete. En mindre positiv konsekvens av att  använda sig av 
bokcirklar som ett pedagogiskt instrument skulle kunna vara att man får en del 
elever att associera bokcirklar och samtal kring böcker med prestation i skolan. 

Det märks alltså på bokcirklarna om det är en lärare som håller i dem. Deras 
prestationer i bokcirklarna blir bedömda. Bokcirkelverksamhet 6, 7 och 8 färgas 
alla av det faktum att lärarna har ett krav på sig att genom skolarbete se till så att 
eleverna  når  en  ny  kunskapsnivå  och  utvecklar  sina  färdigheter.  I 
skolbibliotekariernas cirklar finns det inte samma prestationskrav. 

Samarbete
På  Violskolan,  där  Bokcirkelverksamhet  1  håller  hus,  finns  uppsatsens  mest 
välutvecklade  samarbete,  ett  samarbete  som sträcker  sig  till  Typ C i  Montiel-
Overalls teoretiska modell.  Inom modellen är det relationen mellan läraren och 
skolbibliotekarien som står i centrum. Den nytänkande atmosfären på Violskolan 
mellan  Anna-Karin,  lärare  och  rektor  resulterar  i  Bokcirkelverksamhet  1  i  att 
samtliga elever får vara med i en bokcirkel i femte klass, en verksamhet som drivs 
och influeras av både skolbibliotekarie och lärare.

Samarbetet på Syrénskolan där Bokcirkelverksamhet 2 och 3 finns är endast 
av  Typ  B.  Skolbibliotekarien  Lina  och  lärarna  har  förtroende  för  varandras 
förmåga,  vilket  illustreras  av  att  skolbibliotekarien  genom  sina  boksamtal 
kompletterar  lärarnas  undervisning  och  att  lärarna  upplåter  skoltid  till 
Bokcirkelverksamhet 2. De arbetar dock inte gemensamt. Bokcirkelverksamhet 3 
är  dessutom  något  som  Lina  driver  helt  på  egen  hand.  Samarbetet  kring 
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bokcirklarna kan alltså sägas vara stabilt, både lärare är skolbibliotekarie är nöjda. 
Däremot finns det inte så mycket utrymme för det att utvecklas. Det faktum att 
Linas skolbibliotekarietjänst endast uppgår till 50 procent gör det också i princip 
omöjligt för henne att utöka bokcirkelverksamheten nämnvärt. 

I  Bokcirkelverksamhet  4  och  5  som  drivs  av  skolbibliotekarien  Jenny 
uppfyller  samarbetet  Montiel-Overalls  Typ  B-kategori.  Skolbibliotekarien  och 
lärarna  verkar  ha  ett  gott,  stabilt  samarbete.  Det  står  däremot  sämre  till  med 
intresset från rektorns och skolledningens sida. Effekten denna brist på samarbete 
har  på  bokcirkelverksamheten  är  att  det  inte  finns  möjlighet  för  den  lyckade 
Bokcirkelverksamhet 5 att expandera. 

Även  i  Bokcirkelverksamhet  6  som  leds  av  läraren  Maria  och  servas  av 
skolbibliotekarien Sandra är samarbetet av Typ B-slaget. Skolbibliotekariens och 
lärarens roller är mycket tydligt definierade i sammanhanget. För Sandra känns det 
självklart att hon inte skall göra mer i bokcirklarna än att förse dem med litteratur 
och för Maria är det självklart att hon som lärare håller i bokcirkelverksamheten. 
Bokcirkelverksamhet  6  är  som  tidigare  nämnts  en  del  av  den  ordinarie 
undervisningen  som  utförs  av  läraren  och  innebär  både  rättningsarbete  och 
betygssättning. 

Samarbetet på Lupinskolan mellan Ylva med Bokcirkelverksamhet 7, Ulrika 
med  Bokcirkelverksamhet  8  och  skolbibliotekarien  Helena  liknar  det  på 
Tulpanskolan. Ylva och Ulrika driver precis som Maria bokcirklarna självständigt. 
Bokcirklar  är  alltså  även  på  Lupinskolan  något  som lärarna  håller  i  och  som 
skolbibliotekarien förser med böcker. Cirklarna är ett sätt för lärarna att se till så 
att eleverna utvecklar sina kunskapsmål, det är ett instrument för undervisning. 
Därför  finns  det  inget  behov  eller  utrymme  hos  lärarna  att  tillsammans  med 
skolbibliotekarien forma verksamheten. 

Vilken  roll  spelar  då  samarbetet  mellan  lärare  och  skolbibliotekarier  för 
bokcirkelverksamheten? På samtliga skolor når samarbetet upp till minst Typ B i 
Montiel-Overalls  modell.  Detta skulle kunna innebära att  det krävs ett  grundat 
samarbete för att driva bokcirklar i skola och skolbibliotek, i alla fall den sortens 
bokcirklar som förekommer i  min studie.  Det  är  nämligen viktigt  för samtliga 
bokcirkelverksamheter att det dels finns någon (en bibliotekarie) som väljer ut och 
förser dem med litteratur och dels någon (en lärare) som ser till att att det finns 
deltagande  elever.  Att  skolbibliotekarie  och  lärare  delar  upp  ansvarsområden 
mellan sig och litar till den andres kompetens och förmåga resulterar i samarbeten 
av  typen  B  som  för  studien  verkar  resultera  i  en  bokcirkel  som  lärare  och 
skolbibliotekarier är nöjda med, så pass nöjda att de väljer att låta verksamheten 
fortgå. Det är dock möjligt att driva en bokcirkel utan ett samarbete, men det hade 
begränsat  bokcirkelverksamhetens  möjligheter.  Skolbibliotekarierna  hade  utan 
samarbetet behövt ha sina cirklar utanför skoltid, något som kan begränsas av brist 
på tid för både elever och skolbibliotekarie. Lärarna hade behövt finna, välja ut 
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och skaffa litteraturen själv, något som läraren Ylva tidigare gjorde. För läraren 
finns det oftast inte tillräckligt med tid för att skapa en överblick över passande 
barn- och ungdomslitteratur. Därför blir litteraturvalet sannolikt inte lika bra om 
en lärare sköter det själv.

Anledningen till att Bokcirkelverksamhet 1:s välutvecklade Typ C-samarbete 
är positivt är att samtliga elever får chansen att i en bokcirkel samtala om sina 
läsupplevelser. Samarbetet på Violskolan har sett till så att alla femteklassare är 
med  i  en  bokcirkel.  Bokcirkelverksamhet  1  består  av  både  lärare  och 
skolbibliotekarie  och  det  har  avspeglat  sig  i  verksamheten.  Det  är  i  cirklarna 
meningen att eleverna skall utveckla sitt sätt att diskutera, men eleverna är inte 
tvungna  att  läsa  en  bok  de  inte  valt  själva  och de  får  tillsammans  i  gruppen 
bestämma hur långt de skall läsa till nästa gång.

Det  är  tydligt  att  samarbetsgrad  går  att  koppla  till  omfattning  av 
bokcirkelverksamheterna.  Med detta  menar  jag att  om samarbetet  är av Typ C 
eller D så innebär det att fler elever kan ha möjlighet att vara med i en bokcirkel. 
Typ  C  innebär  att  man  gemensamt  planerar  och  tillsammans  integrerar 
nyskapande idéer, vilket vi ser i Bokcirkelverksamhet 1. Jag vill påstå att man om 
samarbetet  är så djupt och man tillsammans skapar en verksamhet så vill  både 
lärarna och skolbibliotekarien att den skall omfatta så många elever så möjligt. 
Vad  det  gäller  Typ  D  så  är  ett  mer  omfattande  samarbete  en  rent  självklar 
konsekvens. I denna kategori innefattas att samarbetet är fastställt i läroplanen och 
att det uppehålls genom initiativ från rektor eller skolledning. Om skolledningen 
implementerar något i läroplanen är det självklart att det skall gälla så många av 
skolans elever så möjligt. Inte en enda av skolorna i min studie uppfyllde Montiel-
Overalls kriterier för samarbete av typen D där skolledningen är inblandad och 
organiserar  samarbetet.  Om  samtliga  studiens  skolor  hade  haft  rektorer  som 
engagerat  sig  på  detta  vis  hade  samarbetena  nog  sett  annorlunda  ut  och 
bokcirklarna  kunnat  få  tillgång till  mer  resurser.  En teori  till  varför  ingen av 
skolornas  rektorer  satsade  på  ett  i  läroplanen  och  biblioteksplanen  fastställt 
samarbete  är  att  man  från  skolans  sida  kanske  fokuserar  på  att  använda 
skolbibliotekariens  och  skolbibliotekets  resurser  när  det  gäller 
informationskompetens. Ämnet som dominerar skolbiblioteksforskningen är just 
frågor  om  skolbibliotekariens  roll  som  förmedlare  av  information  och 
informationskompetens.  Utöver  arbetet  med  informationskunnande  arbetar 
varenda en av mina respondenter aktivt med litteraturpedagogik och läsfrämjande. 
Över huvudtaget är samtliga av mina respondenter engagerade skolbibliotekarier, 
de arbetade hårt med läsfrämjande och även med informationskunnande. Jag fick 
intrycket att de alla hade velat göra mer för eleverna men att det inte fanns tid.

Vem ligger egentligen ansvaret på att hålla i bokcirklar i skolmiljön? Är det 
egentligen rektorns ansvar att se till att de finns? Det är inte en fråga som jag ställt  
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till respondenterna men det är intressant att fråga sig detta. Särskilt som rektorns 
engagemang är viktigt för det arbete som skolbiblioteket kan utföra. 
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Slutdiskussion

Det mest  framträdande resultatet  av min undersökning av bokcirklar drivna av 
lärare och skolbibliotekarier hävdar jag är att det finns en tydlig skillnad mellan 
lärares och skolbibliotekariers sätt att utforma och hålla i bokcirklar. Det är större 
skillnad mellan formerna för bokcirklarna än mellan syftena. Man kan ha samma 
syfte men olika former. Samtliga respondenter hävdar exempelvis att de genom 
cirklarna  vill  fördjupa  läsupplevelsen  för  sina  elever.  Skillnaden  med 
utformningen  ligger  i  att  lärarna  på  olika  vis  kontrollerar  bokcirklarna,  till 
exempel  genom att  i  hög grad välja ut  de böcker som eleverna skall  läsa. För 
skolbibliotekarierna verkar det vara viktigt att låta eleverna välja böcker själva. 
Min slutsats  är  att  den litteraturpedagogiska rollen påverkar hur man väljer att 
lägga upp bokcirkelverksamheten. Lärarna har ansvar för att se till att deras elever 
lär sig något. Lärarna i min studie vill alltså, trots att de i syftet säger att de vill 
öka barnens läslust, att eleverna skall lära sig något på det ändå och det genom 
bokcirkelverksamheten.  Skolbibliotekariens  roll  är,  föga  förvånande,  att  förse 
cirklarna  med  litteratur,  de  både  införskaffar  och  gör  ett  första  urval. 
Skolbibliotekariens litteraturpedagogiska roll är allmänt att inspirera till läsning. 
Lärarna  måste  däremot  se  till  så  att  eleverna  utvecklas  enligt  skolans  olika 
måldokument.  Skolbibliotekarierna  har  möjlighet  att  utforma  bokcirklar  med 
fokus  på  vad  eleverna  är  intresserade  av  att  läsa,  där  elevernas  påverkan och 
valmöjligheter ryms eftersom att skolbibliotekarierna inte har något krav på att 
öka elevernas kunskap på ett mätbart sätt. Sammanfattningsvis kan man säga att 
lärarna tenderar att mer eller mindre använda bokcirklarna som ett instrument för 
undervisning medan skolbibliotekariernas  fokus ligger på att  göra bokcirklarna 
lustfyllda.   

På  de  flesta  av  skolorna  i  min  studie  fanns  det  mellan  lärare  och 
skolbibliotekarier   självgående samarbeten  som de utvecklat  informellt.  Aktiva 
skolbibliotekarier var duktiga på att visa för lärarna vad de kan göra och lärarna 
duktiga  på  att  använda  sig  av  skolbibliotekariernas  kompetens.  Att 
samarbetsgraden generellt inte nådde högre än Typ B tror jag kan bero på att inte 
rektorn eller skolledningen engagerade sig tillräckligt i skolbiblioteket. Ansvaret 
att se till  så att skolbibliotekarie och rektor samarbetar ligger, tror jag, på dem 
båda. Det är skolledningens ansvar att se till så att skolbiblioteket har tillräckliga 
resurser och skolbibliotekariens ansvar att sälja in sitt bibliotek. Hon eller han har 
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allra bäst kunskap om vilken resurs skolbiblioteket är och borde på så vis allra 
bäst  kunna förklara varför  det  är  viktigt.  Med en rektor  som lyssnar  (och har 
resurser  att  ge)  och  ett  välorganiserat  och  integrerat  samarbete  mellan 
skolbibliotekarie  och  lärare   får  skolbibliotekarien  möjlighet  att  göra  mer  än 
endast  tillgängliggöra  litteratur  genom att  köpa  in  och  bokprata  om den.  Om 
bibliotekarien tilldelas ansvar och resurser har hon eller han möjlighet att påverka 
skolan med sin unika kompetens. Samtliga av mina respondenter arbetade med en 
välutvecklad  form  av  litteraturpedagogik.  De  arbetade  fördjupat  och 
återkommande  med  läsning  med  skolans  elever  och  samarbetena  mellan 
skolbibliotekarier och lärare fungerade väldigt bra. Varför menar jag då att rektor 
och ledning borde engagera sig mer och göra samarbetena kring bokcirklarna mer 
formella?  Jo,  av flera anledningar. Dels tror jag att bokcirklarna blir bättre om 
skolbibliotekarier  och  lärare  samarbetar  i  utformandet  och  utförandet  av  dem. 
Lärarna känner  sina elever  väl  och skolbibliotekarierna känner  litteraturen väl. 
Den ena har en fördjupad pedagogiskt kännedom och den andra kunskap om hur 
man  kan  väcka  läslust.  Kanske  lär  de  sig  också  av  varandra.  Ytterligare  en 
anledning  är  att  bara  rektor  och  skolledning  kan  göra  ett  samarbete  formellt. 
Individers engagemang är härligt, när pedagoger brinner för att låta eleverna vara 
med  i  bokcirklar.  Men  individer  har  begränsningar  och  många  olika 
arbetsuppgifter att hinna med. Genom att formalisera samarbetet kring bokcirklar 
och integrera det i skolans arbete med läroplan och biblioteksplan garanterar man 
att  bokcirklarna  fortlever  även om individuella  bibliotekarier  eller  lärare  byter 
tjänst eller pensioneras. 

Det har, tror jag, stora konsekvenser för en skolbibliotekaries arbete om de har 
skolans  rektor  och/eller  ledningen  med  sig.  Lärarnas  främsta  uppdrag, 
undervisningen, ligger redan i fokus för skolans verksamhet och får automatiskt 
resurser medan skolbibliotekariernas arbete snarare verkar ses som ett extra plus. 
Egentligen är bokcirkelverksamhet i sig endast ett plus, något positivt men inte 
nödvändigt  som  ligger  på  den  individuella  läraren  eller  skolbibliotekarien  att 
utföra, om man inte satsar på det från skolledningens sida. Både Harvey Daniels 
och  Katarina Eriksson, som jag tog upp i kapitlet ”Tidigare forskning”, studerar 
bokcirklar drivna av lärare, det verkar vara en utbredd aktivitet. Jag vill hävda att 
jag genom min uppsats belyst det faktum att det kan komma många till del om 
man  från  skolans  sida  genom  resurser  och  uppmärksamhet  ger  fler 
skolbibliotekarier möjlighet att också hålla i bokcirklar. Det görs så klart redan, 
det visar ju mina skolbibliotekarierespondenter, men det verkar samtidigt som att 
skolbibliotekarien inte alltid får möjlighet att utöva dem helt på sina egna villkor. 
Att just göra läsning lustfyllt  tror jag är grundläggande för att  få fler barn och 
ungdomar att  läsa och det tror jag att  skolbibliotekarien kan hjälpa skolan och 
lärarna med. 
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Det är spännande att  konstatera att  så många av bokcirklarna inspireras av 
literature circles-modellen, det vill säga att man använder sig av litteraturroller i 
cirkelarbetet. Det som för Harvey Daniels endast skulle fungera som ett sätt att 
vänja elever vid att diskutera verkar snarare utgöra en vital del av verksamheten. 
Detta är särskilt tydligt i Bokcirkelverksamhet 6 som dragit litteraturrollerna till 
sin spets. Det verkligt intressant är att lärarna arbetar med rollerna på så olika vis 
och med elever i väldigt olika åldrar. Även skolbibliotekarien Jenny hade inslag 
av dem. Det visar att literature circles-modellen låter sig omformas och utvecklas 
efter vad pedagogerna känner att de vill göra för sina elever genom bokcirklarna. 

Jag anser att bokcirklar är ett fruktbart sätt att arbeta med läsfrämjande inom 
skola  och biblioteken.  Hur  kommer  det  sig  att  inte  alla  skolbibliotekarier  och 
lärare ordnar bokcirklar för sina elever om det nu är en bra sätt att bekräfta barns 
läsning?  Vad  finns  det  för  möjliga  hinder  eller  avigsidor?  Flera  av 
skolbibliotekarierna i min studie berättade att det upptog en ansenlig mängd tid 
och  resurser  att  skaffa  litteratur.  För  läraren  Ulrika  gjorde  brist  på  resurser 
bokcirkelarbetet  problematiskt.  Läraren  Maria  bekräftade  att  bokcirklarna  tog 
mycket tid i  anspråk, för både elever och lärare. Mina respondenter ser väl att 
bokcirklar, trots att det är tids- och resurskrävande, är värt arbetet. För att få fram 
anledningen till att inte alla skolbibliotekarier och lärare driver bokcirklar måste 
man  nog fråga  sig vilken  annan verksamhet  som bokcirklarna  tävlar  med.  De 
flesta av skolbibliotekarierna använder sig av skolbibliotekscentraler för att låna in 
den litteratur till cirklarna som de inte har råd att köpa. Inlåning tar en hel del tid i 
anspråk,  det  går  inte  att  bara låna  in  men  det  verkar  vara  ett  fungerande 
komplement.  Samarbetet  mellan  lärare  och  skolbibliotekarier  spelar  också  in. 
Lärare  har  mycket  annat  att  göra  och  har  inte  tiden  eller  kanalerna  för  att 
återkommande söka reda på en samling böcker av samma exemplar.  En annan 
faktor som skulle kunna påverka lärare till att inte ha bokcirklar är den vanliga 
undervisningen.  Det  verkar  krävas  en  hel  del  tid  för  att  vänja  elever  vid  att 
diskutera böcker i den formen som bokcirkeln har. Detta tar i så fall utrymme från 
den ordinarie undervisningen, tid som kan vara mycket värdefull. Det är ju ofta 
mycket som en lärare har ansvar för att se till att deras elever lär sig. Både resurs- 
och tidsproblematiken kan man säkert lösa på flera sätt.  Ett  arbetssätt  som jag 
tycker verkar mycket bra är det som skolbibliotekarien Anna-Karin och hennes 
lärarkollegor på Violskolan verkar efter. På Anna-Karins skola har man bokcirklar 
för samtliga elever i årskurs 5. Det är, anser jag, ett sätt att se till att alla elever får  
vara  med  i  en  bokcirkel  och  samtidigt  göra  det  hanterbart  tidsmässigt. 
Skolbibliotekarien behöver då inte skaffa litteratur till för många klasser utan den 
begränsade mängden årskurs fem. I och med att verksamheten upprepas år efter år 
för barn i samma åldersgrupp kan man återanvända böcker och använda bokcirklar 
som en del i en långsiktig läsfrämjande plan. Sedan behöver man självklart inte ha 
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bokcirklar just i femte klass. Mina respondenter har ju visat  att  man kan driva 
bokcirkelverksamhet även med yngre barn, bara man anpassar formen. 

Det är glädjande att man vill fördjupa elevers läsupplevelser genom samtal om 
böcker. Trots att lärare och skolbibliotekarier låter cirklarna se olika ut och att de 
ibland säkert kan uppfattas som skolarbete så får man till de litteratursamtal som 
jag själv saknade under min skolgång. Jag tror att man genom samtalen, mötet 
kring  litteraturen,  hjälper  till  att  bekräfta  barns  läsning.  De  får  från  lärare, 
bibliotekarie och skolkamrater  respons på att de läser. Barnen får bekräftat att de 
tankar som  kommer upp kring läsningen är betydelsefulla. 

Jag  har  medvetet  valt  att  inte  i  beräkning  och  analys  ta  med  viket 
upptagningsområde som skolorna har. Jag tycker att det skulle vara intressant att i 
forskning kring läsfrämjande verksamhet i skolan undersöka om de åtgärder man 
gör eller inte gör har något att göra med elevernas socioekonomiska status. Jag har 
valt att inte ta med detta av två skäl. Det första är att mitt underlag och min studie 
är för liten för att jag skulle kunna dra riktiga slutsatser i ämnet. Det andra skälet  
är det faktum att jag tror att uppsatsen skulle bli för omfattande. Mark Dressman 
undersökte för ett antal år sedan hur skolbiblioteken arbetade med läsfrämjande på 
tre  socioekonomiskt  olika  skolor  i  USA.  Det  skulle  vara  intressant  att  se  ett 
liknande forskningsprojekt genomföras i Sverige idag.  

Jag  har  i  min  uppsats  fokuserat  på  de  vuxna  som  utformar 
bokcirkelverksamheten i skolmiljön och försökt få klarhet i vad de vill göra för 
sina  elever  genom bokcirklarna.  Jag  valde  detta  perspektiv  för  att  området  är 
relativt outforskat och upplevde att det var en intressant område. Nu efterlyser jag 
studier  som ännu mer djuplodande undersöker  exempelvis  hur  elever upplever 
bokcirklarna  i  skolan  och  skolbiblioteket  och  vad  det  gör  med  deras  läsning. 
Nyligen antog riksdagen en ny bibliotekslag som fastslår att varje skola skall ha ett 
skolbibliotek.  Detta  innebär  tyvärr  inte  att  man  måste  ha  en  skolbibliotekarie, 
egentligen kan man ha en samling böcker i ett rum. Jag hoppas att många skolor, i 
och  med  lagen,  satsar  resurser  på  skolbiblioteket  och  väljer  att  anställa  en 
skolbibliotekarie.  Om  man  i  forskning  kan  visa  vad  tillgång  till  en 
skolbibliotekarie betyder för svenska elever kanske man på skolorna i landet inte 
tvekar kring om man skall ha en skolbibliotekarie utan att det blir en självklarhet.
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Sammanfattning

En rapport från Skolverket fastställer att svenska lärare överlag varit dåliga på att 
låta  sina  elever  samtala  om litteratur.  Bokcirkeln  är  en  aktivitet  där  man  får 
utrymme att  diskutera läsning och böcker.  Jag intresserar  mig för  om och hur 
elever i grundskolan idag deltar i bokcirklar. Jag har valt att fokusera på varför 
lärare och skolbibliotekarier väljer att driva bokcirklar snarare än på eleverna som 
deltager i bokcirklarna för att söka förstå de strukturer som gör bokcirkeln möjlig. 
Som bakgrund redogjorde jag för hur man som lärare arbetar med skönlitteratur i 
skolan. Jag skissade också upp skolbibliotekets förutsättningar och uppgifter och 
skolbibliotekariens pedagogiska roll.  Den metod jag såg som mest passande för 
mitt arbete var den kvalitativa forskningsintervjun. Jag intervjuade en grupp på 
åtta personer, fem skolbibliotekarier och tre lärare från en mellanstor stad i södra 
Sverige. Min teoretiska utgångspunkt för uppsatsen bestod i en teoretisk modell av 
den amerikanska biblioteksforskaren Patricia Montiel-Overall i vilken samarbetet 
mellan skolbibliotekarier och lärare delas upp i fyra olika typer. Typerna illustrerar 
grader  av  samarbete  i  vilket  relationen  mellan  de  olika  yrkesgrupperna  står  i 
centrum.  Graderna  av  samarbete  varierar  från  grundläggande  koordinering  av 
aktiviteter  på  en  skola  mellan  lärare  och  skolbibliotekarie  till  av  rektorn 
organiserat  samarbete  mellan  yrkesgrupperna.  Syftet  med  min  uppsats  är  att 
jämföra hur lärare och skolbibliotekarier driver bokcirklar, vilket syfte de har med 
dem, deras olika litteraturpedagogiska roller och hur deras samarbete kan påverka 
bokcirkelverksamheten.  Jag  sorterade  det  empiriska  material  som  intervjuerna 
med  respondenterna  genererade  efter  deras  respektive  bokcirklar.  Min 
undersökning visade att det finns många olika sätt att ha bokcirklar på. Generellt 
var  syftet  bland  respondenterna  att  driva  en  bokcirkel  för  att  fördjupa 
läsupplevelsen för sina elever.  Det  visade sig dock att  lärarna i  högre grad än 
skolbibliotekarierna kontrollerade cirklarna genom att välja vilken bok eleverna 
skulle  läsa  och  sätta  samman  grupperna.  Skolbibliotekariernas  sätt  att  hålla  i 
bokcirklar hade mer utrymme för fria val. Min slutsats var att detta påverkas av 
yrkesgruppernas skilda litteraturpedagogiska roller. Det är lärarnas uppgift att lära 
sina  elever  något.  Skolbibliotekarierna  har  snarare  i  uppgift  att  inspirera  till 
läsning. Samtliga respondenter hade en god relation och ett fungerande informellt 
samarbete (Typ B-nivå), endast en nådde en högre kategori (Typ C). Jag kom fram 
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till att samarbetsgrad går att koppla till omfattning av bokcirkelverksamhet. Desto 
bättre samarbete, desto fler elever får chansen att vara med i en bokcirkel.  
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Käll- och litteraturförteckning

Otryckt material

I uppsatsförfattarens ägo

Lärare
Inspelning och transkription av intervju med Ylva, 2011-02-11. 
Inspelning och transkription av intervju med Maria, 2011-02-14. 
Inspelning och transkription av intervju med Ulrika, 2011-02-16. 

Skolbibliotekarier
Inspelning och transkription av intervju med Anna-Karin, 2011-02-15. 
Inspelning och transkription av intervju med Helena, 2011-02-16. 
Inspelning och transkription av intervju med Lina, 2011-02-16. 
Anteckningar från telefonintervju med Jenny, 2011-03-02.
Anteckningar från telefonintervju med Sandra, 2011-03-04.

Tryckt material
Allard, Birgita m.fl. (1994) , Betyg och elevens rätt till kunskap : en bok om 

kunskapsrelaterad betygsättning, Stockholm: Liber utbildning.
Daniels, Harvey (2002), Literature circles : voice and choice in book clubs and 

reading groups, Andra utgåvan, Portland, Me.: Stenhouse.
Eriksson, Katarina (2002), Life and fiction: on intertextuality in pupils' booktalk,  

Linköpings universitet, Serie: Linköping studies in arts and science.
Gagge, Sara, (2005), Läslust & Läslist: idéer för högstadiet och gymnasiet, red. 

Inger Norberg, Lund: BTJ Förlag.
Henning Ingmarsson, Jenny (2010), Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket: en  

kunskapsöversikt, Nationella Skolbiblioteksgruppen.
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IFLA/UNESCO:S riktlinjer för skolbiblioteket (2004), Pedagogiska centralen: 
Malmö stad.

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, 2 
uppl., Lund: Studentlitteratur.

Kveli, Anne-Marie (1994), Att vara lärare, Lund: Studentlitteratur.
Limberg, Lousie (2002), Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt, 

Stockholm: Skolverket
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet  

Lpo 94, Skolverket. URL: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 
[06-12-2010]

Montiel-Overall, P. (2005), ”A Theoretical Understanding of Teacher an Librarian 
Collaboration (TLC)”, School Libraries Worldwide, (11):2, s. 24 - 48. Finns 
som e-tidskrift.

- (2008), ”Teacher and Librarian Collaboration: A Qualitative Study”, Library 
& Information Science Research, (30):2, s. 145 - 155. Finns som e-tidskrift.

Nationalencyklopedin, webbversionen. Sökord: litteraturpedagogik [24-01-2010]
Oxford Encyklopedia of Children's Literature, Uppslagsord: book clubs. Oxford: 

Oxford University Press.
Sandell, Marie (2005), Lära sig kan alla! : modeller för lärande, medvetet  

tänkande och intelligent beteende, Malmö: Ekelund.
Skolbiblioteken – En underutnyttjad och underprioriterad resurs (2007), Svensk 

Biblioteksförening. URL: 
http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/dokument/pdf/Skolbibliote
kRapport.pdf [29-11-2010] 

Stribe, Birgitta (2007), Skolbibliotek – en pedagogisk resurs i undervisningen,  
Lund: BTJ Förlag.

Texters, textuppgifters och undervisningens betydelse för elevers läsförståelse :  
fördjupad analys av PIRLS 2006 (2010), Skolverket.

Vad händer med läsningen?: en kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige  
1995-2007.  URL: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1757 [20-01-
2011] 
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Bilaga 1

Intervjufrågor till samtliga respondenter
Hur gammal är du?
Vad har du för utbildning?
Har du någon litteraturpedagogisk utbildning?
Hur länge har du jobbat här?
Hur är din tjänst upplagd?
Arbetar du bara här?
Har du en heltidstjänst?
Vilka årskurser arbetar du med?
Vad har du för arbetsuppgifter?
Vad  är  du  med  i  för  personalgrupper  (lärarlag,  ledningsgrupp, 

skolbibliotekarier etc.)? Om ingen, varför?
När är skolbiblioteket öppet?
När finns det personal där?
Vilken personal och hur många personer arbetar i skolbiblioteket?
(Till  skolbibliotekarier)  Hur  många  timmar  i  veckan  arbetar  du  i 

skolbiblioteket? Arbetar du på fler bibliotek?
Hur länge har du arbetat  med bokcirklar? Hur länge har de funnits  här på 

skolan/i skolbiblioteket?
När, var och hur ofta möts ni?
Hur många är ni?
Vilka åldrar, kön, läsvana? (Hur sorteras de? Klassvis, inte alls?)
Hur hamnar eleverna i bokcirkeln? (Eget val, elevens val, obligatoriskt?)
Hur ser cirkelträffarna ut? (Går ordet runt?)
Vad är din roll under cirkelträffarna?
Hur väljer ni böcker? Varför?
Vad är det för litteratur?(skön- och/eller facklitteratur)
Vem väljer böcker? Varför?/ Om du väljer ut böcker, hur går du till väga?
Varför har du en bokcirkel?
Vad fick dig att starta bokcirkeln?
Hur upplever du att eleverna att eleverna påverkas?
Vad händer med deras läsning?
Vilka konkreta arbetsuppgifter innebär bokcirkeln?
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Hur mycket tid tar cirkeln i anspråk, både för eleverna och för dig i totalt  
arbete? 

Vad är den pedagogiska tanken med bokcirklarna?
Hur fungerar bokcirkeln?
Hur arbetar du annars med läsfrämjande och litteraturpedagogiskt arbete?
Vad är din litteraturpedagogiska och (särskilt läsfrämjande) uppgift/ansvar för 

eleverna(i undervisningen och andra aktiviteter)?
Vad är den andra yrkesgruppens (lärarens/skolbibliotekariens) uppgift?
Hur ser samarbetet ut generellt mellan skolbibliotekarien och lärarna?
Hur ser samarbetet med läsfrämjande ut?
Är samarbetet informellt eller formellt?
Vem har tagit initiativet?
Hur fungerar det (känslor)?
Samarbetar ni i förhållande till bokcirklarna? Hur ser samarbetet ut och hur 

fungerar det?
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