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Abstract 
This two years master’s thesis is about book circles for children, arranged by the public libraries in 
Sweden. The purpose is to gain knowledge about how children experience their participation in 
book circles, and how they experience their own reading. It focuses on children aged 10 to 12 
years, and their leisure reading. The research questions are: What are the book circles’ function for 
the participants? How and why do the children read? What kind of literature do they like? Do the 
children experience that their reading has developed through their participation in the book circles? 
What parts of the reading process do the book circles influence?  

The theoretical framework is threefold. Firstly, I have used Aidan Chambers’ reading wheel, 
which explains the different parts of the reading process: to choose, to read and to respond to lit-
erature. Secondly, J.A. Appleyard analyzes children’s reading development through five different 
reader roles. Thirdly, Sten Furhammar, in his theories, finds reading to be either impersonal or 
personal, and that people can read either for the experience or for instrumental use. Appleyard’s 
and Furhammar’s theories are used to examine why and how the children read.  

The main method has been qualitative interviews with children participating in book circles. I 
have interviewed six children in total, from two different book circles, three from each. I have also 
made an observation at each of the two book circles, as well as talked to the librarians who lead 
the circles.  

My conclusions are that children’s reading behaviour is changed by participating in the book 
circles. The majority of the participant experience that they read more books and more genres than 
before; some of them also use their imagination more when they read. I identify several functions 
for book circles for children: the participants find new books to read, they discuss books, they have 
improved their knowledge of finding books in the library, and they have priority access to newly 
arrived books in the library. They also develop as readers, develop their empathy through their 
reading, and some of them make new friends. Most of the children read to experience the imagi-
nary worlds offered by literature.  
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Inledning 

När jag fick höra talas om bokcirkelprojektet, ett projekt där alla uppsatser på oli-

ka sätt skulle behandla bokcirklar, verkade det genast intressant. Bokcirklar är en 

växande del av folkbibliotekens verksamhet idag. De bedrivs på olika sätt, vissa 

folkbibliotek har träffar som är öppna för alla som har läst en viss bok och vissa 

har en grupp som träffas kontinuerligt. En del läser samma bok, en del läser olika 

böcker och tipsar varandra om olika böcker. Det finns stora variationer. Under 

min praktikperiod på ett folkbibliotek i Stockholmsregionen fick jag möjlighet att 

vara med på en bokcirkel för barn som var mellan 10 och 12 år. Det var spännan-

de att diskutera böcker med dem och höra deras tankar om boken de läst. Så väck-

tes intresset hos mig för att skriva en uppsats som undersöker hur barn upplever 

sitt deltagande i en bokcirkel.  

Åldern 9 till 12 år brukar kallas ”slukaråldern” eller ”bokslukaråldern”, flera 

undersökningar visar att så gott som alla barn är bokläsare och flera av dem är 

storkonsumenter.1 Vad biblioteket gör eller borde göra för denna grupp är en om-

diskuterad fråga. I många fall satsar man mer på aktiviteter för de yngre barnen. 

Även om denna ålder är en bokslukarålder så hamnar barnen lite i skymundan på 

biblioteket, för många känns en typisk barnavdelning barnslig men de är ännu för 

unga för ungdomsavdelningen, i de fall då en sådan finns. För att stimulera till 

läsning och diskussion är bokcirklar för denna ålder en bra åtgärd. Frågan är om 

aktiviteter på biblioteket kan få dem att komma dit även under tonåren, en tid då 

många slutar att besöka biblioteket. Jag är intresserad av att ta reda på mer om de 

bokcirklar som arrangeras för barn i denna ålder av folkbiblioteken. Mitt fokus 

ligger på barnens upplevelse av bokcirklar och om de har påverkat deras läsning 

på något sätt. Är det barn som redan är storläsare som lockas till bokcirklarna eller 

bidrar de till att barn som inte läser så mycket börjar läsa mer? 

                                                 
1 Wåhlin, K. & Asplund Karlsson, M. (1994), Barnens tre bibliotek – Läsning av fiktionsböcker i slukarål-

dern, s. 23. 
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Disposition 

I inledningskapitlet presenteras först avgränsningar och viktiga begrepp. Därefter 

följer en genomgång av tidigare forskning om bokcirklar, boksamtal och bokcirk-

lar för barn, samt statistik om barns läsning och de bokcirklar som folkbiblioteken 

arrangerar. De teoretiska utgångspunkterna presenteras: Aidan Chambers läshjul 

och de olika ingredienserna i ett boksamtal, samt Sten Furhammars och J.A. Ap-

pleyards teorier om barns läsutveckling och hur jag kommer att utgå från dessa i 

min undersökning. Mina frågeställningar och mitt syfte presenteras, och hur de 

har påverkats av mina teoretiska utgångspunkter. Inledningskapitlet avslutas med 

en diskussion om mitt val av metod. Resultat- och analysdelen inleds med att de 

båda bokcirklarna och deras förutsättningar presenteras. Jag har även med en ob-

servation från deras träffar. Informanterna presenteras. Därefter följer resultat- och 

analyskapitlet där jag delat in materialet i de olika funktioner som bokcirkeln fyl-

ler för barnen. Kapitlet är även strukturerat enligt Chambers läshjul där jag valt att 

placera in de olika funktionerna i läshjulet. Det finns även ett avsnitt om varför 

deltagarna läser. Det avslutande kapitlet inleds med en slutdiskussion, därefter 

följer sammanfattning, källförteckning och bilagor. 

Avgränsningar 

Min undersökning behandlar endast de bokcirklar som arrangeras av folkbibliote-

ken och tar inte upp bokcirklar som skolbiblioteken anordnar. Jag har valt att kon-

centrera mig på hur barnen upplever deltagandet i bokcirkeln och sin egen läsning 

och då fokuserar jag på den läsning som sker på fritiden och ej på läsning i skolan. 

I min uppsats fokuserar jag på bokcirkeln och hur barnen uppfattar den. Jag har 

även valt att avgränsa undersökningen åldersmässigt, de barn jag intervjuar är 

mellan 10 och 12 år. I den åldern läser många barn mycket och därför är det in-

tressant att studera hur barn i den åldern upplever deltagandet i bokcirklar och hur 

deras läsning påverkas. 

Begrepp 

I den litteratur som jag tagit del av förekommer begreppen ”litteraturcirkel”, ”lä-

secirkel” och ”bokcirkel”. De bibliotek jag har varit i kontakt med använder ordet 

”bokklubb” för sin verksamhet. Det är vanligt att arrangera en bokcirkel för vuxna 

medan samma typ av verksamhet för barn ofta kallas bokklubb. Många tänker 

kanske på den typ av bokklubb där barn kan vara med för att köpa böcker varje 

månad, men biblioteken avser en bokcirkel, fast för barn. Jag uppfattar de fyra 
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som synonyma begrepp men kommer i min uppsats att använda begreppet bokcir-

kel.  

Bokcirkel: En grupp som träffas kontinuerligt för att diskutera böcker och 

bokupplevelser. Dit räknas inte enstaka arrangemang, till exempel bokfika, där 

barn kan anmäla sig för att diskutera böcker vid ett enstaka tillfälle. De flesta cirk-

lar diskuterar en gemensam bok som alla har läst, men det är inte bara en gemen-

sam bok som definierar en bokcirkel. Vissa cirklar träffas även för att tipsa var-

andra om olika böcker och det är också en bokcirkel.  

Bokprat: När en bibliotekarie berättar om en eller flera böcker för en grupp, 

ofta skolbarn. Tanken är ge lästips och inspirera till läsning och inte ett djupare 

samtal om bokens innehåll. De som lyssnar har inte läst boken. 

Boksamtal: När en grupp människor samtalar om innehållet i en eller flera 

böcker, hur de upplevde boken och så vidare. Här rör det sig om en hel grupp som 

samtalar om böcker och inte den envägskommunikation som kan utmärka ett bok-

prat. Alla har läst boken som diskuteras. Jag kommer att fördjupa mig i boksamtal 

enligt Aidan Chambers metod längre fram. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Här kommer jag att ta upp forskning som behandlar bokcirklar i Sverige och även 

internationellt. Särskilt intressanta är de studier av bokcirklar som riktar sig till 

barn. En del forskning finns om de bokcirklar och boksamtal för barn som arran-

geras i skolmiljö, men jag har inte hittat några studier som behandlar bokcirklar 

för barn som anordnas av folkbiblioteken. Därför har jag valt att ta med viss 

forskning som handlar om boksamtal och bokcirklar i skolan, då särskilt de om 

barn i samma ålder, 10–12 år. Jag behandlar även forskning om barnverksamhet 

på folkbibliotek som diskuterar bibliotekens roll för att främja barns läsning och 

hur barnbibliotekens roll förändras i takt med samhället. Dessutom har jag valt att 

redogöra för internationell forskning om barns läsvanor i fjärdeklass, den så kalla-

de PIRLS-rapporten från 2006. Den ger information om hur ofta barn i fjärde 

klass läser för nöjes skull. 

Om bokcirklar 

I dagsläget finns en hel del forskning om bokcirklar. Jag kommer här att redogöra 

för ett antal uppsatser, Immi Lundins bruksbok Cirkelbevis samt några internatio-

nella undersökningar. Jag fokuserar särskilt på de undersökningar som tar upp 

deltagarnas perspektiv på bokcirkeln och de som diskuterar bokcirkelns funktion 

och upplägg. 

Cecilia Jonsson har i sin masteruppsats ”Läsaren som medskapare – Samtal 

om böcker i en läsecirkel vid ett folkbibliotek” undersökt vad människor får ut av 

att vara med i en bokcirkel, vilken betydelse läsandet och bokcirkeln har i deras 

liv, och hur det sociala samspelet vid bokcirkelmötena fungerar. Syftet med hen-

nes uppsats är att ta reda på vad människor får ut av att läsa och samtala om böck-

er men även genom att använda reader-responseteorin lyfta frågor om mötet mel-

lan läsare och text. Som metod används kvalitativa intervjuer med deltagare i en 

bokcirkel vid biblioteket i Hornstull.2 Jonsson kommer fram till att bokcirkeln dels 

fyller en social funktion, dels påverkar deltagarnas läsvanor.3 Enligt henne läser 

                                                 
2 Jonsson, C. (2008), ”Läsaren som medskapare – Samtal om böcker i läsecirkel vid ett folkbibliotek”, s. 5. 
3 Jonsson, s. 25 f. 
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deltagarna långsammare, analyserar boken bättre och tar sig mer tid att tänka. Hon 

tar även upp och undersöker hur bokvalet, samtalsklimatet och gruppdynamiken 

fungerar i cirkeln.4 Liksom Jonsson är jag intresserad av att undersöka vad det ger 

mina bokcirkeldeltagare att vara med i bokcirkeln och om det förändrat deras för-

hållningssätt till läsning. Skillnaden mellan våra studier är att mina deltagare är 

barn. 

Lena Havel och Solveig Kraft skriver i sin magisteruppsats ”Boksamtal – In-

tervjuer med bibliotekarier och deltagare i olika litteraturcirklar” om vilket utbyte 

som bibliotekarier och deltagare kan ha av en bokcirkel när det gäller läsning och 

personlig utveckling och även hur gruppdynamiken fungerar i bokcirklarna. De 

har intervjuat fem bibliotekarier och två deltagare från varje bokcirkel och även 

låtit deltagarna fylla i en enkät. Enkäten visar att alla deltagarna läser mer än tidi-

gare och nästan alla deltagare i bokcirklarna och alla bibliotekarier har fått nya 

idéer om vilka böcker de ska läsa. Två av bokcirkeldeltagarna och en bibliotekarie 

anser att cirkeln bidragit till deras personliga utveckling. Det har varit intressant 

att ta del av deras uppsats eftersom de också använder sig av Aidan Chambers 

tankar om boksamtal och två av de intervjuade är tonåringar som deltar i en cirkel 

under skoltid.5 

 Ann-Sofi Bjarne och Katarina Larson har sin magisteruppsats ”Läsaren i den 

informella läsecirkeln” intervjuat deltagare i informella läsecirklar (de som inte 

drivs av bibliotek eller studieförbund) om cirkelns roll i deras liv. De har bland 

annat undersökt hur deltagarnas läsutveckling ser ut, varför de vill läsa i grupp 

och om gruppen påverkar den individuella tolkningen av en bok. Författarna un-

dersöker bokval och diskussion i sju informella bokcirklar.6 En anledning att gå 

med i en bokcirkel är att den erbjuder ett forum där den egna upplevelsen av bo-

ken diskuteras, och att boken växer då den ses genom olika individers ögon. Att 

vara med i en bokcirkel är även att sätt att legitimera att man avsätter tid för sitt 

eget litteraturintresse. Bjarne och Larson menar att bokcirkeln är en viktig del i 

deltagarnas sociala nätverk men att deltagarnas yrke och familjebild inte spelar 

någon roll och att detta gör bokcirkeln till en slags oas för deltagarna. Cirkeln gör 

att deltagarna tar sig tid att läsa en bok även om boken inte var ett förstahandsval. 

Att delta i en bokcirkel leder till att individen upptäcker nya böcker och författare. 

De flesta låter sin egen tolkning påverkas av andras. Deltagarna upplever diskus-

sionerna som roliga och berikande och karakteriserar sina bokcirklar som öppna, 

det vill säga att alla kan säga sin mening.7 Det har varit intressant att ta del av 

                                                 
4 Jonsson. s.27 ff. 
55Havel, L. & Kraft, S. (2003), ”Boksamtal – Intervjuer med bibliotekarier och deltagare i olika litteraturcirk-

lar”, s. 2. 
6 Bjarne, A-S. & Larson, K. (2004), ”Läsaren i den informella läsecirkeln”, s.5 f. 
7 Bjarne & Larson. s.79–82. 
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Bjarnes och Larsons uppsats eftersom de använder Appleyard och Furhammar för 

analysera sina informanters läsutveckling. 

Immi Lundin skriver i Cirkelbevis – Läsecirklar på bibliotek om bokcirklar på 

folkbiblioteken och argumenterar för bokcirkelns fördelar. Hon skriver att biblio-

teken i sin iver att utvecklas till samhälleliga informationscentra och genom dato-

riseringen inte fokuserat så mycket på rollen som litterära upplevelsecentra. På 

biblioteket bör man inte bara kunna hitta information om och låna böcker, utan 

man ska även erbjudas en möjlighet att fördjupa sina läsupplevelser och dela dem 

med andra. En aspekt som är viktig är läsningens betydelse i människors liv. 

Många bibliotek skapar redan nu sociala rum kring litteraturen till exempel med 

författarbesök, så tanken är inte ny. Lundin argumenterar för att biblioteken aktivt 

ska skapa rum för människors egna samtal och tankar kring läsning.8 

Det finns även en hel del forskning om bokcirklar i Storbritannien. Ett exem-

pel på det är Jenny Hartleys The reading groups book. Hon genomfört en under-

sökning i enkätform där hon frågar 350 bokcirklar i England hur de väljer böcker, 

hur grupperna fungerar, hur de diskuterar böcker och vad deltagarna uppskattar 

mest med sin bokcirklar. Hartley tecknar en bred och mångfacetterad bild av bok-

cirklarnas verksamhet och får reda på flera bokcirklars egen historia och vad det 

är de uppskattar med att vara med i en bokcirkel.9 Hon poängterar även att bok-

cirklar är en aktivitet som främst kvinnor ägnar sig åt, 69 procent av de bokcirklar 

som Hartley fått svar från hade endast kvinnor som medlemmar och bara 4 pro-

cent bestod av enbart män, resten var mixade grupper.10 

Bokcirklar och boksamtal för barn  

Läraren och forskaren Harvey Daniels undersöker i Literature Circles – Voice and 

Choice in Book Clubs and Reading Groups främst bokcirklar i skolor, arrangerade 

av lärarna under lektionstid. Det är en praktisk och handfast bok med råd och till-

vägagångssätt för hur lärare kan arrangera bokcirklar för sina elever. Daniels be-

skriver hur fenomenet bokcirklar spridits i USA; kring 1990 fanns det 50 000 

bokcirklar och runt millennieskiftet hade antalet fördubblats. De finns i bokaffä-

rer, i kyrkans regi eller i någons vardagsrum. Lärare som funderar över problem i 

bokcirklarna i skolan kan med fördel reflektera över hur de handskas med dessa 

problem i sina egna bokcirklar.11  

Enligt Daniels finns det några viktiga faktorer för att bokcirklarna i skolan ska 

bli lyckade. Eleverna bör själva få välja vilka böcker de ska läsa och forma grup-

                                                 
8 Lundin, I. (2004), Cirkelbevis – Läsecirklar på bibliotek, s. 8 ff. 
9 Hartley, J. (2002), The reading groups Book.  
10 Hartley, s.25. Se även tabell 7. 
11 Daniels, H. (2002), Literature circles – Voice and choice in Book Clubs and Reading Groups, s.3. 
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per utifrån sitt bokval. Grupperna ska sedan mötas kontinuerligt och diskutera 

boken. Diskussionsämnena bör komma från eleverna och syftet med gruppmötena 

bör vara att ha öppna, naturliga samtal om böcker där även personliga synpunkter 

är välkomna. Läraren ska bara fungera som en underlättare, inte som en grupp-

medlem eller instruktör. Bokcirklarna kan med fördel utvärderas genom att lära-

ren observerar grupperna medan eleverna utvärderar sig själva. När böckerna är 

slut formas nya grupper beroende på bokval.12 De här punkterna understryker vik-

ten av lustfyllt läsande, eget tänkande och kreativitet. Men att delta i en bokcirkel 

på skoltid som obligatorisk undervisning är ändå annorlunda än att välja att göra 

det på sin egen fritid.  

I Sverige finns viss forskning på bokcirklar och boksamtal för barn i skolmil-

jö. Ett exempel är Katarina Erikssons avhandling Life and fiction–on intertextuali-

ty in pupil’s booktalk. Syftet med hennes undersökning är att beskriva boksamtal 

som mötespunkt mellan barnen och litteraturen i skolmiljön. Hon har undersökt 

åtta grupper med elever från klass 4-7 i en skola. Bokcirklarna var inspirerade av 

Aidan Chambers tankar om boksamtal som ett sätt för barn att utvecklas som läsa-

re.13 Eriksson kommer fram till att det finns ett antal dilemman med de bokcirklar 

hon undersökte. En konflikt handlar om hur mycket man ska schemalägga elever-

nas läsning eller snarare att få dem att läsa för nöjes skull. En annan var att ele-

verna var tvungna att ta hänsyn till hur långt de andra hade läst. Eriksson tar även 

upp elevernas gensvar på litteraturen och hur de relaterar text till det verkliga li-

vet.14 Ett annat exempel på forskning om boksamtal i skolan är Gudrun Fager-

ströms ”Av boken vet jag vad Exiptionella frågor är” där hon undersöker hur en 

femteklass diskuterar existentiella frågor och gör kopplingar mellan texten och 

livet. Eleverna diskuterade texter som gjorde att de gärna jämförde böckerna med 

sina egna liv.15 Det har varit intressant att ta del av både Erikssons avhandling och 

Fagerströms studie eftersom de undersöker boksamtal för barn i samma ålder som 

de barn jag har intervjuat. 

Statistik om läsning för mellanåldern 

I PIRLS-rapporten (Progress in International Reading Literacy Study) undersöks 

läsförmågan hos elever i fjärde klass i 45 olika länder, och den är därmed en av de 

mest omfattande studierna av elevernas förmåga att läsa. Två av målsättningarna 

med PIRLS är att kunna ge tillförlitliga mått på om läsförmågan förändras och att 

                                                 
12 Daniels, s. 18.  
13 K, Eriksson. (2002) Life and fiction – on intertextuality in pupil’s booktalk. s.44 ff. 
14 Eriksson. s.189 f. 
15 Fagerström, G. (2007) ”Av boken vet jag vad Exiptionella frågor är – boksamtal om livsfrågor i en femte-

klass. s.50 f. 
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kunna jämföra läsförmågan mellan olika länder.16 I undersökningen har man frågat 

eleverna om de tycker att det är roligt att läsa, om de tycker om att prata om böck-

er med andra och om de skulle bli glada om de fick en bok i present. Med dessa 

frågor har man velat få fram elevernas attityd till läsning. Svaren har vägts sam-

man till ett index med tre nivåer. Högt index innebär en mycket positiv attityd till 

läsning, mellannivån innebär en inte lika positiv attityd och ett lågt index tolkas 

närmast som en negativ attityd till läsning.17 Dessutom har man frågat eleverna 

hur ofta de läser utanför skolan för att det är roligt. Författarna till rapporten me-

nar att det är svårt att veta vilken typ av läsning som eleverna avser med sina svar, 

men att det troligen är böcker. 36 procent av svenska fjärdeklassare läser för nöjes 

skull dagligen, 31 procent gör det 1–2 gånger per vecka och 33 procent gör det 

högst 2 gånger per månad. Gruppen som läser för nöjes skull dagligen har sjunkit 

med 8 procentenheter i Sverige sedan PIRLS-undersökningen 2001 och en minsk-

ning noteras i ytterligare sex länder.  

Bland de som läser allra mest är flickor överrepresenterade, medan pojkar är 

överrepresenterade bland de som läser sällan. Den grupp som läser för nöjes skull 

dagligen är mindre i Sverige och i Norge än i Danmark och på Island. Sverige och 

Norge ligger även under OECD-genomsnittet för hur många som läser dagligen 

för nöjes skull.18 Med tanke på dessa siffror som visar på sjunkande intresse för 

nöjesläsning bland fjärdeklassare framstår det ännu viktigare för folkbiblioteken 

att satsa på att skapa ett större intresse för läsning, bland annat genom aktiviteter 

som bokcirklar. 

Bokcirklar på folkbibliotek  

Bokcirklar har fått en renässans på senare år och har blivit alltmer populära. De 

har sitt ursprung i bildningsarbetet inom folkrörelserna, och från 1920-talet och 

framåt var det vanligt att organisationer inom arbetarrörelsen organiserade bok-

cirklar. Under 1970-talets vänstervåg var många cirklar politiskt färgade, vilket 

följdes av en tillbakagång för bokcirklarna under 80-talet. En förklaring till deras 

comeback på 1990-talet och 2000-talet är att det har blivit modernt och trendigt 

för den bildade medelklassen. En annan förklaring är att det varit vanligt att per-

soner på tv och film är med i en bokcirkel.19 

År 2009 arrangerades, enligt Kulturrådets rapporter Kulturen i siffror, nästan 

4 000 bokcirkelträffar på folkbiblioteken. 2007 var det cirka 1 900 träffar, och 

2008 drygt 3 100 träffar. Av dessa 3 100 bokcirkelträffar var nästan 1 400 riktade 

                                                 
16 PIRLS 2006 – Läsförmågan hos elever i årskurs 4 – i Sverige och i världen (2007), s. 5. 
17 ”PIRLS 2006”, s.64 f. 
18 ”PIRLS 2006”, s 65 f. 
19 Steiner, A. (2009), Litteraturen i mediesamhället, s.172 f. 
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mot barn, en ökning från knappt 700 året innan. Detta ger en bild av hur utbredd 

företeelsen är i Sverige.20 Statistiken visar helt klart en ökning av antalet bokcirk-

lar som folkbiblioteken arrangerar och att en betydande del av bokcirklarna riktar 

sig till barn.  

Mycket av forskningen om bokcirklar handlar om upplägget, funktionen och 

samtalet i bokcirkeln men fokuserar på vuxna deltagare. De studier jag funnit som 

behandlar bokcirklar och boksamtal för barn utspelar sig i skolmiljö. Med tanke 

på den växande del som bokcirklar utgör av folkbibliotekens barnverksamhet är 

det av intresse att undersöka hur barn upplever sitt deltagande i bokcirklar, vilka 

funktioner bokcirkeln fyller och hur barnens läsning påverkas. Där hoppas jag att 

min uppsats kan bidra till ny kunskap på området. 

Barn, läsning och folkbibliotek 

Eftersom jag inte funnit någon forskning om bokcirklar väljer jag att här ta upp 

forskning som behandlar folkbibliotekens barnverksamhet och dess betydelse för 

barns läsning. Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf har på Regionbibliotek Stock-

holms uppdrag gjort en kunskapsöversikt över forskning som behandlar barn- och 

ungdomsbibliotek främst i Sverige, men med vissa utblickar mot nordiska och 

engelskspråkiga länder. Studier av barn- och ungdomsbibliotek– en kunskaps-

översikt behandlar biblioteksverksamhet för olika åldrar, från små barn till tonår-

ingar och de problem och möjligheter som finns med de olika målgrupperna. För-

fattarna diskuterar de olika funktioner som biblioteken har i barns läsande och 

lärande och hur biblioteken förändrats under 1900-talet. De diskuterar barnbiblio-

tekets roll i dagens samhälle och då särskilt hur biblioteken kan arbeta för att 

främja barns läsning.21 Av särskilt intresse är det kapitel som handlar om mellan-

barnen och deras läsvanor och läspreferenser samt hur barnbibliotekarier ser på 

läslust. Bokprat och boksamtal är vanliga metoder för att arbeta läsfrämjande men 

även metoder som läsning via andra medier, dramatisering av en bok nämns som 

alternativa vägar för att nå läsovilliga barn. Författarna reflekterar kring lässtimu-

lans och menar att dokumentation och utvärdering av bokpratens effekt saknas 

och återkoppling till bibliotekarier saknas. Vikten av ett gott samarbete med sko-

lan och dess pedagoger betonas.  Däremot ger kunskapsöversikten inte mycket 

information om hur bibliotekarier arbetar med barns nöjesläsning, till exempel 

                                                 
20 Bibliotek 2009 – Kulturen i siffror 2010:4 (2010), s.28; Folkbibliotek 2008 – Kulturen i siffror 2009:2, 

(2009), s.27; Folkbiblioteken 2007 – Kulturen i siffror 2008:3 (2008), s.32. 
21 Rydsjö, Kerstin & Elf, AnnaCarin (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek– en kunskapsöversikt, 

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och Göteborgs 

universitet. Stockholm stadsbiblioteks skriftserie 14.  
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bokcirklar trots att författarna är medvetna om att sådan verksamhet bedrivs på 

flera bibliotek.22 

En uppföljning av Rydsjös och Elfs forskningsöversikt är Barnet, platsen, ti-

den – Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld som ska ge barnbibliote-

karier verktyg för verksamhetsutveckling. Antologin ska ge fördjupad och bred-

dad kunskap om forskningsfält som är relevanta för barnbiblioteken. Ett antal oli-

ka författare skriver om vitt skilda ämnen som barnbibliotekariers och forskares 

barnperspektiv, flerspråkighetsutveckling samt yngre barns interaktion i skrivande 

och läsning. Två artiklar handlar om bibliotekariens roll på förskolan respektive 

familjecentralen och understryker vikten av samarbete med olika yrkesgrupper. 

Både förutsättningar, möjligheter och problem med barns läsande, lärande och 

medievärldar behandlas liksom rummets betydelse för barn biblioteket. Det avslu-

tande kapitlet binder samman de olika ämnena för antologin och belyser hur de 

hör ihop.23 Rydsjö, Hultgren och Limberg menar att synen på barnet, ett aktivt 

handlande barn som är, lär och gör saker är viktig, liksom betydelsen av barns 

olika platser. De ser även läsning, litteracitet och medier som lika viktiga för 

barnbibliotekets utveckling som det faktum att barnet ses som ett lärande subjekt. 

Författarna lyfter även begreppet empowerment och att barns identitetsskapande 

hör samman med alla de olika teman som tas upp i antologin. En röd tråd är även 

synen på barnet och hur barnbibliotekarier möter barn och vuxna. De svenska 

barnbiblioteken utgår från FN:s barnkonvention som innebär att de arbetar för att 

ta in barns perspektiv och att få barn delaktiga i biblioteket, dock har det varit 

svårt att helt ta in barns perspektiv och många projekt har snarare haft sin ut-

gångspunkt i vad vuxna anser är bra för barn. Som barnbibliotekarie gäller det att 

vara intresserad av barn erfarenheter och uppfattningar men att även kunna ta ett 

steg tillbaka för att reflektera över de dagliga mötena.24 

I Barn berättar – en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek har 

bibliotekarier intervjuat ett hundratal barn om deras syn på läsning och bibliotek 

och man är intresserad av barn attityder till läsning och om bibliotekens läsfräm-

jande arbete har någon betydelse för barns läsutveckling. Genom att använda 

gruppintervjuer har man velat ta reda på vilket behov av berättelser och läsning 

barn i den åldern har, hur de hittar berättelser att läsa, vilken betydelse bibliotek 

och lässtimulerande verksamhet har för deras intresse för läsning och om bibliote-

kens verksamhet bättre kan utvecklas för att ge barn tillgång till berättelser och 

stödja läsutvecklingen. Med läsning menas inte bara tryckta skönlitterära böcker, 

även digitala medier och andra typer av böcker avses.25 

                                                 
22 Rydsjö & Elf. s. 122-133. 
23 Rydsjö, K, Hultgren, F & Limberg, L (2010) Barnet, platsen. tiden– teorier och forskning i barnbibliote-

kets omvärld, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås 

och Göteborgs universitet. Stockholm stadsbiblioteks skriftserie 16.  
24 Rydsjö, Hultgren & Limberg. s. 271- 280. 
25 Hedemark, Å, (2011) Barn berättar – En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek s. 3 f. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att utgå från Aidan Chambers läshjul som handlar om olika delar i 

barns läsprocess, samt de olika ingredienser som, enligt Chambers, ett lyckat bok-

samtal innehåller. Dessutom har jag tagit del av två olika teorier som handlar om 

hur och varför barn läser. Dels J.A. Appleyards olika roller/stadier som läsare 

genomgår i olika åldrar och dels projektet Skriftkultur och mediebruk i nordiska 

familjer (SKRIN) vars rapport Varför läser du? undersöker hur och varför männi-

skor läser i olika livsfaser. Sten Furhammar tar i rapporten upp fyra olika sätt att 

läsa, och med hjälp av dessa och Appleyards olika läsarroller tänker jag analysera 

mina informanters läsning och hur den utvecklats genom deltagandet i bokcirkeln. 

Boksamtalet 

Aidan Chambers menar att boksamtalet är en mycket värdefull aktivitet eftersom 

barnen lär sig att hur man kan föra givande samtal, något de kan ha nytta av även i 

andra sammanhang. Genom att hjälpa barnen att prata om sådant de läst kan vi 

även hjälpa dem att uttrycka sig om andra saker i livet. Mycket av inspirationen 

till boken Böcker inom oss kommer från Chambers egen erfarenhet som lärare och 

den lilla grupp med lärare som han träffade på regelbunden basis. De ville alla bli 

bättre på att göra barn till läsare och upptäckte vilken viktig roll samtalet spelar i 

den processen.. Från dessa insikter utvecklades det som Chambers kallar ”Jag 

undrar-samtal”.26 

                                                 
26 Chambers, A. (1993), Böcker inom oss – Om boksamtal, s.10 ff. 
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Figur 1. Chambers läshjul. 

Chambers läshjul, se Chambers, s. 13. 

Chambers ser läsandet som en process och ställer retoriskt frågan var i läsproces-

sen som boksamtalet hör hemma. Genom ett läshjul, ett diagram, förklarar han hur 

läsandet fungerar. Innan själva läsandet kan börja behöver barnet välja en bok. 

Barnen behöver stöd av vuxna och faktorer som kan styra valet är bokbestånd, 

åtkomlighet, tillgänglighet, skyltning och presentation. Nästa steg är att läsa. Här 

behöver barnen stöd från vuxenvärlden med tid och rum för läsning. Det kan 

handla om högläsning eller tyst läsning. Det sista steget handlar om responsen 

från barnen på vad de läst. De vuxna kan hjälpa barnen på olika sätt: genom var-

dagligt prat om böcker eller med organiserade boksamtal.27 Läshjulet tre delar, att 

välja, att läsa och reaktion/respons ser jag alla som viktiga delar i barns läspro-

cess. Om boken de väljer inte upplevs som bra, påverkar det läsningen. Även om 

de har en bra bok så behöver de tid och ro för att kunna läsa. Likaså är reaktio-

nen/responsen viktig för att tillsammans med andra få dela sina läsupplevelser och 

få djupare förståelse för böckerna man läser. Läshjulet kommer att fungera som en 

utgångspunkt i min undersökning. Jag funderar över vilka delar av läsprocessen 

eller i läshjulet som barnens läsning blir påverkade av deltagandet i bokcirkeln. 

En frågeställning blir därför: Upplever deltagarna att deras läsning förändras eller 

fördjupas genom deltagandet i bokcirkeln? I så fall, hur? 

                                                 
27 Chambers, s.13 f. 
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Den del av läshjulet som Chambers fördjupat sig i är reaktion/respons. Han 

menar att just samtalet om böcker påverkar människor att utvecklas som läsare 

genom att läsa andra sorts böcker och förstå hur mångfacetterad och spännande 

världen med böcker är. Bland honom och hans kollegor fanns gemensamma erfa-

renheter av att ha hört vad människor de tyckte om eller respekterade läste för 

böcker. Därigenom fick de nya boktips på böcker som de sedan läste. I samtalet 

om böcker var det ett visst sätt att prata om böcker som gav dem precis vad de 

behövde: energin, lusten och stimulansen så att gå utanför gamla gränser.28 Cham-

bers tar upp tre olika ingredienser i ett boksamtal: att utbyta entusiasm, att utbyta 

frågetecken och att utbyta kopplingar. 

Ofta när några vänner börjar prata om en bok beror det på att någon är entusi-

astisk och vill dela med sig av sin läsupplevelse; man utbyter entusiasm. ”Jag har 

just läst en otrolig bok”, säger hon. ”Har ni läst den?” 29 Sedan fortsätter det, föga 

förvånande, med att de andra om de inte läst boken vill de veta vad den handlar 

om. De flesta människor brukar berätta vad som händer i boken, var den utspelas 

och om de personer som den handlar om. Mer sällan är det någon som redogör för 

bokens innebörd på samma sätt som en litteraturvetare. Det är mer vanligt att pra-

ta om handlingen och vad man uppskattade eller inte uppskattade med boken. Om 

det är fler som läst boken är det inte ovanligt att de börjar utbyta åsikter om olika 

ställen i boken.30 

När det gäller att utbyta frågetecken menar Chambers att läsare ofta är ogil-

lande när det har svårt att förstå något som har blivit ett enda stort frågetecken. 

Vad menade de? Förstod du någonting? säger man. Enligt Chambers döljer sig 

ofta en förvirring när läsaren inte tycker om slutet eller inte anser att en viss per-

son i handlingen är trovärdig. Då försöker man i boksamtalet räta ut frågetecknet 

genom att diskutera frågetecknen och eventuella lösningar. På det här sättet får 

man förståelse för vad texten handlar om och vad den betyder för en grupp läsare 

vid den specifika tidpunkten.31 

Att utbyta kopplingar handlar om att vi för att lösa problem försöker hitta be-

tydelsefulla samband mellan olika element i en text, som språk, motiv, händelser 

eller personer. Att läsa en berättelse handlar om mer än att kunna uttyda bokstä-

ver, det handlar om att känna igen mönster i texten vad det gäller stil, form och 

berättarteknik. Chambers påpekar att alla mönster inte finns att hämta i texten och 

tar upp två sätt att jämföra texten på. Det ena handlar om att jämföra texten med 

sin egen värld och personer, händelser eller språk i läsarens värld. Det andra är att 

                                                 
28 Chambers, s.13 ff. 
29 Chambers, s.18. 
30 Chambers, s. 18 f. 
31 Chambers. s. 19 ff. 
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jämföra olika texter med varandra och förklara hur olika texter skiljer sig åt eller 

liknar varandra.32 

Barn som läsare 

Här kommer jag att ta upp två böcker som fokuserar på läsutvecklingen hos barn 

och olika sätt att läsa på. I Becoming a reader – The experience of Fiction from 

Childhood to Adulthood skriver J.A. Appleyard om vilka typer av skönlitteratur 

som attraherar människor i olika åldrar och hur människor blir läsare. Därefter 

kommer jag att diskutera Sten Furhammars Varför läser du?, där han diskuterar 

olika typer av läsning. 

Appleyard listar upp de olika sätt människor läser på i olika åldrar. Den lek-

fulla läsaren är ett barn i förskoleåldern som ännu inte lärt sig läsa utan snarare 

lyssnar på berättelser och har tillgång till en fantasivärld där det finns rädslor och 

önskningar i olika former som barnet lär sig att sortera ut och kontrollera. Läsaren 

som hjälte/hjältinna är ett barn i skolåldern vars läsande hela tiden leder till att 

barnets verklighetsuppfattning modifieras. Barnet identifierar sig med huvudper-

sonen och historien blir något att fly in i som är mer organiserat och mindre ambi-

valent än den verkliga världen. Den tänkande läsaren är en läsare i tonåren som 

vill ha berättelser för att hitta meningen med livet, värderingar och en tro som är 

värd att hålla fast vid och förebilder att imitera. Dessa läsare jämför idéerna från 

böckerna med erfarenheter från det egna livet. Den tolkande läsaren är oftast en 

student eller lärare om studerar litteraturen systematiskt, som läser med ett meta-

perspektiv och analyserar texten enligt litteraturvetenskaplig tradition och ibland 

även har egen teori om texten. Den pragmatiska läsaren, slutligen, är en vuxen 

läsare som mer fritt kan välja mellan olika läsarroller och använda litteraturen för 

olika behov: för att fly, få nya erfarenheter eller få nya visdomar. Det verkar som 

att vuxna läsare medvetet väljer en läsarroll som passar dem.33  

Appleyard menar att hans läsutvecklingsschema inte kan vara lika universellt 

som andra utvecklingsteorier, eftersom faktorer som litterär kultur, olika typ av 

skolgång och längd på skolgången spelar stor roll.34 Vad är då dessa läsarroller bra 

för? Jo, de kan vara ett bra verktyg för att fundera kring det observerbara beteen-

det hos läsare i vår kultur. De olika läsarrollerna bör ses som ögonblicksbilder av 

olika typer av gensvar på litteratur och utgör ett ramverk som kan användas när vi 

försöker förstå hur läsare läser och vilka kognitiva och affektiva aspekter som är 

                                                 
32 Chambers, s.21 ff.  
33 Appleyard, J.A. (1991), Becoming a reader – The experience of fiction from Childhood to Adulthood, s. 

14 f. 
34 Trots detta påpekande från Appleyard anser jag att hans läsarroller är användbara i Sverige eftersom vi har 

mycket gemensamt med den amerikanska kulturen. 
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inblandade. Appeleyards schema kan även fungera som ett stöd för att hjälpa ele-

ver vidare i sin läsning.35 Eftersom min undersökning handlar om barn mellan 10 

och 12 år är läsaren som hjälte/hjältinna den typ av läsande som är mest intressant 

och som jag här kommer att fördjupa mig i. 

Appleyard refererar till forskarna Purves och Beach som menar att barn i 

skolåldern läser böcker som handlar om världen vi lever i: naturen, djur, hur saker 

fungerar och så vidare. Dessutom menar de att all skönlitteratur som barn i den 

åldern läser oprecist kan beskrivas med termen äventyr. Men som Appleyard på-

pekar kan äventyrstermen innefatta allt från sagor och djurfabler till mysterier och 

historiska realistiska berättelser. Många äventyrsböcker som barn i dessa åldrar 

läser finner vuxna väldigt enkla, eftersom det inte är så långa meningar eller be-

skrivningar av miljöer och personer. Istället ligger fokus på dialog och snabb 

handling. Handlingen består ofta av ett problem eller en fara som måste lösas och 

utspelar sig i ett antal episoder. Karaktärerna tenderar att vara antingen goda eller 

onda. Anledningen till att dessa äventyrsböcker är så populära bland barn i åldern 

7–12 år är att de är begränsade i vad de kan förstå kognitivt och vad de rent käns-

lomässigt kan identifiera sig med.36 

När barnen är mellan 10 och 13 år blir de intresserade av och kan föreställa 

sig känslor och tankar hos andra människor. Karaktärer i boken blir viktigare än 

handlingen. Deras ökade medvetenhet om sitt eget känsloliv och förvirrade tankar 

kan inte speglas i äventyrsböckernas enkla karaktärer längre. Därför börjar de titta 

efter böcker där människor inte bara är onda eller goda utan historier om intentio-

ner, motiv och utgångspunkter. Både karaktärer och situationer blir mer mångfa-

cetterade.37 

Appleyard frågar sig om vuxna kan hjälpa barnen att komma vidare till nästa 

läsarroll, till exempel genom att erbjuda mer sofistikerade böcker: Svaret är både 

ja och nej. Ja, för att läsutveckling inte är genetiskt programmerad som kroppslig 

utveckling utan behöver stimuleras för att utmanas. Nej, för att om barnet inte är 

redo för utmaningen kan den få motsatt effekt. Barnet behöver själv få känna efter 

i vilken takt det ska utvecklas vidare till nästa läsarroll och andra typer av böcker. 

Om en utmaning behövs ska den vara individuellt anpassad. Vad som är utma-

nande för ett barn är det som gör att det måste ta till sig nya utgångspunkter. En 

attraktiv utmaning bör vara en bok eller ett område som barnet just blivit intresse-

rat av och nyfiket på.38 

Nu när jag presenterat Appleyards tankar kring barns läsutveckling kommer 

jag gå in på Sten Furhammars teori kring olika sätt att läsa på, och då särskilt de 

delar som berör barn i åldern 10 till 12 år. Projektet Skriftkultur och mediebruk i 

                                                 
35 Appleyard, s. 15 f. 
36 Appleyard, s.60 ff. 
37 Appleyard, s.87. 
38 Appleyard. s. 86 ff. 
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nordiska familjer (SKRIN) är ett samnordiskt forskningsprojekt vars svenska un-

dersökning redovisas i Sten Furhammars Varför läser du?39 Projektets syfte har 

varit att belysa olika sociala och psykologiska aspekter på skriftliga mediers vill-

kor, och då särskilt bokens villkor i de skandinaviska länderna under slutet på 

1900-talet. Rapporten vill särskilt undersöka de skriftliga mediernas ställning i en 

tid när andra medier (tv, video, bio, radio) förändrat människors liv. Tanken har 

varit att belysa ett antal problem för folkbiblioteken, bland annat vad som händer 

när barnen når tonåren och varför de då försvinner som bibliotekskunder, hur litte-

raturintresset förmedlas från lärare och föräldrar till barn, vilka funktioner läsan-

det fyller i olika åldrar och hur biblioteken kan ge service åt människor i olika 

livssituationer.40 Men när projektarbetet genomförts har frågorna snarare inriktats 

på dessa två områden: 

1. Individens förhållande till läsning i ett livsperspektiv. 
2. Förmedling av förhållningssätt till läsning med utgångspunkt i barnen egen uppväxtmiljö, 
den egna familjen.41 

Dessa två huvudområden ska bidra till att ge värdefull information för dem som 

arbetar med folkbibliotek och litteraturförmedling. Frågan som författarna vill 

belysa och få svar på är bred: Varför läser vi?42 

Projektet genomfördes 1987–1988 och i varje land har man intervjuat 16 fa-

miljer, det vill säga minst 80 personer. Rapporten som behandlar Sverige bygger 

på intervjuer med 83 personer från 16 västsvenska familjer, 8 från landsbygden 

och 8 från ett storstadsområde.43 Även om rapporten har några år på nacken, är 

resultaten fortfarande intressanta. Författarna har intervjuat barn i 11-årsåldern, 

deras föräldrar och deras mor- eller farföräldrar om sina läs- och medievanor.44 

Vid intervjuerna har man lagt särskild vikt vid intervjupersonens uppfattning om 

sitt eget utbyte av läsning därför att sättet en person uppfattar sin läsning är cent-

ralt för hans/hennes förhållande till läsning generellt. Utbytet av läsning borde 

vara nära knutet till motivet för att läsa, enligt Furhammar. På vilket sätt en person 

får utbyte av sin läsning i nutid bör även vara kopplat till läsning i skolan och un-

der barndomstiden. Efter intervjuerna har forskarna delat upp varje persons be-

skrivning av sitt läsutbyte som personlig eller opersonlig samt om deras läsning är 

instrumentell läsning eller upplevelseläsning. Dessa kategorier har utvecklats un-

der analysen av intervjuerna.45 

                                                 
39 Furhammar, S. (1996), Varför läser du?, s.7.  
40 Furhammar, s.7. 
41 Furhammar, s.8. 
42 Furhammar, s.8. 
43 Furhammar, s.8 f. 
44 Furhammar, s.19–23.  
45 Furhammar, s.133 f. 
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Sten Furhammar tar upp fyra olika sätt att läsa på. Opersonlig upplevelseläs-

ning innebär att läsningen är upplevelseorienterad men engagerar inte läsaren på 

det personliga planet. Den som läser håller sin egen person utanför läsningen istäl-

let för att den egna personen blir en del av läsupplevelsen. Läsaren är närapå ob-

servatör och upplever sig inte som medagerande i händelserna i boken, men kan 

se det framför sig och uppleva det som spännande eller roligt. Många gånger in-

nebär den opersonliga upplevelseläsningen att läsaren ser läsningen som ett tids-

fördriv. Läsaren betraktar upplevelsen som en del av texten (verket) snarare än 

som ett möte mellan läsare och text. Dessa läsare kommer ihåg böcker för att ”den 

var rolig” eller att ”den var spännande”. Trots att läsarna inte kopplar det lästa till 

sin egen person eller gör personliga reflektioner kan han/hon uppleva spänning 

och känna sig fängslad av boken. Med upplevelse menar Furhammar i det här 

fallet upplevelser som är av arten att de får oss att glömma verkligheten och det 

som sker här och nu. När personer framhäver sin läsning som förströelse, under-

hållning eller tidsfördriv utan att uttala sig om läsningen som berikande eller vär-

defull rör det sig om opersonlig upplevelseläsning. Ett vanligt kännetecken på 

denna typ av läsning är även att man läser för att få veta historiens slut och att den 

drivkraften är viktigare än upplevelserna under läsningens gång.46 

Opersonlig instrumentell läsning innebär att läsningen har en redskaps- eller 

nyttofunktion för läsaren men den är inte knuten till läsarens personliga identitet. 

Läsningen är instrumentell på det sättet att läsaren kan inhämta kunskaper från 

texten och omsätta dessa från relationen mellan läsare och text till andra relatio-

ner. Denna kunskap kan oftast betecknas som ”objektiv kunskap” och det är ty-

piskt för denna kategori läsare i och med att texten inte behandlar något område 

som läsaren har ett personligt förhållande till. Många gånger är denna typ av läs-

ning kopplat till faktaläsning och facklitteratur, men den behöver inte vara kopp-

lad endast till den typen av texter. Till exempel kan fiktionsläsning som ger kun-

skap om främmande miljöer också vara ett exempel på opersonlig instrumentell 

läsning. På samma sätt kan fiktionsläsning ge psykologiska kunskaper om männi-

skor eller djur och även detta bör betraktas som opersonlig instrumentell läsning.47 

Personlig upplevelseläsning är sådan läsning där det primära är upplevelser 

men även att innehållet är mycket präglat av läsarens personliga identitet. Texttol-

kandet sker i ljuset av läsarens egna erfarenheter, upplevelser och värderingar. En 

fundamental del för den här typen av läsning är en personlig inlevelse i texten. Ett 

typexempel på det är att läsaren upplever en personlig identifikation med en eller 

flera personer i texten och att läsaren känner igen och förstår känslor, tankar och 

reaktioner hos dessa personer. Läsaren är inte längre en neutral observatör utan 

upplever sig som agerande eller utsatt för händelserna i texten. Dessa upplevelser 

                                                 
46 Furhammar, s.137 f. 
47 Furhammar s.142. 
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sker i ett möte mellan läsare och text, och läsaren tar till sig texten på samma sätt 

som han/hon möter nya erfarenheter i livet. Läsningen kan beskrivas som reflexiv 

eftersom läsaren bearbetar texten aktivt och reflekterar på ett sätt som ofta drar in 

läsaren själv i bokens händelser. Karakteristiskt för denna typ av läsning är att 

upplevelserna under läsningens gång är viktigare än hur berättelsen slutar. Berät-

telsens slut är inte avgörande för upplevelsens kvalitet men kan snarare upplevas 

som ett slut på berättelsens underbara värld.48 

Personlig instrumentell läsning innebär att läsningen har en redskapsfunktion 

som handlar om läsarens personliga identitet. Liksom opersonlig instrumentell 

läsning handlar det om kunskap eller insikt som kan överföras från relationen mel-

lan läsare och text till andra relationer. Dessa relationer är sådana där läsaren själv 

ingår. Man kan beskriva den instrumentella funktionen som terapeutisk. I typex-

emplet innebär det att läsaren själv reflekterar över sin situation eller identitet i 

ljuset av sin läsning och att detta leder till ökad självinsikt. Läsaren kan förstå sig 

själv på ett bättre sätt och eventuellt kan det leda till förändringar på det personli-

ga planet. Men läsningen kan även bidra med tröst och orosdämpning, att distan-

sera från aktuella problem för läsaren. Det kan även vara så att läsningen ger 

handfasta lösningar på personliga problem eller en bättre självkänsla. För att läs-

ningen ska betecknas som personligt instrumentell bör den terapeutiska funktio-

nen vara tillgänglig för läsaren så att han/hon kan reflektera över den.49 

I rapporten konstaterar Furhammar att över hälften av de intervjuade femte-

klassarna tillhör kategorin opersonlig upplevelseläsning medan de andra genera-

tionerna är svagt representerade där. Barnen vill att böcker ska vara roliga och 

spännande, de söker äventyr och mysterier.50 Min avsikt är att använda dessa fyra 

kategorier av läsning i min undersökning. 

Valet av de teorier av Appleyard och Furhammar som jag presenterat fokuse-

rar på hur barn läser och vilka genrer de föredrar. Det har påverkat mina fråge-

ställningar och en frågeställning blir därför hur och varför barnen läser samt vil-

ken typ av litteratur de föredrar. Dessa teoretiska utgångspunkter kommer jag att 

använda för att analysera min informanters läsutveckling och vilken roll bokcir-

keln har spelat för den. Chambers läshjul fokuserar på olika delar i läsprocessen, 

att välja bok, att läsa och att ge respons eller en reaktion på det man läst. Läshjulet 

och de olika delarna i läsprocessen intresserar mig och jag kommer att undersöka 

vilka delar i läsprocessen som bokcirklarna påverkar samt om deltagarnas läsning 

har förändrats eller fördjupats. Dessutom kommer jag att använda Chambers olika 

ingredienser i boksamtalet i analysen av diskussioner i bokcirkeln. 

                                                 
48 Furhammar, s. 140 f. 
49 Furhammar, s.143 f. 
50 Furhammar, s.182 ff. 
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Syfte och frågeställningar 

Min undersökning kommer att behandla de bokcirklar som anordnas för barn av 

folkbiblioteken. Syftet med min uppsats är att undersöka hur barn upplever sitt 

deltagande i bokcirklar och sin läsning på fritiden. 

 Vilka funktioner fyller de undersökta bokcirklarna för deltagarna?  

 Hur och varför läser barnen? Vilken typ av litteratur uppskattar de? 

 Upplever barnen att deras läsning förändras eller fördjupas genom delta-

gande i bokcirklar? I så fall, hur? 

 Vilken roll fyller bokcirklarna i de olika delarna i Chambers läshjul, att 

välja, att läsa och reaktion/respons? 
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Metod och källmaterial 

Intervjuer 

Som jag tidigare nämnt är syftet med den här masteruppsatsen att undersöka hur 

barn upplever deltagandet i bokcirklar och sitt läsande på fritiden. I och med att 

jag vill få en fördjupad förståelse av deltagarnas syn på bokcirkeln och deras för-

hållande till läsning ansåg jag att en enkät inte var en lämplig metod. Jan Trost 

skriver i Kvalitativa intervjuer att en kvalitativ metod är lämplig när det gäller att 

förstå något eller att hitta mönster. Om man vill veta hur många blommor som 

finns på en äng är en kvantitativ studie lämplig. Om man däremot är intresserad 

av veta hur blommornas livsbetingelser ser ut är en kvalitativ studie lämplig.51 

Eftersom jag vill undersöka deltagarnas upplevelser av att vara med i en bokcirkel 

är kvalitativ metod lämplig. Den kvalitativa intervjun ger möjlighet till att försöka 

förstå den intervjuades känslor, sätt att tänka och handla.52 Jag vill undersöka hur 

deltagarna upplever sitt deltagande i bokcirkeln och om de upplever att deras läs-

ning förändrats på något sätt och därför är den kvalitativa intervjun ett lämpligt 

val av metod. 

Att intervjua människor kan vara svårt. Särskilda faktorer att ta hänsyn till när 

man intervjuar barn tar Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson upp 

i boken Att förstå barns tankar–metodik för barnintervjuer. De tar upp vikten av 

att välja en lugn plats, att hålla ögonkontakt under hela intervjutillfället, välja en 

lämplig tidpunkt då barnet inte är trött och att fundera på hur länge barn i olika 

åldrar orkar med att bli intervjuade. Författarna har genomfört intervjuer med barn 

i åldern 2-8 år och intervjuerna har tagit mellan 5-35 minuter.53 Trots att författar-

na intervjuat yngre barn än vad jag har gjort så har jag tagit till mig flera faktorer 

som varit viktiga för intervjuerna. Till exempel har jag strävat efter att intervjuer-

na inte ska ta längre än 45 minuter, så att barnen inte blir uttröttade. Doverborg 

och Pramling Samuelsson poängterar även att barn är naturligt följsamma när de 

talar med en vuxen och försöker lista ut vad den vuxne vill veta. Eftersom barn är 

                                                 
51 Trost, J. ( 1993). Kvalitativa intervjuer. s.13. 
52 Trost, s.19. 
53 Doverborg, E & Pramling Samuelsson, I. (2000) Att förstå barns tankar–metodik för barnintervjuer. s. 

25 f. 
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följsammare än vuxna krävs en större lyhördhet från intervjuarens sida.54 Därför 

har jag försökt vara lyhörd, lyssnade och i intervjuguiden strävat efter öppna frå-

gor. 

Genomförande och urval av intervjuer och observationer 

Jag har valt att intervjua barn i åldern 10–12 år som deltar i en bokcirkel. Som jag 

tidigare nämnt är det cirklar anordnade av folkbibliotek som behandlas i denna 

uppsats. Anledningen till att jag valt barn i den åldern är att de flesta kan läsa 

ganska bra då och att det är en spännande ålder för att många läser mycket. Flera 

studier finns om barns läsning i mellanåldern eller slukaråldern. Att det blev just 

åldern 10–12 år beror på att de folkbibliotek som är med i min undersökning har 

bokcirklar för just den åldern och inte exempelvis 8–10 år. Några av dem har 

uppdelningen en cirkel för de som är 10–12 år och en för tonåringar. 

När det gäller urval av bokcirklarna har jag letat på flera folkbiblioteks hem-

sidor och kontaktat några av dem som kontinuerligt bedrivit bokcirklar för den 

åldersgrupp jag ville undersöka. Ett visst mått av bekvämlighetsurval har före-

kommit, dels geografisk närhet av praktiska skäl, dels när bokcirklarna har haft 

planerade bokcirkelmöten som stämt någorlunda bra med min uppsatsplanering 

tidsmässigt. En av de bokcirklar jag följt ingår i ett större projekt där flera biblio-

tek i närområdet bedriver bokcirklar. Det bidrog i viss mån till mitt val av den 

cirkeln eftersom jag tyckte att det vore intressant att följa en vanlig cirkel och en 

cirkel som ingår i ett större projekt. Jag har kontaktat de personer som är ansvari-

ga för bokcirklarna via mejl där jag beskrivit mitt syfte med uppsatsen och frågat 

om de vill medverka. Jag har även frågat hur länge bokcirkeln har varit i gång 

eller om det är en nystartad bokcirkel. De cirklar som varit relativt nystartade har 

jag valt bort eftersom det blir svårt att intervjua barn om en bokcirkel de nyligen 

börjat delta i. 

Därefter har jag besökt två bokcirkelträffar för att presentera mig för barnen 

och informera om uppsatsens syfte och frågeställningar samt hur intervjuerna 

kommer att gå till. Jag har tydligt informerat om att deras medverkan är helt frivil-

lig. För att bättre kunna intervjua barnen och kunna relatera till deras samtal om 

böcker har jag även deltagit i själva bokcirkelmötet. Det kan ses som en sorts ob-

servation och ett sätt att få kunskaper om bokcirkelns upplägg inför intervjuerna. 

Under bokcirklarnas möte har jag antecknat vad de pratat om, men inte använt 

någon särskild observationsmetod. Enligt Pål Repstad är observationers syfte att 

se hur människor möts i olika situationer och hur de beter sig då.55 Observation 

                                                 
54 Doverborg, & Pramling Samuelsson, s.44. 
55 Repstad, P. (1999), Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s.23. 
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passar bra som metod när frågeställningen är kopplad till ett angränsat område och 

man kan hitta ett fält som belyser den frågeställning man har.56 Här hade jag kun-

nat se barns bokcirklar som ett fält men hade då fått problem att samla in tillräck-

ligt med material eftersom de bara ses en gång i månaden i en och en halv timme. 

Dessutom hade det varit svårt att få deltagarna att slappna av och bete sig som 

vanligt om jag bara skulle vara med och observera dem. Däremot pekar Repstad 

på fördelen med att kombinera olika metoder, till exempel att kombinera fältarbe-

te med kvalitativa intervjuer, att undersöka vad folk gör och se om det stämmer 

med vad de säger.57 Mina besök på de bokcirklar jag har valt har fungerat som ett 

sätt att få kunskap om hur deras möten går till och denna kunskap har jag haft 

nytta av när jag har genomfört intervjuerna. Dessutom har jag fått möjlighet att 

presentera mig och blivit lite bekant med informanterna, något som jag tror varit 

en förutsättning för att de skulle känna sig bekväma vid intervjutillfället. 

För att få veta lite om bokcirklarnas upplägg, syfte och hur de kom sig att bib-

lioteken började med bokcirklar för barn har jag även haft ett samtal med de bibli-

otekarier som är ledare för bokcirklarna. De samtalen har varit ett sätt att få bak-

grundsinformation som kan vara nyttig. Jag har antecknat under samtalen men 

inte spelat in dem. Samtalet med ledaren för den ena av bokcirklarna genomfördes 

innan jag observerade deras möte. Samtalet med de två ledarna för den andra bok-

cirkeln genomfördes efter min observation där och när jag redan intervjuat en av 

tre informanter från den cirkeln. Det kan i viss mån ha påverkat den första inter-

vjun från den bokcirkeln eftersom jag hade mindre bakgrundsinformation jämfört 

med de andra intervjuerna. 

Efter att jag informerat om undersökningen har jag delat ut ett informations-

brev som jag bett barnen ta hem till sina föräldrar, där jag även ber om deras till-

stånd för att intervjua barnen. I ett fall har jag mejlat blanketten till de biblioteka-

rier som varit ansvariga för bokcirkeln, de har berättat om min undersökning och 

frågat om deltagarna haft intresse av att delta och delat ut informationsbrev. När 

jag sedan besökt denna cirkel har barnen tagit med sig blanketterna tillbaka. An-

ledningen till att det blev så med den bokcirkeln var att bibliotekarien först ville 

undersöka om deras deltagare överhuvudtaget var intresserade av att bli intervjua-

de. I Examensarbetet i lärarutbildningen finns forskningsetiska riktlinjer som 

lärarstudenterna bör följa under sitt examensarbete och där nämns just vikten av 

att informera och få målsmans tillstånd i de fall då deltagarna inte är myndiga. 

Andra viktiga forskningsetiska riktlinjer är att ge deltagarna en sanningsenlig och 

rättvisande bild av undersökningsmetoderna och undersökningens syfte, att ge 

deltagarna möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen samt att 
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upplysa deltagarna om att de kan avböja att vara med eller avbryta sitt deltagande 

utan negativa följder.58 

Författarna understryker att arbetet måste bygga på respekt för deltagarna. 

Genom att följa riktlinjerna vinner undersökaren förtroende och ökar motivatio-

nen hos deltagarna att delta på ett konstruktivt sätt i undersökningen.59 Att följa 

etablerade forskningsetiska riktlinjer ser jag som en viktig del i uppsatsarbetet, 

inte minst när man har med barn att göra. 

I brevet till bokcirkeldeltagarna och deras föräldrar har jag satt upp olika tider 

och de har kunnat kryssa i vilka tider de kan bli intervjuade. Breven har varit 

frankerade och försedda med min adress. Jag har även angett mina kontaktuppgif-

ter så att föräldrarna ska ha möjlighet att kontakta mig vid eventuella frågor. I 

fallet med en av bokcirklarna har jag haft tillgång till föräldrarnas telefonnummer 

och ringt upp dem som inte svarat på mitt brev, detta för att fånga upp flera intres-

serade intervjupersoner. Informanterna har fått ange en mejladress eller ett tele-

fonnummer som jag har använt för att bekräfta tiden för intervjun. Vid intervjuer-

na har jag använt en digital ljudinspelare med inspelningsfunktion för att lättare 

kunna fånga tonfall och pauseringar samt för att kunna koncentrera mig och lyss-

na på informanten.  

Intervjuerna har ägt rum på det folkbibliotek som anordnar bokcirkeln. Jag 

har i båda fallen fått tillgång till ett enskilt rum där jag kunnat genomföra inter-

vjuerna. Jag har angett att intervjuerna skulle ta mellan fyrtiofem minuter och en 

timme. De intervjuer jag sedan genomförde tog mellan 30 och 45 minuter. Om det 

beror på att jag hade svårt att beräkna intervjutidens längd utifrån mina frågor 

eller att barn helt enkelt svarar kortare på frågor än vuxna är svårt att säga. Även 

de mest pratglada informanterna fyllde en intervjutid på cirka 45 minuter. I många 

fall följde jag upp intervjufrågorna med följdfrågor och ibland kom vi in på sido-

spår. I efterhand funderar jag på om jag som intervjuare lyckades skapa ett till-

räckligt förtroende och om de kände sig tillräckligt bekväma för att prata på om 

ämnet. Eller gjorde ljudinspelningen vissa informanter nervösa? Jag, som inter-

vjuare, upplevde det som att jag och mina informanter hade en fin dialog. 

När det gäller valet av informanter har jag utgått från de barn som vill delta 

och vars föräldrar godkänt deras deltagande. Hade det blivit för många informan-

ter från en cirkel som velat delta hade jag lottat bland de intresserade deltagarna. 

Men från de två bokcirklar jag besökte fanns tre, respektive fyra deltagare som var 

villiga att ställa upp på en intervju och hade sin målsmans tillstånd. En deltagare 

från bokcirkel B, dök aldrig upp på utsatt tid. Då valde jag att inte boka om den 

intervjun eftersom jag tyckte att jag hade tillräckligt med material redan. 

                                                 
58 Johansson, B. & Svedner, P.O. (2001), Examensarbetet i lärarutbildningen, s.23. 
59Johansson, & Svedner, s.20. 
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Bearbetning och analys av intervjuerna 

Jag har valt att transkribera alla intervjuer, detta för att få en överblick över mate-

rialet. Dessutom har jag ansett att det på en gång hade varit svårt att välja ut vilka 

delar som är mest relevanta och bara transkribera vissa delar av intervjuerna. 

Mina informanter är helt anonyma i uppsatsen och deltagarna från bokcirklarna 

har själva fått möjlighet att välja ett namn som de vill kallas för i uppsatsen. Några 

har avstått, till dem har tagits slumpvis utvalda namn. 

Sedan har jag läst igenom alla intervjuer flera gånger och strukturerat upp ett 

antal intressanta områden, tematiskt. När jag gått igenom materialet hade jag först 

svårt att veta hur jag skulle strukturera upp materialet. Sedan valde jag att syste-

matiskt leta efter vilka funktioner som bokcirkeln fyllde för mina informanter 

eftersom det var en viktig frågeställning. Jag har kunnat urskilja ett antal funktio-

ner som bokcirkeln fyller för mina informanter, dessa funktioner har jag sedan 

kopplat till Chambers läshjul. På så sätt har jag strukturerat upp resultatdelen. Jag 

har strävat efter att urskilja vad en majoritet av informanterna svarar på frågorna 

och utläsa klara tendenser i materialet. Men många gånger finns inga entydiga 

svar och då redogör jag för informanternas skiftande inställningar till bokcirkeln 

eller läsning. I vissa fall resonerar jag om enskilda informanters uttalanden för att 

kunna belysa olika tendenser i mitt material. 

Min studie är kvalitativ, de resultat jag kommer fram till kan därmed inte ge-

neraliseras eller ge en bild över hur deltagare i bokcirklar generellt upplever sitt 

deltagande i cirkeln eller sin läsutveckling. Ett problem i min undersökning är att 

jag vill veta om deltagarnas läsvanor på något sätt har påverkats av deras delta-

gande i bokcirkeln. Även om jag fått begränsa mig till att undersöka deras upple-

velse, snarare än hur deras verkliga läsvanors förändring finns problem. Jan Trost 

menar att retrospektiva frågor inte ger svar på hur det var vid den tidpunkt som 

frågan handlar om. Snarare ger de svar på hur intervjupersonen nu ser på den tid-

punkten.60 Min fråga handlar om ifall deltagarnas läsvanor har förändrats under 

den tid de varit med i bokcirkeln. Frågan är viss mån retrospektiv eftersom delta-

garna då måste jämföra hur mycket eller vilka genrer de läste innan de började i 

cirkeln med hur de läser nu. Några deltagare har varit med i bokcirkeln i en termin 

och andra i tre terminer. Det är således olika hur lång tid tillbaka som deltagarna 

tänker på då de svarar på om deras läsning förändrats under sin tid i bokcirkeln. 

Deltagarna upplever att deras läsvanor förändrats, men det är svårt att fastslå att så 

verkligen är fallet. 
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Resultat och analys 

I det här kapitlet börjar jag med att presentera de båda bokcirklar jag studerat, här 

kallade bokcirkel A och B. Deras grundläggande förutsättningar så som antal 

barn, upplägg av mötena, ledare och bokval presenteras genom de observationer 

jag genomfört på deras möten och de samtal jag haft med deras ledare. Därefter 

presenteras mina informanter, en och en. Sedan övergår jag till resultat och analys 

av min undersökning. Jag har i mitt material kunnat urskilja olika funktioner som 

bokcirkeln fyller för mina informanter och strukturerat upp resultatdelen efter de 

olika funktionerna. Sedan har jag analyserat var i Chambers läshjul som de olika 

funktionerna hör hemma. Resultat- och analysdelen är därför strukturerad dels av 

de olika funktionerna och dels enligt Chambers läshjul och de tre delar som läsak-

ten består i: Att välja, att läsa och Reaktion/Respons. Jag analyserar hur bokcir-

keln har betydelse för de olika delar i läsandet och vilka funktioner bokcirkeln 

fyller för deltagarna. Chambers används även i analysen av hur deltagarna disku-

terar böcker. Appleyard och Furhammar används främst i de delar som handlar 

om informanternas läsutveckling i förhållande till bokcirkeln. I slutet av kapitlet 

behandlar jag en viktig funktion som bokcirkeln fyller, att hitta nya vänner och 

även varför deltagarna läser, dessa teman kopplas dock inte till läshjulet. 
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Figur 2. Chambers läshjul, anpassat till bokcirklar. 

 

Chambers läshjul i modifierad form. För läshjulet se Chambers, s. 13. 

Presentation av bokcirklar 

Bokcirkel A 

Bokcirkel A arrangeras på ett huvudbibliotek i en mindre stad. Gunilla, bibliote-

karien berättar att de ingår i ett projekt, där flera bibliotek i länet ingår. När pro-

jektet startades av länsbibliotekarien fick de som skulle vara ansvariga utbildning, 

de hade under en period en gemensam blogg. De ansvariga bibliotekarierna från 

de olika biblioteken får mycket stöd och inspiration från varandra, de träffas 1–2 

gånger per termin på möten. Projektet startade 2007 och får stöd av Statens Kul-

turråd som en läsfrämjande insats. Projektpengarna har dock disponerats av Läns-

biblioteket som använt dem till utbildning och inspiration för alla de bibliotek som 

ingår i projektet. 

Gunilla säger att kostnaderna för bokcirkeln hon leder ingår i bibliotekets van-

liga budget. När de alla har läst en och samma bok har biblioteket köpt in de 

Att välja 
(Att hitta nya och roliga 

böcker, att få företräde till 
böcker, att lära sig att hitta i 

biblioteket)

Att läsa
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böckerna men annars ingår böckerna i bibliotekets bestånd. En gång varje år ar-

rangeras även ett läger där de träffar bokcirkeldeltagare från olika bokcirklar i 

projektet. Gunilla har inte varit med från början, då hon började arbeta på biblio-

teket för några år sedan. På biblioteket har en kollega hand om bokcirkeln för 

yngre barn, de som är 8–9 år. De har även försökt att starta bokcirkel för tonåring-

ar, men intresset var lågt.61 

Enligt Gunilla finns det en stor frihet att lägga upp bokcirkelmötena som hon 

själv vill. Hon berättar att bokcirkelmötena alltid börjar med att de, en och en be-

rättar vilka böcker de läst. Det är olika upplägg på olika möten. Gunilla brukar 

boktipsa, de spelar spel (till exempel litteraturspelet)62och gör olika skrivövningar 

eller charader. Några gånger har de läst samma bok och diskuterat den, men inte 

inför varje möte. ”Man vill att dom ska tycka att det är roligt” säger Gunilla. Syf-

tet är att ha en rolig aktivitet för de barn som redan tycker om att läsa. Biblioteket 

gör redan mycket för att få de barn som inte läser så mycket att läsa mer, menar 

hon.63 

Gruppen består av nio flickor och två pojkar. Några utav dem har varit med 

sedan hösten 2009 och de andra började i höstas. Barnen kommer ifrån flera olika 

skolor, men det är några som känt varandra sedan tidigare. De träffas en gång i 

månaden och mötet varar i en och en halv timme. Gunilla, som leder cirkeln, har 

arbetat som biblioteksassistent i många år men utbildade sig till bibliotekarie och 

har varit verksam i yrket sedan 2006.64 

Observation från bokcirkelmötet 

När jag besöker bokcirkelns möte är det en glad och uppsluppen stämning. Delta-

garna skojar med varandra, hämtar fika och det är svårt att komma till tals. När 

jag presenterar mig och mitt arbete får jag nyfikna frågor och kommentarer. Det 

verkar inte som att så många blir blyga eller nervösa över att ha en till vuxen på 

besök, även om jag inte med säkerhet kan veta hur deras möten brukar vara. Se-

dan berättar en och en om vad de läst sedan förra gången. Vissa antecknar i en 

bok vad de har läst. En del verkar ha läst många böcker sedan sist och andra inte 

fullt så mycket. De säger ofta att boken var ”bra”, ”superspännande”, eller ”ni 

måste läsa den här”. Det är Twilightböcker, äventyrsböcker och böcker som är 

verklighetsskildringar. Spannet med böcker är stort men många verkar gilla läski-

ga böcker. Gunilla tar vid och tipsar om ett femtontal böcker på två olika teman, 

framtidsskildringar och kärlek, och deltagarna kommenterar och frågar entusias-

tiskt om hennes boktips. Böckerna ingår i bibliotekets vanliga bokbestånd och 

                                                 
61 Samtal med Gunilla 110214. 
62 Ett spel som handlar om boken Kensukes rike av Michael Morpurgo, där deltagarna genom spelet diskute-

rar bokens innehåll. 
63 Samtal med Gunilla 110214. 
64 Samtal med Gunilla 110214. 
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deltagarna får låna dem vid mötets slut. Vissa böcker finns i två eller tre exemplar 

och andra finns det bara ett exemplar av. Den sista aktiviteten för dagens möte är 

en skrivövning. Fyra olika lappar där man skriver var, när, vad och varför något 

händer. Lapparna blandas sedan ihop och historierna från de fyra olika lapparna 

blir roliga. Sedan hinner de inte göra mera. En och en halv timme går fort.65 

Vad det gäller gruppen och samtalsklimatet lägger jag märke till att vissa tar 

väldigt mycket plats, avbryter, räcker upp handen och pratar mycket. Andra säger 

bara något om de får en fråga. Bibliotekarien säger själv att hon ibland tycker att 

de är lite väl ”flamsiga”.66 Samtalet under mötet handlar om böcker, men bara de 

olika böcker som deltagarna har läst, även om det ibland är flera deltagare som 

råkar ha läst samma bok. Det blir inga djupare diskussioner om enskilda böcker. 

Men ibland frågar Gunilla deltagarna vad boken handlar om, varför den var bra 

eller kommer in på diskussioner om böcker måste handla om verkligheten.67 

Vad det gäller valet av böcker så läser de oftast olika böcker men Gunilla vi-

sar mig Kensukes rike av Michael Morpurgo som de alla läst och diskuterat. Hon 

menar att flera tyckte den var svår, men att hennes uppgift även är att ta dem vida-

re till nästa nivå. En gång delade gruppen på sig och läste två olika böcker. Bok-

tipsen från Gunilla fungerar bra och hon får bra respons från deltagarna.68  

Bokcirkel B 

Bokcirkel B arrangeras av huvudbiblioteket i en förortskommun till Stockholm. 

Även på några av filialbiblioteken i kommunen har de arrangerat bokcirklar för 

barn och unga i olika åldrar. Gruppen består av sex tjejer i åldern 10–12 år, de har 

alla varit med 2–3 terminer. De kommer från olika skolor. Bokcirkelns ledare, 

bibliotekarierna Karin och Birgitta, berättar att den förra chefen för barnavdel-

ningen var driven och sugen på att starta bokcirkelverksamhet för barn och att de 

båda blev inspirerade. Syftet är att göra en aktivitet för de barn som redan är gillar 

att läsa böcker. Fokus ligger på att det ska vara roligt och inte på läsning som nyt-

ta, eftersom deltagarna redan läser redan mycket. Karin och Birgitta har prövat på 

flera olika upplägg sedan starten 2007. Ett tag hade de bokcirkeln som en öppen 

aktivitet, men då kom inte så många. Sen började de med utskick till skolorna, 

vilket resulterade i att nästan en hel klass dök upp. Efter det bestämde de att delta-

garna skulle anmäla sig för en hel termin.69 

På mötena tipsar bibliotekarierna om böcker och deltagarna tipsar om böcker 

och berättar vad de har läst. Birgitta säger att hon vill att deras boktips ska bli 

bättre och att hon gärna ställer följdfrågor när de berättar om sina böcker. Ofta har 

                                                 
65 Observation från bokcirkelmöte 110214. 
66 Observation från bokcirkelmöte och samtal med Gunilla 110214. 
67 Observation från bokcirkelmöte 110214. 
68 Samtal med Gunilla 110214. 
69 Samtal med Karin och Birgitta 110302. 



33 

 

de även en lite mer praktisk aktivitet, som att göra bokmärken eller bokomslag. 

De har även haft olika tävlingar och frågor ute i biblioteket. Ett annat populärt 

inslag är hemliga böcker. Deltagarna får varsin bok, inslagen i omslagspapper, de 

ska läsa hela boken utan att veta om vilken bok det är. När de är klara får de för-

söka gissa vilken bok det är. Birgitta och Karin berättar att tidigare försökte de få 

hela gruppen att läsa samma bok och diskutera den. Men de menar att det kändes 

som en läxa och att de märkte att barnen inte tyckte att det var så roligt, därför 

slutade de med att läsa en och samma bok. De har haft en skriftlig utvärdering av 

bokcirkeln bland deltagarna. Då fick de önskemål som att ha bokcirkel varje 

vecka och att ha bokcirkel längre. Eftersom de inte har möjlighet att ha bokcirkel 

varje vecka, så valde de att förlänga träffarna så att de nu är en och en halv timme 

istället för en timme.70 

Observation från bokcirkelmötet 

När jag är med på cirkel B:s möte börjar de med att presentera sig för mig och 

berätta om sina favoritböcker. Birgitta har med sin laptop kopplad till en projek-

tor, så att de kan leta upp böckerna i bibliotekskatalogen för att se efter om de 

finns inne. En del av barnen kan inte välja en favoritbok utan berättar om två 

böcker. Det är en lugn stämning och en i taget pratar. Under tiden fikar de, saft 

och hembakt kaka. Sedan berättar deltagarna om sina boktips, om vad de har läst 

sen förra träffen och vad de tyckte om den eller de böckerna. Birgitta frågar dem 

varför de gillar vissa böcker, tipsar om böcker av samma författare och engagerar 

sig i deras bokval.71 

Sen är det dags för Karin och Birgitta att tipsa om böcker. Karin visar en bild 

på en man med hatt och förstoringsglas och undrar om deltagarna känner igen 

honom. Sedan berättar hon om bland annat Sherlock Holmes och tipsar om flera 

detektivböcker. Men deltagarna är ivriga att prata om böcker. En frågar efter 

böcker om tjejer med problem och får flera tips, både från andra deltagare och 

bibliotekarierna. Sedan tipsar Birgitta om några böcker. Efter det plockar Karin 

och Birgitta fram olika bokmärken, där det står bra, sorglig, rolig och spännande. 

Deltagarna får i uppgift att plocka ut böcker i biblioteket som är just så som ordet 

på bokmärket. Det är full fart i biblioteket för att hitta fyra olika böcker till bok-

märkena. Deltagarna visar vilka böcker de valt. Det har gjort det här flera gånger 

och det brukar bli en liten bokutställning på barnavdelningen. Innan barnen går får 

de hemliga böcker, böcker som är inslagna i omslagspapper så att de inte ska se 

vilken bok de läser. Det är frivilligt med en hemlig bok men alla deltagare vill ha 

en.72 

                                                 
70 Samtal med Karin och Birgitta 110203. 
71 Observation från bokcirkelmöte 110302. 
72 Observation från bokcirkelmöte 110203. 
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Vad det gäller gruppen och samtalsklimatet så märkte jag att det rådde en lugn 

och trevlig stämning. Alla deltagare berättade om någon bok och det var ingen 

som verkade blyg eller tystlåten. Jag vet förstås inte hur deras möten brukar gå till 

men jag märkte inte av att någon blev nervös eller blyg på grund av min närvaro. 

Samtalet handlade om olika böcker som deltagarna läst eller bibliotekarierna tip-

sade om. Trots att de inte pratade om böcker som alla hade läst kom de in på olika 

teman, till exempel sorgliga böcker. Birgitta ställde frågor som gjorde att delta-

garna ytterligare fördjupade sin analys och sitt omdöme om böckerna de läst. Del-

tagarna läser olika böcker men i och med att de tipsar varandra fanns det böcker 

som flera av dem hade läst. Deltagarnas bokval spänner över flera genrer. 

Presentation av informanter 

Här presenterar jag mina informanter. Jag vill betona att deltagarna i bokcirkeln är 

min huvudsakliga informanter, deras ledare har jag inte intervjuat, endast samtalat 

med för att få information om bakgrunden till hur cirkeln startade, vad syftet är 

och hur de brukar lägga upp mötena. 

Rebecka är 12 år och är med i bokcirkel A. Hon är inne på sin andra termin i 

bokcirkeln vid tidpunkten för intervjun. 

Celine är 12 år och är med bokcirkel A. Även hon är inne på sin andra termin 

i bokcirkeln när vi träffas. 

Sofia är 10 år och med i bokcirkel A. Hon är inne på den andra terminen i 

bokcirkeln vid tillfället för intervjun. 

Gunilla är bibliotekarien som leder bokcirkelträffarna. Hon har arbetat som 

biblioteksassistent i många år vid bibliotek A, men utbildade sig till bibliotekarie 

och tog examen 2006. 

Maria är 11 år och är med i bokcirkel B. Hon är vid tillfället för intervjun inne 

på sin tredje termin i bokcirkel B. 

Anna är 11 år och är med i bokcirkel B. När vi träffas är hon inne på sin tredje 

termin i bokcirkel B. 

Zofie är 12 år och är med i bokcirkel B. Vid tillfället för intervjun är hon inne 

på sin tredje termin i bokcirkel B. 

Karin och Birgitta heter de två bibliotekarier som tillsammans leder bokcirkel 

B. De har båda lång erfarenhet av att arbeta som bibliotekarier, särskilt med barn-

verksamhet. 

Motiv till att gå med i bokcirkeln 

För att få en bild av varför mina informanter var med i bokcirkeln frågade jag dem 

vilka förväntningar de hade på den. Rebecka i bokcirkel A säger att hon trodde att 

det skulle vara roligt, att de skulle prata om böcker och att hon kanske skulle få 
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nya kompisar.73 Både Sofia och Celine förväntade sig att de skulle prata mycket 

om böcker i bokcirkeln.74 Maria från bokcirkel B säger att hon trodde att de skulle 

ge boktips och prata om böcker, men att de gör mycket mer på cirkelmötena.75 

Zofie säger att hennes syster hade varit med i bokcirkeln och hon hade berättat att 

de brukade fika och tipsa varandra om böcker.76 Anna hade också hört av Zofies 

syster att det var mycket roligt på bokcirkelmötena. Hon tyckte att det lät roligt 

men var osäker på om hon själv skulle tycka att det var lika roligt, men det tyckte 

Anna när hon prövade att vara med på en bokcirkelträff.77 Informanterna hade 

ganska lika förväntningar, att de skulle prata om böcker och att det skulle vara 

roligt. Det är ganska rimliga förväntningar och alla informanter säger att bokcir-

keln infriat eller överträffat deras förväntningar. Det är däremot bara Rebecka som 

nämner att hon hoppades på att få nya vänner i bokcirkeln. 

 

Att välja 

Här kommer jag att analysera det som i Chambers läshjul kallas att välja, det vill 

säga hur barnen väljer böcker. På vilket sätt påverkar bokcirkeln deras val av 

böcker? 

Funktion: Att hitta nya och roliga böcker 

På träffarna i bokcirklarna tipsar både deltagarna varandra om böcker och tar del 

av bibliotekariernas boktips. Vad det gäller bibliotekariens boktips säger alla in-

formanter från bokcirkel A att det har fått dem att läsa böcker som de annars inte 

skulle ha läst. I bokcirkel A berättar Celine att hon läst Fallen Ängel av Becca 

Fitzpatrick eftersom Gunilla har tipsat om den, liksom Kensukes rike av Michael 

Morpurgo som de fick i uppgift att läsa. De böckerna hade hon aldrig läst annars. 

Celine menar att det känns roligt att pröva böcker som någon annan valt och att 

känna på hur det är. Hon uppskattar även deltagarnas boktips eftersom de böcker 

andra uppskattat kanske kan passa henne också.78 Sofia tycker att en del av biblio-

tekariens boktips låter spännande och andra låter mindre spännande. Hon berättar 

att hon just börjat läsa John Marshdens Imorgon när kriget kom, som Gunilla tip-

sat henne om. Den skulle hon inte ha läst om hon själv bara läst på baksidan av 

boken. De böcker bibliotekarien eller deltagarna tipsar om tar Sofia oftast och 

                                                 
73 Intervju med Rebecka 110228. 
74 Intervju med Sofia 110228 och intervju med Celine 110228. 
75 Intervju med Maria 110302. 
76 Intervju med Zofie 110302. 
77 Intervju med Anna 110302. 
78 Intervju med Celine 110228. 
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lånar hem. Hon är lika entusiastisk över de böcker som hennes kamrater tipsar om 

och säger att på så sätt kan man få upp ögonen för nya genrer att läsa.79 

Även i bokcirkel B är alla informanter entusiastiska över boktipsen de får. 

Anna har börjat läsa deckare och mer läskiga böcker och tror att det är Karins och 

Birgittas boktips som fått henne att göra det. Anna är positivt inställd till deltagar-

nas boktips och menar att hon upptäckt böcker som hon kanske inte visste om att 

de fanns.80 Zofie säger att Karin och Birgitta vet hur de tänker och vad de brukar 

tycka om och att det är bra. En av de böckerna som hon fått tips om är hennes 

favoritbok nu. Hon säger att bibliotekariernas boktips gör att ”då förstår man att 

de är bättre än vad de ser ut och verkar på baksidan och sådär”.81 Det som Zofie 

säger visar på att bibliotekarierna som leder bokcirkel B har haft tid att lära känna 

deltagarna och deras läsvanor, en del av deras kompetens som cirkelledare är att 

känna till vilka typer av böcker som deltagarna uppskattar och hur de tänker när 

de väljer böcker. 

På deltagarna i bokcirkel B märker man att de böcker som Karin och Birgitta 

tipsar om upplevs som mer attraktiva än om deltagarna själva såg boken innan. 

Boktipsen är inspirerande och har lett till att deltagarna prövat nya genrer och 

böcker de inte skulle ha läst annars. Även i bokcirkel A har Gunilla fått deltagarna 

att pröva nya genrer och läsa böcker som de inte annars skulle ha läst. Att lyssna 

på andra deltagares boktips är lika uppskattat och har även inspirerat till nya läs-

upplevelser. Alla informanter framhåller att boktipsen är en viktig del av bokcir-

keln och varför de uppskattar den. Boktips från både deltagare och ledare utgör ett 

stort stöd i den del av läshjulet som Chambers kallar att välja. Att deltagarna väl-

jer böcker som ger dem något och prövar nya genrer leder dem vidare i läsutveck-

lingen. Alla delar i läshjulet är viktiga för barns läsning. Samtidigt är det intres-

santa i boktipsen att det finns olika typer av böcker och olika svårighetsgrad på 

dem. Därför är det svårt för bibliotekarierna att styra enskilda barn i deras läsut-

veckling eftersom det ändå är frivilligt vilka böcker de väljer att låna. Deltagarna 

har således ett stort urval från cirkelträffarna och de flesta väljer att låna de böcker 

som det tipsats om, snarare än att själva gå runt i biblioteket. 

Att vara deltagare i en bokcirkel kan även betyda att barnen inte får välja 

böcker utan att någon annan väljer åt dem. I bokcirkel A valde Gunilla att låta alla 

deltagarna läsa Kensukes rike och i bokcirkel B brukar deltagarna få hemliga 

böcker, böcker inslagna i omslagspapper, så att de inte vet vilken bok de läser. 

Både att läsa en bestämd bok i cirkel A och de hemliga böckerna i cirkel B var 

mycket uppskattat enligt mina informanter. Det visar på att det är viktigt för barn 

att inte alltid välja själva; att läsa det som andra valt eller att inte veta vilken bok 

man läser kan vara en nyttig erfarenhet. Men oftast får barnen välja vilka böcker 

                                                 
79 Intervju med Sofia 110228. 
80 Intervju med Anna 110302. 
81 Intervju med Zofie 110302. 
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de ska läsa själva. Fördelen med det är att bokcirklarna på det här sättet betonar 

lusten att läsa på ett annat sätt än den läsning i skolan där barnen kan få i uppgift 

att läsa en viss bok. 

En annan del i att välja är att bokcirkeldeltagarna får betydelse för vilka böck-

er de andra deltagarna i bokcirkeln läser. I bokcirkel B väljer deltagarna böcker 

efter olika ord på bokmärken och det blir sedan en bokutställning på bibliotekets 

barnavdelning.82 Deltagarna har på så sätt en viktig roll i vilka böcker barn som 

kommer till biblioteket väljer att låna. Enligt Birgitta och Karin har de böcker som 

bokcirkeln tipsar om blivit snabbt utlånade.83 

En viktig funktion som bokcirkeln fyller är att deltagarna får boktips och det 

leder till att de lånar nya typer av böcker. Bokcirkeln ger ett viktigt stöd i den del 

av läshjulet som Chambers kallar att välja. Men vissa inslag i bokcirklarna hand-

lar om att deltagarna inte väljer böcker själva. En annan funktion är att deltagarna 

genom sina boktips påverkar vad de andra deltagarna väljer för böcker och i bok-

cirkel B har deltagarna även möjlighet att tipsa andra besökare på barnavdelning-

en. Följden av de boktips som deltagarna ger varandra och får från bibliotekarier-

na är att informanterna upplever att deras läsning har utvecklats. Flera informanter 

uppger att de läser mera och flera olika genrer sedan de gick med i bokcirkeln. 

Den utvecklingen kommer jag att analysera mer ingående senare under rubriken 

”Att utvecklas som läsare”. Nu ska jag fördjupa mig andra viktiga funktioner som 

bokcirkeln har, nämligen att deltagarna lär sig hitta i biblioteket och att deltagarna 

från en cirkel har företräde till nya böcker samt hur det påverkar deras bokval och 

tillgång till böcker. 

Funktion: Att få företräde till nya böcker 

I bokcirkel A får deltagarna företräde till de nyinköpta böckerna för deras ålders-

grupp. Gunilla tar med sig dem till träffen och deltagarna får möjlighet att låna 

dem innan vanliga låntagare. Rebecka säger att det är en stor fördel med bokcir-

keln.84 På det här sättet blir bokcirkeln inte bara betydelsefull för vilka böcker del-

tagarna väljer att läsa utan även ett sätt att skaffa böcker. Bokcirkeln får en ännu 

viktigare roll när barnen väljer böcker eftersom de har möjlighet att låna attraktiva 

nya böcker innan andra låntagare.  

I boken Barnens tre bibliotek av Kristian Wåhlin och Maj Asplund Carlsson 

nämns tre vanliga sätt för barn att skaffa böcker: i hemmets miljö (familjebiblio-

teket), genom kompisar (kamratbiblioteket) och i skol- eller biblioteksmiljö (sam-

hällsbiblioteket). Författarna tar även upp hur mycket och vad barn läser och rela-

terar detta till var de får tag på böcker . De barn som är inte läser så mycket, så 
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kallade småläsare använder och har nytta av biblioteket, till exempel hade de ofta-

re än mellanläsaren hittat sin älsklingsbok på biblioteket. Mellanläsaren har inget 

emot att läsa, men har viktigare fritidsintressen och hittar ofta böckerna på andra 

ställen än biblioteket, till exempel hemma, bokklubben eller billigare långserie-

böcker. Biblioteket har stor betydelse för att erbjuda mellanläsaren variation. För 

storläsaren är biblioteket nödvändigt eftersom en sådan snart läst sig igenom vad 

hemmet eller vännerna har att erbjuda i form lektyr. Många storläsare är allätare 

och hittar mycket på ett kvalitetsstyrt bibliotek.85 Med tanke på att flera av bokcir-

keldeltagarna har börjat läsa alltmer är det inte så konstigt att biblioteket blivit allt 

viktigare för att hitta böcker. Flera av informanterna läser flera olika genrer och 

räknas troligen till dem som kallas storläsare av Wåhlin och Asplund Carlsson, 

och för att tillgodose behoven av olika typer av litteratur har biblioteket en viktig 

roll att spela för dem. Bokcirkeln är ett sätt för dessa storläsande barn att få till-

gång till de böcker de vill läsa. 

Bokcirkel A:s grepp gör det attraktivt att vara med i cirkeln eftersom det upp-

levs som en förmån. De nya böckerna blir snabbt utlånade och det är ofta en lång 

kö med många reservationer. Att bokcirkeldeltagarna får företräde till de nya 

böckerna ökar chansen för att de ska kunna låna de böcker de vill. Det gör att bib-

lioteket och bokcirkeln för en ännu mer framträdande roll i den del i läshjulet som 

Chambers kallar att välja. Men även deltagarna i bokcirkel B får det lättare att 

skaffa böcker från biblioteket. Om flera av deltagarna vill ha en bok som bibliote-

karierna tipsat om brukar ofta de andra reservera den boken, så att de får den sena-

re. De barnen som är med i bokcirkeln har troligen större kännedom om hur bibli-

otekets låneregler fungerar och till exempel att man kan reservera böcker. Men i 

bokcirkel A är det tydligt att barnen sätter ett stort värde på att de får företräde till 

nya böcker. Att välja bok handlar även om att biblioteket ska ha de böcker inne 

som barnen vill låna, annars är det troligt att deltagarna skaffar dem på annat håll. 

eller i värsta fall inte läser dem alls. I Barnens tre bibliotek poängterar författarna 

att storläsande barn från hem utan kulturella traditioner drabbas värst vid biblio-

teksnedläggningar.86 Likaså kan det faktum att ett barn inte får tag på en bok på 

biblioteket leda till att de barn som inte kommer från ett bokläsande hem med god 

ekonomisk standard inte får tag i den bok de vill läsa. Mycket pekar på att bokcir-

keln fyller en mycket viktig funktion som ett sätt att få tag böckerna som delta-

garna vill läsa. 

Funktion: Att lära sig hitta i biblioteket 

En funktion som varit viktig för det Chambers kallar att välja böcker är att några 

av deltagarna lärt sig att hitta bättre i biblioteket tack vare bokcirkeln. För att kun-
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na hitta nya och roliga böcker lättare är det bra att hitta i biblioteket och förstå hur 

det är organiserat. Några av deltagarna säger att de har blivit bättre på att hitta i 

biblioteket. Rebecka menar att det är lättare att hitta bland hyllorna och har lärt sig 

att böckerna står efter författarens efternamn.87 Zofie i bokcirkel B säger att hon 

lärt sig använda den interaktiva kartan som visar en bild över hela biblioteket och 

markerar var en viss bok står.88 Bokcirkel B har ofta någon aktivitet ute i bibliote-

ket på sina träffar. Till exempel att leta upp böcker som är sorgliga eller roliga 

som sedan blir till en liten bokutställning på bibliotekets barnavdelning. Även 

bokcirkel A gör saker i biblioteket ibland och efter deras träffar brukar de ibland 

gå runt och leta efter böcker att låna med lite hjälp av Gunilla. 

Jag vill betona att jag inte ställt det här som en fråga till informanterna, utan 

att det är ett ämne som några av dem själva fört på tal. Det är därför svårt att dra 

några generella slutsatser eftersom jag inte talat med alla informanter om det här 

ämnet. Det är inte särskilt förvånande att deltagarna i en bokcirkel blir mer biblio-

teksvana och använder biblioteket mera. För de av deltagarna som blivit bättre på 

att hitta i biblioteket utgör det en viktig förbättring i deras möjligheter att välja 

böcker. Genom att de hittar bättre själva har de större möjlighet att få en överblick 

över beståndet och hitta böcker som de vill låna när de inte lånar någon av de 

böcker som de fått tips om. 

Att läsa 

Här kommer jag att diskutera den del av Chambers läshjul som inte sker på plats 

på bokcirkelmötena, nämligen läsandet. Hur har bokcirkeln bidragit till att utveck-

la deltagarnas läsning? Vilken roll spelar de andra delarna i läshjulet för att ut-

veckla deltagarnas läsning? I analysen används Furhammars läskategorier, Ap-

pleyards läsarroller samt tidigare forskning om hur mycket barn läser. 

Funktion: Att utvecklas som läsare 

Alla informanter, utom Celine som redan läser väldigt mycket, upplever att de har 

börjat läsa mer sedan de börjat i bokcirkeln. Celine säger att hon läser två gånger 

om dagen ”en lång stund” och att det inte har ändrats sedan hon gick med i bok-

cirkeln.89 Maria säger att hon läser mycket tjockare böcker och läser så mycket att 

hon kan läsa en bok på en eller två dagar. Hon läser varje dag, när jag frågar hen-

ne hur länge säger hon: 
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Maria: Alltså, det beror på…. Om det är jättespännande då läser jag i flera timmar, men 
ibland läser jag… Det beror på om jag har nåt att göra. Ibland kanske jag måste göra läxor 
och så. Ibland, annars på helger om vi inte ska göra då läser jag jättejättelänge.90 

Av de sex informanter jag intervjuat är det fyra som läser varje dag, medan de 

sista två läser några gånger i veckan. Informanternas svar visar hur mycket de 

läser i dagsläget. Sofia, Rebecka och Celine har vid tillfället för intervjun varit 

med i bokcirkel A under en termin. Zofie, Anna och Maria har varit med i cirkel B 

under tre terminer. Hur mycket de läste innan vet vi inte. Flera informanter lyfter 

fram att det ofta beror på hur bra eller spännande bok de läser för tillfället. I 

PIRLS-undersökningen från 2007 framkommer det att 36 procent av de svenska 

eleverna i årskurs fyra läser för nöjes skull varje dag, 31 procent läser 1–2 gånger 

i veckan och 33 procent högst två gånger per månad.91 Att de flesta av mina in-

formanter ingår i den grupp med barn som varje dag läser för nöjes skull är föga 

förvånande. Man kan tänka sig att bokcirkeln lockar barn som redan är intressera-

de av läsning. De båda bokcirklarna har ändå lyckats öka intresset för att läsa, en 

av anledningarna är att deltagarna tycker att det är roligt att gå dit och både få och 

ge boktips. Genom bokcirklarna har man lyckats skapa en lust att läsa mer. 

I Barn berättar – En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek, en rap-

port utgiven av Svensk biblioteksförening, har några informanter varit deltagare i 

bokcirklar vid folkbibliotek. Även de här deltagarna upplever att de fått mer läs-

lust efter att ha varit med i bokcirkeln och hört boktips där.92 Flera av mina infor-

manter menar att de boktips som de får i bokcirkeln är anledningen till att de bör-

jat läsa mera. Därför anser jag att den del i läshjulet som Chambers kallar att väl-

ja, där boktipsen och tillgången till nya böcker är bokcirkelns fördelar, spelar en 

central roll för att deltagarnas läsning. Det är tydligt att majoriteten av deltagarna 

börjat läsa mer och även börjat läsa nya genrer tack vare de boktips de får i bok-

cirkeln.  

Deltagarnas inställning till läsning och läsvanor har även förändrats på andra 

sätt som haft betydelse för hur mycket de läser. Några av informanterna lever sig 

in mer i böckerna och använder sin fantasi. Andra har blivit bättre på vad ord be-

tyder och förstått att läsning är viktigt. Alla informanterna från bokcirkel A menar 

att de ser det som händer i boken framför sig eller att de själva är en person i bo-

ken. Rebecka poängterar att hon börjat läsa med mer inlevelse sedan hon gick 

med i bokcirkeln.93 Däremot kopplar inte Celine eller Sofia hur de använder sin 

fantasi i läsningen till bokcirkeln.94 Även i bokcirkel B säger alla informanter att 

de lever sig in mycket i böckerna och att de ser det som händer i böckerna framför 
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sig. Maria säger att om en bok är ”jättebra” så känns det som att hon är med i den. 

Hon ser allt framför sig, kanske är hon ett syskon till någon i boken. Även hon 

anser att böcker utan bilder är bäst för då får hon själv tänka ut hur personerna ser 

ut. Maria menar också att hon fantiserar bättre när hon börjar läsa.95 

Några av mina informanter säger själva att de är mer inne i böckerna sedan de 

börjat i bokcirkeln. Andra berättar att de fantiserar och lever sig in i böckerna, 

men kopplar inte själva det till deltagande i bokcirkeln. Deltagandet i bokcirkeln 

verkar ha haft olika effekt på deltagarna. Några upplever att de har blivit mycket 

mer drivna i sin läsning och använder fantasin mer än innan de började i bokcir-

keln. Det anges även som en viktig anledning till att några av informanterna läser 

mera och har större glädje av sin läsning än innan de började i bokcirkeln. 

Det är intressant att bokcirklarna inte bara får deltagarna att läsa mer och fler 

genrer utan även bidrar till att vissa av dem lever sig in mer i böckerna och blir 

mer drivna som läsare. Även i Cecilia Jonssons uppsats, där hon intervjuar några 

deltagare i en bokcirkel, kommer det fram att cirkeln på olika sätt förändrat delta-

garnas sätt att läsa. Någon läser snabbare eller med mer inlevelse, vissa har sär-

skilt fokus på språket eller handlingen och har blivit mer medvetna om hur de 

läser. Jonsson kommer fram till att några av deltagarna läser för att lära sig något, 

andra primärt för läsupplevelsen.96 Jag kan konstatera att hur vuxna läsare och 

barn utvecklas av att vara med i en bokcirkel skiljer sig åt. Men både från Jons-

sons uppsats och min finns informanter som läser med mer inlevelse, däremot 

verkar Jonssons informanter lite mer analytiskt lagda som reflekterar över språket 

och hur de läser. Bland de flesta av mina informanter är läsupplevelsen det centra-

la och den viktigaste anledning till att de läser böcker. Rebecka och Sofia nämner 

nyttan och att de lär sig nya ord, men det är inte huvudorsaken till deras läsning. 

Bland Jonssons informanter fanns däremot de som läste främst för att lära sig sa-

ker, men för några informanter var läsupplevelsen central.97 

Majoriteten av informanterna upplever att de har börjat läsa nya genrer sedan 

de började i bokcirkeln. Exempelvis säger Maria att hon förut läste mest fantasy-

böcker, men nu läser hon gärna lite sorgliga eller läskiga böcker och gärna saker 

som har hänt på riktigt, men även roliga böcker.98 Zofie läste nästan bara deckare 

innan hon började i bokcirkeln, men nu har hon prövat nya genrer och läser gärna 

fantasy och lite sorgliga böcker.99 Celine läser mest fantasy och det har inte för-

ändrats sedan hon började i bokcirkeln. Bibliotekarien tipsar även om fantasy-

böcker och då läser Celine dem. Hon säger att hon har prövat nya genrer och 

böcker ibland, men inte så ofta.100 
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Jag kan konstatera att bokcirkelledarna kan påverka deltagarnas läsning och 

att majoriteten av deltagarnas läsning har breddats i och med att de idag läser fler 

genrer. Men barnen lyssnar även uppmärksamt på vad de andra deltagarna i bok-

cirkeln tipsar om för böcker. Vad det gäller genrer, så finns några genrer som 

mina informanter nämner mer än andra. Fantasy, spökböcker och sorgliga böcker 

verkar var mest populära bland dem. Men samtidigt är utvecklingen inte entydig, 

vissa har börjat läsa fantasyböcker, andra har slutat. Detsamma gäller deckare. 

Appleyard menar att när barnen är mellan 10 till 13 år blir de intresserade av 

och kan föreställa sig känslor och tankar hos andra människor. Karaktärer i boken 

blir viktigare än handlingen. Deras ökade medvetenhet om sitt eget känsloliv och 

förvirrade tankar kan inte speglas i äventyrsböckernas enkla karaktärer längre, 

menar Appleyard.101 Nästan alla av informanterna har börjat läsa nya genrer sedan 

de började i bokcirkeln. Många av mina informanter läser dessutom flera ganska 

olika genrer och böcker. Att äventyrsböckernas enkla karaktärer är något att fly 

till är en delvis förenklad syn. Fantasy är en genre som Celine, Sofia men även 

Zofie läser. Där handlar det mycket om kampen mellan goda och onda som utspe-

lar sig i en slags fantasivärld. Eftersom de läser fantasy kan jag dra slutsatsen att 

de enligt Appleyards sätt att se tillhör kategorin läsaren som hjälte/hjältinna. 

Samtidigt är fantasy en genre som är mycket uppskattad och även läst av många 

vuxna som för länge sedan borde ha passerat stadiet av så kallad äventyrslitteratur 

och fantasy. 

Enligt Appleyard läser barn i åldern 7–12 år den typen av litteratur för att be-

gränsade i vad de kan förstå kognitivt och vad de rent känslomässigt kan identifie-

ra sig med.102 Både Zofie och Sofia läser även andra sorts böcker. Zofie läser gär-

na lite sorgliga böcker och Sofia läser till exempel kärleksböcker. Det är svårt att 

säga exakt var de befinner sig enligt Appleyards läsarroller. Han menar att barn i 

just åldern 10–13 år börjar söka efter andra böcker, allteftersom de blir mer intres-

serade av känslor och tankar hos andra människor. Sofia säger att hon ibland kän-

ner med personen i boken.103 Zofie identifierar sig ofta med personer i böcker och 

jämför med sitt verkliga liv.104 Därför kan man säga att de har börjat förändra sin 

läsning från enklare karaktärer i äventyrsböcker till böcker som är mer mångfacet-

terade i sin bild av människors tankar och känslor. 

Vad det gäller bokcirkelns roll i barnens läsutveckling från läsaren som hjäl-

te/hjältinna till den tänkande läsaren är det oklart vilken roll bokcirkeln spelat i 

informanternas läsutveckling. Bokcirkeln har påverkat vilka böcker informanterna 

läser, men både bibliotekarierna och deltagarnas boktips innehåller fantasy, deck-

are, kärleksböcker, lite sorgliga mer verklighetsbaserade böcker samt läskiga 

                                                 
101 Appleyard, s.87. 
102 Appleyard, s.60 ff.  
103 Intervju med Sofia 110228. 
104 Intervju med Zofie 110302. 



43 

 

böcker. Enligt Appleyard skulle just den oprecisa genren äventyrsböcker med för-

enklade karaktärer var typiskt för läsare i åldern 7 till 12 år. Men jag anser att det 

finns böcker med komplicerade karaktärer i olika genrer. För vissa av deltagarna 

har cirkeln inneburit att de börjat läsa fantasy och andra har börjat läsa deckare. 

Några har börjat läsa lite sorgligare böcker. Det är därför svårt att urskilja något 

tydligt resultat i fråga om vilka genrer och var i läsutvecklingen informanterna 

befinner sig. För de av informanterna som är redo för att gå vidare till att bli en 

tänkande läsare, där karaktärerna är mer komplicerade och läsningen innebär att 

de jämför boken med sitt verkliga liv kan bokcirkeln eventuellt ha inneburit den 

utmaning i form av nya läsutmaningar som enligt Appleyard behövs för att barnet 

ska kunna gå vidare till nästa läsarroll. 

Hälften av mina informanter ägnar sig enbart åt det Furhammar kallar oper-

sonlig upplevelseläsning.105 Flera av dem läser snabbt för att de vill veta vad som 

ska hända i boken. Celine säger att hon undrar vad som kommer att hända. Hon 

lever sig in mycket i böckerna, antingen i en viss person eller så ser hon det som 

händer framför sig.106 Även Sofia, som läser bland annat kärleksböcker och Harry 

Potter, säger att det är spännande ända från början. Hon vill få reda på vad som 

ska hända och läser ganska fort. Men när hon är trött blir det att hon läser lång-

sammare. För henne beror läshastigheten även på hur lättläst eller svår boken är. 

En risk är att hon inte förstår ordentligt om hon läser för snabbt.107 Anna läser ock-

så snabbt för att få veta vad som händer. Hon läser mest deckare och spännande 

böcker och sin favoritbok beskriver hon som ”jättespännande”.108 Det indikerar att 

hon ägnar sig åt opersonlig upplevelseläsning. Hon identifierar sig inte med hu-

vudpersonen i en bok utan ser personen framför sig utan att tänka på hur en hän-

delse skulle vara för henne.109 Eftersom det inte finns några kopplingar mellan 

hennes egna erfarenheter och det hon läser blir det tydligt att hon ägnar sig åt 

opersonlig upplevelseläsning. 

Även Zofies läsning präglas i viss mån av opersonlig läsning. Hon säger att 

hon läser länge när hon har en spännande bok. Hon beskriver sina favoritböcker 

Sorgfjäril av Ingelin Angerborn som sorglig och Harry Potter-böckerna som roli-

ga. När hon läser intar hon en betraktarroll: 

Alltså, oftast ser jag mig bara framför mig. Ibland när jag läser en bok så kanske det handlar 
om en tjej. Då kommer det upp en tjej i mitt huvud. Och sen, sen blir det bara som… det fort-
sätter bara vara den personen, ifall du förstår vad jag menar?110 
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Zofies läsning visar att hon betraktar det som händer i böckerna snarare än att dra 

in sin egen person i det, boken i sig är tillräckligt spännande för att fängsla henne. 

Hennes läsning har drag av opersonlig upplevelseläsning om man endast ser till 

hennes sätt att läsa. Enligt Furhammar är läsaren känslomässigt engagerad i läs-

ningen, men med fokus på ”hur det går”.111 Men om man ser till de sorgliga böcker 

hon läser, är det tveksamt om Zofies läsning kan ses som opersonlig; enligt Fur-

hammar är upplevelsen av medlidande eller social förpliktelse starkt begränsade i 

den opersonliga upplevelseläsningen. Problemet med den här typen av kategorier 

är att det kan vara svårt att ”passa in” olika personers läsning i dem. Som med 

Zofie som läser sorgliga böcker och tycker synd om människor i dem. Hon säger 

även att hon läste Långtifrån Cool av Ingrid Olsson, som handlade om att huvud-

personens bästis sviker henne och inte låtsas om henne. Så känner även Zofie 

ibland med vissa kompisar.112 I den läsningen finns en personlig identifikation som 

gör läsningen till det Furhammar kategoriserar som personlig upplevelseläsning.  

Maria i sin tur läser snabbt. Hon säger: 

Så jag läser snabbt kan man säga, eftersom jag börjar läsa en bok, då kan jag ju inte sluta läsa. 
Då läser jag ut hela boken såhär snabbt typ. För jag väntar inte, kanske att jag läser ett kapitel, 
sen väntar jag, sen läser jag ett kapitel. Jag är såhär att, jag måste veta vad som händer. Jag 
vill veta vad som händer bara.113 

 

Marias sätt att läsa, snabbt för att få veta vad som händer, indikerar att hon ägnar 

sig åt opersonlig upplevelseläsning. Men hennes favoritböcker är Lola Rose och 

Kram från Alice, båda mycket sorgliga och spännande böcker. Men i förhållande 

till de böckerna uttrycker Maria en sorts känslomässig distans och säger att om 

hon är ledsen, så tänker hon att hon har små skäl att vara ledsen jämfört med per-

sonerna i de här böckerna som har det mycket svårare. Det uttalandet visar på att 

Maria inte upplever känslorna som sina egna, något läsaren gör vid personlig upp-

levelseläsning. Men den reflexiva hållning till texten som Maria har där hon drar 

in sin egen person tyder på att hon ägnar sig åt personlig upplevelseläsning. 

Rebecka läser på flera olika sätt. Hon säger att ibland bara ser hon framför sig 

vad som händer och ibland är hon en person i boken. Hon säger att hon känner sig 

såhär när hon läser: 

Jag försöker liksom… Om det är en känsla som jag inte riktigt förstår hur personen känner sig 
i boken så försöker jag låtsas att jag är den personen och låtsas att jag är i den sitsen. Om det 
hänt något sorgligt till exempel är det enklare att förstå. Men det är också lite… hur författa-
ren beskriver en känsla, ibland är det enkelt att förstå, ibland är det svårare.114 
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Rebecka beskriver en medveten strategi från hennes sida, för att förstå en persons 

känslor i en bok. Ändå blir följden av hennes strategi att hon identifierar sig med 

och känner som den personen, något som är typiskt för personlig upplevelseläs-

ning. På frågan om hon läser snabbt eller långsamt när hon läser en riktigt bra 

bok, säger hon att det är olika. När hon läste Twilightböckerna var det så spän-

nande att hon läste snabbt. Vissa partier där det inte hände så mycket ville hon 

helst hoppa över. Men i hennes favoritbok Kram från Alice av Suzanne LaFleur 

ville hon dra ut lite på läsandet eftersom hon inte ville att boken skulle ta slut.115 

Om man ska tolka Rebeckas läsning enligt Furhammars läskategorier så ägnade 

hon sig åt opersonlig upplevelseläsning när hon läste Twilight och läste snabbt för 

att komma vidare i boken. När hon läste långsamt och drog ut på läsupplevelsen i 

Kram från Alice ägnade hon sig åt personlig upplevelseläsning. Det här visar på 

att Furhammars kategorier inte i sin helhet oproblematiskt kan appliceras på en 

läsare. Samma läsare kan ha olika sätt att läsa olika typer av böcker, precis som 

Rebecka. 

Opersonlig instrumentell läsning har redskaps- eller nyttofunktion för läsaren 

men är inte knuten till läsarens personliga identitet. Termen ”objektiv kunskap” 

beskriver väl vad som är typiskt för opersonlig instrumentell läsning. Det vanli-

gaste är för den här typen av läsning är att man läser facklitteratur men även fik-

tionsläsning kan ge kunskaper, till exempel om främmande miljöer.116 Ingen av 

mina informanter har gett uttryck för att de ägnar sig åt opersonlig instrumentell 

läsning på sin fritid. Den läsning som har en typisk nyttofunktion, där läsaren lär 

sig något är för dem starkt förknippad med skolan och vad de gör under skoltid. 

Zofies läsning kan även ses som det Furhammar kallar personlig instrumentell 

läsning.117Hon berättar att hon förstått att böcker kan vara viktiga. När jag frågar 

henne vad hon tänker på då, svarar hon: 

Alltså, jag brukar läsa ganska sorgliga böcker. Jag läste en bok som handlade om en tjej som 
inte mår så bra. Och ibland kan jag, ibland när jag är ledsen då kan jag känna, åh allting är fel 
och sådär. Men när jag läser andra böcker då ser jag att andra kan också ha såhär. Då vet man 
att de som har mycket värre än mig och då kan jag känna mig lycklig och sådär, att jag har det 
bra så som jag har det.118 

 

Det Zofie säger visar på att hennes läsning av sorgliga böcker har en viss terapeu-

tisk effekt för henne. Böckerna är ofta sorgliga och handlar om personer som har 
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ett jobbigare liv än vad hon själv har. Det bidrar till att hon får en insikt om att 

hennes liv är ganska bra trots allt, eftersom det finns andra som har det värre. Där-

för kan man säga att Zofies läsning är både personlig och instrumentell. Som jag 

tidigare har skrivit ägnar hon sig även åt opersonlig och personlig upplevelseläs-

ning. Det visar att läsaren kan läsa på olika sätt vid olika tillfällen och vilken sorts 

bok de läser spelar stor roll för hur de läser. Bland de flesta av informanterna finns 

dock inga tecken på att de ägnar sig åt det Furhammar kallar personlig instrumen-

tell läsning. Vad det gäller både Rebecka, Maria och Zofie berättar de om böcker 

de läst eftersom de fått tips om dem i bokcirkeln, det rör alltså om böcker de inte 

hade läst annars. Vilka genrer deltagarna läser påverkar i vilken av Furhammars 

läskategorier de hamnar i. Eftersom bokcirkeln påverkat Zofie, Maria och Re-

becka att läsa mer sorgliga och allvarliga böcker har den haft en viktig roll i att de 

har utvecklats i sin läsning och relaterar det som händer i böckerna till sin egen 

person. I den utvecklingen kan de diskussioner bokcirkeln för om olika böcker 

och teman ha påverkat dem. Det Chambers kallar reaktion eller respons på böcker 

är inte så centralt för deras läsutveckling i förhållande till bokcirkeln. Däremot är 

det av intresse hur bokcirkeln och då särskilt boktipsen påverkar dem att läsa nya 

genrer och därmed relaterar de läsningen till saker i sitt eget liv. 

Furhammar kom i sin undersökning fram till att hälften av de femteklassare 

han intervjuade ägnade sig åt opersonlig upplevelseläsning, men även vuxna äg-

nade sig åt denna typ av läsning. Typiskt är att informanterna beskriver läsningen 

som spännande eller rolig. Inom denna grupp av läsare varierar läsintresset och 

läsintensiteten kraftigt.119 Sättet informanterna läser på är alltså inte avgörande för 

hur mycket de läser. Likt Furhammars resultat ägnar sig hälften av mina infor-

manter åt opersonlig upplevelseläsning. Andra hälften har tydliga drag av person-

lig upplevelseläsning i sitt sätt att läsa och för en informant har läsningen en tera-

peutisk funktion vilket gör det till personlig instrumentell läsning. Flera av delta-

garna är överskridande exempel som läser på flera lika sätt, det visar på svårighe-

ten med den här typen av kategorier. 

Några av informanterna uttalar sig spontant om att de nu förstår betydelsen av 

sin egen läsning. Det är ingen fråga jag ställt till alla och det därför svårt att dra 

några generella slutsatser. Att förstå betydelsen av sin egen läsning verkar dock ha 

varit en effekt som bokcirkeln haft på två av informanterna. Rebecka säger att hon 

tycker att folk ska ge böcker en chans även om de ser tråkiga ut på omslaget. Hon 

betonar att läsningen kan ge väldigt mycket tillbaka, den har gett henne mycket. 

De favoritböcker hon hittat genom bokcirkeln är hon oerhört glad att hon har 

läst.120 Det Rebecka säger visar på att hon genom bokcirkeln även har börjat vär-

dera sin egen läsning högre och som något hon inte vill vara utan. Hon vill även 
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sprida sin upplevelse av att man ska ge böcker en chans till andra för att de inte 

ska missa samma fina läsupplevelser som hon själv fått. Att Rebecka ser sig som 

lite av en bokambassadör är en effekt som visar att bokcirkeln har positiva effek-

ter för fler än de som deltar i cirklarna. 

Maria menar att hennes pappa har sagt att hon blir smart av att läsa. Flera 

gånger under intervjun berättar hon hur högt hon värderar sin egen läsning.121 Att 

själv reflektera över vad läsningen tillför en och tillmäta den betydelse är en del i 

hur några av informanterna utvecklats under bokcirkeln. Genom bokcirkeln blir 

deras läsande mer betydelsefullt och något som är legitimt att lägga ner tid på. Om 

man utgår från det som konstaterades i kapitlet om att hitta nya och roliga böcker, 

nämligen att bokcirklarna utifrån Chambers läshjul har del i att välja böcker och 

reaktion/respons så visar några av mina informanters uttalande ovan att bokcir-

keln har bidragit till att de själva värderar sin läsning högre. Det får effekt för den 

del i läshjulet Chambers kallar att läsa eftersom mina informanter börjar att vär-

dera sin läsning högre och därmed prioriterar att hitta både tid och plats för sin 

läsning. Därmed bidrar bokcirkeln med stöd i alla olika delar som läshjulet utgör. 

Trots att cirkeln inte innebär att informanterna läser böcker där får det stöd med 

bokval och samtal och reaktioner på böckerna de läst följden att de läser mer. 

Funktion: Att utveckla sin empatiska förmåga och reflektera kring 

händelser i det verkliga livet 

En fråga jag ställde till mina informanter var om de läst någon bok där något hän-

de som har hänt i det verkliga livet, till exempel ett tema som de känner igen från 

sitt liv. Ingen av deltagarna från bokcirkel A säger att de drar paralleller mellan 

böcker och det verkliga livet.122 Celine säger att hon ibland läser sådana böcker 

men att hon inte reflekterar över det.123 Anna från bokcirkel B säger att hon ibland 

läser böcker som hon känner igen sig i. Hon säger: 

Ja, så tänker jag att ifall den här boken är sann, om det är någon som har känt samma sak om 
det är någon som har känt samma sak som den här… ja. /…/ då liksom undrar man hur den 
som har skrivit boken kommit på varför den skulle skriva om just det.124 

Annas reflektion är ett exempel på hur man kan koppla ihop det verkliga livet med 

boken; att fundera på varför en författare väljer att skriva om ett särskilt ämne. 

Men det har även med empati att göra eftersom hon funderar över om någon känt 

så här på riktigt. Även Zofie berättar om hur hon kopplar ihop böcker med det 

verkliga livet: 
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Z: Som sagt, det finns en bok som heter Långtifrån Cool. Och det handlar om … hon blir inte 
mobbad direkt men hon har haft en bästis och sen helt plötsligt bara slutar bästisen att vara 
med henne, liksom bara retar henne, nästan mobbar henne. Och så kan jag känna ibland… 
inte hon som är här, utan andra kompisar. Det kan också vara så att helt plötsligt bara struntar 
i mig. Och det kan vara jobbigt. Men då vet jag hur den känner sig, fast det brukar alltid sluta 
bra.  

Intervjuaren: Kan det också vara att du läser om någon och så händer det någonting i en 
bok och sen så händer nästan samma i verkliga livet, att du får förståelse för hur någon annan 
känner? 

Z: Ja, det… Ifall jag har läst en bok och känner stackars den och sådär. Och sen händer det 
i verkligheten, då skulle jag mera stå på dens sida än vad jag kanske hade gjort i vanliga fall. 
Om du förstår vad jag menar?125 

 

Zofies resonemang visar att hon genom sitt läsande definitivt utvecklat sin empa-

tiska förmåga. Att läsa om hur någon känner sig i en bok, öppnar uppenbarligen 

upp för att lättare kunna förstå och sätta sig in i andra människors känslor. Ap-

pleyard menar att barnen när de är mellan 10 och 13 år börjar kunna föreställa sig 

tankar och känslor hos andra människor och att detta utmärker övergången till att 

bli en tänkande läsare. Denna utveckling gör att barnen börjar läsa böcker där 

karaktärerna är mer mångfacetterade.126 Även Gudrun Fagerströms ”Av boken vet 

jag vad exiptionella frågor är” tar upp vilka kopplingar barnen gör mellan text och 

liv. I det här fallet handlar det om femteklassare som har boksamtal i skolan. Fa-

gerström följer ett läsprojekt där eleverna läste två böcker, Sanning och konse-

kvens och Han hette Skellig. Sedan diskuterade de böckerna i mindre grupper.127 I 

elevernas muntliga och skriftliga svar finner Fagerström att eleverna ofta jämför 

med sina egna liv och att ofta finns ett mått av befrielse över att inte vara ensam 

med ett särskilt problem, som att ha en sjuk lillasyster.128 På samma sätt som ele-

verna i Fagerströms studie uttrycker sig Zofie ovan, när hon säger att hon känner 

igen sig i att en del kompisar plötsligt struntar i henne.  

Även Maria känner igen saker i böckerna från det verkliga livet och tar upp 

temat mobbing. Hon har läst böcker som handlar om det och har själv märkt hur 

andra barn blivit mobbade. Via läsningen har hon fått insikt om hur en mobbad 

person kan känna sig.129 I Fagerströms studie handlar en av böckerna Sanning och 

konsekvens om mobbning. Eleverna arbetade med citat och många valde att ta upp 

det Karin säger till Nora: ”Alla hatar mig utom du.” Flera identifierar sig med 

huvudpersonen Nora och jämför med det verkliga livet och hur de själva skulle ha 

agerat. Deras empatiska förmåga kommer ofta fram i mobbningscitaten. 130 Precis 

som i Fagerströms studie var mobbing en fråga som några av mina informanter 
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kände igen från verkligheten och lätt kunde relatera till. Maria säger att hon tänker 

att hon ska försöka stoppa de som mobbar efter att ha läst böcker med det temat, 

men att hon inte riktigt törs.131 Hennes uttalande tyder på att den empatiska förmå-

gan utvecklats men även hur man agerar i olika situationer kan påverkas av det 

man läser. 

I bokcirkel A var det ingen som riktigt kände igen att de läst böcker som har 

koppling till det verkliga livet. Det kan bero på att flera av de intervjuade snarare 

läser fantasy än sorgliga böcker men en förklaring kan även vara att de inte varit 

med längre än en termin och inte hunnit få så många boktips på den sortens böck-

er ännu. 

Att dra paralleller mellan böckerna och det verkliga livet är en del av det 

Chambers kallar att utbyta kopplingar, vilket deltagarna i bokcirkel B verkar göra. 

Men läsandet av vissa böcker har även lett till att deras empatiska förmåga har 

utvecklats. Frågan är var i Chambers läshjul denna funktion hör hemma? Läsandet 

av vissa sorts böcker verkar ha bidragit till att de reflekterar mera över vad de har 

läst och där har boktipsen, eller det Chambers kallar att välja, en viktig roll. Men 

samtidigt har samtalet om de böcker som de läst, kopplingarna som de där gör 

mellan böckerna och det verkliga livet en faktor som påverkar deltagarna till att 

bli mer empatiska. På det bokcirkelmöte som jag besökte pratade flera av delta-

garna om ganska allvarliga och sorgliga böcker och de diskuterade bland annat 

böcker som bygger på en verklig historia.132 Jag kan därför dra slutsatsen att delta-

garna utvecklat sin empatiska förmåga både genom val av böcker, genom läsandet 

av dem och genom att reflektera över vad de läst tillsammans med andra. På så 

sätt är hela läshjulet betydelsefullt för att en deltagare ska kunna utveckla sin em-

patiska förmåga. 

Reaktion/Respons 

Här kommer jag att diskutera hur bokcirkeln är en del i den reaktion och respons 

som barnen får på böckerna de läst. Vidare diskuterar jag hur reaktion och respons 

kan påverka deltagarnas nästa val av bok. 

Funktion: Att diskutera böcker 

Det som båda bokcirklarna ägnar sig mest åt är att diskutera böcker. I båda grup-

perna är boktips från både deltagare och bibliotekarier ett återkommande inslag. 

Ibland berättar någon om en bok och det leder till diskussioner om boken eller att 

deltagarna diskuterar en särskild aspekt eller genre mera allmänt. I bokcirkel A 
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har deltagarna fått i uppgift att läsa samma bok, Kensukes rike, och sen diskuterat 

den gemensamt. Alla informanter från bokcirkel A är positivt inställda till att dis-

kutera den bok som alla har läst. Sofia säger att hon tyckte att det var kul att få 

reda på vad de andra tyckte om boken och om de tyckte att den var bra eller mind-

re bra. Hon tillägger att hon dessutom förstod mer av boken genom att prata med 

andra och spela spelet om boken.133 Det hon säger visar på att det Chambers kallar 

att utbyta frågetecken är en viktig del i de boksamtal som bokcirkel A för. Det 

innebär att prata om saker som man inte förstod i böckerna och litteraturspelet var 

ett sätt att göra det. Även Rebecka säger att hon uppskattade att höra vilken bild 

andra fick av boken. Hon framhåller även att många frågetecken reddes ut: 

Jag tycker att det är kul att få höra vad andra tyckte om boken. /…/ Och så spelade vi ett spel 
efteråt med frågor om boken. Och då kanske det reddes ut saker som man inte riktigt förstod 
när man läste boken. Så det var bra också, att man fick svar på sina frågor.134 

 

Det Rebecka säger kan också kopplas till det Chambers kallar att utbyta fråge-

tecken och visar att det är en viktig och central funktion särskilt när de diskuterar 

samma bok. Rebecka menar även att en fördel när alla pratar om en och samma 

bok är att det blir lättare att förstå och hänga med i diskussionen. När någon berät-

tar om en bok som den har läst blir det mer att man vill veta mer om den boken 

tycker hon.135 

I bokcirkel B säger alla informanter att de tycker att det fungerar bra när de 

diskuterar böcker. Anna menar att det är oerhört roligt när de pratar om böcker 

och tipsar varandra. Hon säger att en bok som någon tyckte var mycket bra kan en 

annan person tycka är mycket dålig.136 En del i ett samtal som Chambers tar upp är 

att utbyta entusiasm. När jag var med på deras möte berättade de alla om böcker 

som de uppskattade mycket och berättade vad boken handlade om och om det var 

något särskilt i boken som de fastnat för.137 Det visar på att utbyta entusiasm om 

böcker de läst är en viktig funktion för boktipsen även i bokcirkel B. Däremot är 

det svårare att utbyta frågetecken när alla inte har läst samma bok. Ibland kan nå-

gon av bibliotekarierna eller deltagarna ha läst boken och då kan de prata om frå-

getecken eller kopplingar. På det mötet jag var med på tipsade en av ledarna om 

en bok som handlar om Tyskland under andra världskriget och då kom de in på 

vad som hände i verkligheten under den perioden.138 Det är ett sätt att utbyta 

kopplingar, nämligen att jämföra boken med något som har hänt i världen.139 
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När jag frågar dem vad de brukar prata om när de pratar om böcker har de 

ganska lika uppfattning. Informanterna från cirkel B säger att de oftast berättar 

kort om boken, vad den handlar om och personerna i den. Ibland tar de upp om de 

tyckte något var konstigt i boken.140 Enligt Chambers är det vanligt att berätta just 

om handlingen och de personer som boken handlar om och vad man tyckte om 

eller inte tyckte om, när de andra inte har läst boken. I bokcirkel B är boktipsen 

viktiga men det blir ändå inte några längre diskussioner om varje bok eftersom 

inte alla har läst samma bok. I bokcirkel A berättar deltagarna liknande saker. Ce-

line säger att de brukar prata om vad boken handlar om och varför man ska läsa 

den samt om den var bra eller inte.141 De övriga informanterna menar att de mest 

berättar om handlingen och personerna i boken. Dessutom brukar de kommentera 

varandras boktips.142 Ibland har två personer läst samma bok, och de kan då tycka 

olika om boken. Ofta kan de komma in på en annan bok, säger Rebecka. Det 

tycker hon fungerar mindre bra och menar det är bättre att hålla sig till den boken 

som de diskuterar.143 

Vad i böckerna som bokcirkel A och B talar om verkar vara ganska lika. I 

båda cirklarna berättar de vad boken handlar om, om huvudpersonen och vad de 

själva tyckte om boken. Eftersom deras prat om böcker är ganska kort för varje 

bok, kan det vara svårt att hinna med någon djupare diskussion. Frågan är hur 

mycket i en bok som man kan diskutera när det bara är en eller två som har läst 

den? När jag var med på bokcirkelmötena upplevde jag att det ofta blev en liten 

diskussion om någon särskild aspekt i boken, om liknande böcker eller böcker av 

samma författare eller temat i boken.144 Det är vad Chambers kallar att utbyta 

kopplingar om boken, det kan vara att jämföra boken med andra böcker eller att 

jämföra boken med något i den verkliga världen.145 Att utbyta kopplingar om en 

bok som man hört lite vad den handlar om fungerar bra även om man inte har läst 

den. Det Chambers kallar att utbyta entusiasm om boken har en viktig funktion för 

boktipsen. Däremot är det mer sällan som de utbyter frågetecken om böckerna när 

inte alla har läst dem. I bokcirkel A utbytte deltagarna frågetecken när de diskute-

rade en bok som alla hade läst. Informanterna från bokcirkel A var positiva till att 

läsa samma bok och diskutera den. Rebecka säger att hon gärna skulle vilja göra 

det mer. 

I mitt samtal med bibliotekarierna från bokcirkel B framhöll de att lusten till 

läsandet försvann och det blev lite mer som i skolan när alla skulle läsa samma 

bok, därför slutade de med detta.146 Bilden mina informanter från bokcirkel A 
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förmedlar är inte att det var tråkigt utan snarare givande att kunna höra vad andra 

tyckt om en bok och utbyta frågetecken. Därför anser jag att det kan vara en akti-

vitet som kan vara stimulerande och utmana deltagarna i deras läsutveckling. Svå-

righeterna kan vara att hitta en bok som är på lagom nivå för alla deltagare. Där-

emot måste inte alla läsa samma bok till varje möte, utan det något som deltagarna 

kan göra ibland. Att lyssna på deltagarna och höra efter vad de vill göra är centralt 

i bokcirkelverksamheten, därför förstår jag att Karin och Birgitta betonar att bok-

cirkeln ska vara en rolig och lustfylld aktivitet. 

Diskussionsklimatet i de båda bokcirklarna skiljer sig åt. Maria säger att det 

inte är rörigt när de diskuterar.147 Det var något jag även upplevde när jag var med. 

Barnen väntade på sin tur, räckte upp handen och avbröt inte varandra.148 I bokcir-

kel A säger Rebecka att det lätt blir så att de pratar i munnen på varandra. Det 

märkte jag också när jag besökte bokcirkel A. De är ivriga och vill diskutera 

böcker men avbryter varandra, räcker inte upp handen och det kan bli svårt att få 

ordet ibland. Gunilla som leder cirkeln fick verkligen anstränga sig för att få dem 

tysta.149 Deltagarna var entusiastiska, men diskussionen och vad de hinner med 

under ett bokcirkelmöte blir lidande. Det är elva deltagare i bokcirkel A och sex 

deltagare i bokcirkel B, det kan även ha viss betydelse. I en grupp på elva deltaga-

re kan alla inte prata lika mycket som i en mindre grupp där det finns ett större 

samtalsutrymme. Deltagarna kan känna att de i viss mån måste ta för sig för att få 

något sagt en större grupp. 

En annan viktig funktion som boktipsen fyller är att deltagarna får berätta om 

sina läsupplevelser för andra. Flera av informanterna säger att det är roligt att be-

rätta om vad de läst och att kunna påverka andra i deras val av böcker. Därför me-

nar jag att diskussionerna om böcker inte bara hör till reaktion och respons utan 

även är en stor del i vilka böcker deltagarna väljer att läsa nästa gång. Det som är 

en persons reaktion på en bok, kan inspirera en annan deltagare att läsa boken. 

Både deltagare och bibliotekarier är med i diskussioner och tips om böcker och 

påverkar därmed vad deltagarna ska läsa nästa gång. Bokcirklarna bidrar med 

inspiration och kunskap om olika sorts böcker, snarare än att ha ett djupare samtal 

om en bok som alla har läst. En slutsats jag kan dra är att diskussioner om böcker, 

det Chambers skulle kalla reaktion eller respons, har en viktig roll för deltagarnas 

läsning. 

Funktion: Att hitta nya vänner med samma intresse 

Alla deltagare i bokcirkel B säger att de trivs bra i gruppen. I bokcirkel B verkar 

det inte som att någon fått nya vänner genom bokcirkeln även om det råder en god 
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stämning i gruppen. Maria tycker inte att hon direkt har fått några nya vänner, 

men hon har fått sin kusin att börja i bokcirkeln.150 Alla informanter från bokcirkel 

A säger att de trivs väldigt bra i gruppen.151 Men i bokcirkel A är situationen en 

annan när det gäller vänner. Alla informanter därifrån säger att de har fått nya 

vänner. Sofia berättar att hon fått nya vänner och när jag frågar henne vad hon tror 

att det beror på säger hon: ”Jag tror faktiskt att det är samma intresse, att alla, eller 

i stort sett alla tycker om att läsa böcker. Sen blir det speciellt de som man läser 

samma slags typ böcker som. Typ som fantasyböcker.”152 Sofias uttalande visar att 

det inte bara är viktigt att hitta vänner som delar ett intresse, utan även att delta-

garna kan hitta en gemenskap i vilken typ av böcker de läser. Även Celine säger 

att hon träffat nya vänner och nämner just att hon ville hitta nya vänner med 

samma intresse som henne som en viktig anledning till att hon gick med.153 

Att hitta nya vänner med samma intresse är även ett sätt att kunna känna sig 

normal. Några av informanterna ger uttryck för att skolkamrater som inte har 

samma intresse inte kan förstå hur de läser så mycket. Rebecka berättar att alla i 

skolan blev irriterade på henne när hon höll på att läsa Twilightböckerna och var 

helt inne i böckerna och pratade mycket om dem. Hon berättar att ingen hon kän-

de läste Twilightböckerna då och hon kände sig lite ensam.154 Celine berättar att 

ingen i hennes klass har läsning som intresse. Hon tycker det är roligt att träffa 

andra med samma intresse för läsning och känner sig ”vanligare” bland dem.155 Att 

de läser mycket och snabbt upplevs som lite udda. Rebecka berättar om när hon 

läste Twilightböckerna: 

Och sen så var jag helt fast, så att då läste jag väldigt snabbt. Då tog det typ två dagar att läsa 
tredje boken. Och då var det lite såhär i klassen: Men läste du inte den andra boken igår och 
då hade du ju kommit två sidor? Jag bara: Jo, jag läste ut den igår. Och då blir det lite så att 
dom inte förstår och då känner man sig ensam, sådär igen.156 

Det Rebecka berättar visar på hur barn som läser mycket eller vissa typer av 

böcker kan känna sig: ensamma och oförstådda eftersom de föredrar böckernas 

värld. Bokläsande är i viss mån förknippat med ”nördighet”, både hos barn och 

vuxna. Därför fyller bokcirkeln en viktig funktion för att få dessa barn att känna 

sig normala och accepterade bland likasinnade. Det verkar viktigt att kunna dela 

sitt intresse med likasinnade och även att hitta nya vänner med samma intresse. 

När jag var med på bokcirkel A:s möte var det lite stojigt och pratigt och man 

märkte att deltagarna hade mycket att prata med varandra om utöver böcker. 
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Ibland var det nästan svårt för bibliotekarien att styra upp samtalet, så att den so-

ciala biten är viktig för deltagarna betyder i viss mån mindre tid att diskutera 

böcker på.157 

Att hitta vänner som också tyckte om att läsa var en förväntning som flera av 

deltagarna från bokcirkel A hade men i bokcirkel B är det inte någon av informan-

terna som har fått nya vänner. En bokcirkel kan fylla en social funktion på andra 

sätt än att deltagarna får nya vänner. Hartleys resultat, från den enkät till bokcirk-

lar i Storbritannien som hon genomförde, visar att det finns flera sociala funktio-

ner som bokcirkeldeltagare uppskattar. Hennes vuxna deltagare uppger att cirkeln 

har breddat deras vyer, att de blivit mer öppna för andras åsikter och att olika 

människor med olika erfarenheter tillför diskussionen mycket. Andra ser det som 

ett sätt att utbyta idéer, att få diskutera annat än de vanliga samtalsämnena med 

sina vänner medan vissa deltagare fått nya vänner i bokcirklarna.158 

Hartleys resultat visar att det kan finnas flera poänger i att få vara i ett nytt so-

cialt sammanhang som är utanför det vanliga livet; bokcirkeln fungerar i viss mån 

som en fristad jämfört med andra sociala sammanhang för de vuxna deltagarna. 

Mina bokcirkeldeltagare är barn och har oftast ännu färre sociala sammanhang än 

vuxna. De går i skolan och eventuellt på fritidsaktiviteter men utöver detta finns få 

sociala sammanhang som de ingår i. På grund av det tror jag att bokcirkelns socia-

la funktion är viktig. I bokcirkel A är den tydlig, informanterna har fått nya kom-

pisar genom cirkeln. I bokcirkel B uppskattar alla bokcirkeln och gruppen men 

ingen av informanterna har fått nya vänner. Den sociala funktionen är den som har 

minst med läsprocessen och Chambers läshjul att göra. Men att hitta nya vänner 

och gärna de som läser samma typ av böcker var en viktig funktion för deltagarna 

i bokcirkel A. Det är inte otänkbart att de pratar om böcker och läsupplevelser, 

lånar böcker av varandra eller tipsar varandra. Om det är så har den här funktio-

nen en viktig plats i Chambers läshjul, eftersom de nya vännerna kan få höra re-

spons eller reaktion på böcker och även vara viktiga rådgivare till vilken bok de 

ska läsa nästa gång. 

Därför läser de 

Jag ville ta reda på varför mina informanter läser och har frågat dem om det. Flera 

av informanterna säger att de tycker att det är roligt att läsa. Maria säger att det är 

roligt just för att hon lever sig in i böckerna.159 Zofie säger att ”då kan man plöts-

ligt komma in i en helt annan värld och ha det jättespännande, medan man egent-
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ligen inte gör något direkt.”160 För henne och några till av informanterna är det den 

spännande världen i böckerna som lockar. Det som Furhammar kallar upplevelse-

läsning, oavsett om den är opersonlig eller personlig. Även Celine ger uttryck för 

att det är fantasin som är viktig och hon säger att hon läser ”för att lära sig nya 

påhittade saker.”161 

Ett annat förhållningssätt till läsningen finns hos Sofia och Rebecka. Enligt 

Sofia så är en anledning till att hon läser att hon lär sig nya ord. När jag frågar lite 

mer säger hon det är mest för att det är roligt och det här med att hon lär sig nya 

ord mest är en bonus.162 Rebecka säger: 

Jag får bättre ordkunskap och jag lär mig mer vuxet språk. I skolan har jag som ett mål att jag 
ska lära mig vuxnare ord och det håller vi på med också och då är det lättare att förstå saker i 
böckerna, för då vet man vilket sammanhang och då förstår man bättre.163 

Det som Rebecka ger uttryck för är en syn på läsning som nyttig, troligen en syn 

som förmedlats av vuxna i hennes närhet. Men läser barn för att det är nyttigt och 

för att de lär sig nya ord? I studien Barn berättar – En studie av 10-åringars syn 

på läsning och bibliotek nämner flera informanter att de kommer in i en egen 

värld när de läser och att de får en bild i huvudet när de läser. Men flera informan-

ter från studien knyter läsandet till nyttan: att de lär sig nya ord och att de lär sig 

nya saker till exempel.164 De flesta av mina informanter menar att de läser för att 

det är roligt och för att de kommer in i en annan värld, får läsa om det som är på-

hittat eller tycker att det är spännande. Det är endast Rebecka och Sofia som tar 

upp nyttoaspekten som en anledning till varför de läser. Mina informanters svar 

varierar från de som betonar att de kommer in i bokens värld till de som betonar 

nyttoaspekten. I studien som Hedemark sammanställt förekommer flera olika sätt 

att se på läsning bland 10-åringarna, deras svar liknar mina informanters och visar 

att det kan finnas flera olika anledningar till att barn läser.165 Men med tanke på 

den entusiasm deltagarna i båda bokcirklarna visar inför cirkelträffarna och då 

särskilt möjligheten att få boktips och prata om böcker drar jag slutsatsen att lus-

ten att läsa är den centrala anledningen till varför deltagarna läser. Genom boktip-

sen på mötena blir de sugna på att pröva nya böcker och läser därmed ännu mer. 

De flesta ägnar sig åt det Furhammar kallar opersonlig eller personlig upplevelse-

läsning och där är lusten att läsa för att uppleva något central. Att läsa för att lära 

sig något, till exempel facklitteratur eller i skolan är läsning som har ett instru-

mentellt syfte där läsaren kan ha en personlig eller opersonlig hållning till lässtof-
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fet. Sådan läsning och särskilt instrumentell opersonlig läsning ägnar sig infor-

manterna åt i skolan. Att läsa i ett instrumentellt syfte handlar snarare om nytta än 

lust till läsande. Det faktum att de flesta av mina informanter ägnar sig åt upple-

velseläsning gör att jag anser lusten att läsa är den viktigaste anledningen till var-

för de läser böcker. Att det är nyttigt att läsa är något som jag tror informanterna 

hört från vuxna och säger som en bra förklaring. 

Bokcirkelledarnas betydelse 

Något som inte varit en del av mina frågeställningar men som ändå är oerhört vik-

tigt för bokcirkelverksamheten är bokcirkelledarnas betydelse. Alla de informan-

ter jag intervjuat uttryckte entusiasm över vad bibliotekarierna tillför: de ger bok-

tips, håller ordning på diskussionen, har med sig små uppgifter eller spel till träf-

farna och ordnar gott fika åt deltagarna. Samtliga av deltagarna var mycket nöjda 

med de boktips de fått. På frågan om de var något som bibliotekarierna borde göra 

som de inte gör var det bara en deltagare som önskade att de skulle få fler uppgif-

ter, till exempel att läsa gemensamma böcker. 

Jag tror att en viktig anledning till bokcirklarnas framgång är att samtliga bib-

liotekarier jag samtalat med betonar lusten att läsa. De framhåller att det är delta-

garnas bokcirkel, något de frivilligt gör på sin fritid och att det ska vara roligt att 

delta.166 En annan viktig förklaring är att bibliotekarierna är lyhörda för vad delta-

garna tycker om bokcirkeln. I bokcirkel B har de genomfört en skriftlig utvärde-

ring om vad deltagarna tycker om bokcirkeln och vad som kan förbättras.167 I bok-

cirkel A hade Gunilla inte genomfört någon skriftlig utvärdering, men verkade 

lyhörd och öppen för deltagarnas förslag.168 När jag var med på bokcirkelmötena 

upplevde jag att bibliotekarierna hade en bra kontakt med deltagarna. Biblioteka-

rierna berättar om böcker de läst, har själva en lust och entusiasm för böcker som 

smittar av sig på deltagarna. En slutsats jag drar är att det kräver både goda kun-

skaper om böcker för barn i den åldern, lyhördhet inför deltagarna och entusiasm 

för att kunna skapa en bra bokcirkelverksamhet för barn. 
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Slutdiskussion 

Jag har i min undersökning kunnat urskilja ett antal funktioner som bokcirkeln 

fyller för deltagarna. Ett intressant resultat är att de undersökta bokcirklarna inte 

enbart fyller en viktig roll för att diskutera böcker och få boktips. Det visar sig att 

deltagarna har blivit bättre på att hitta i biblioteket och att bokcirkeln är ett sätt att 

få tillgång till böcker. Ett tydligt resultat är att deltagarna upplever att de både 

läser mer och att de läser fler genrer sedan de gick med i bokcirkeln. En del av 

deltagarna har blivit mer drivna som läsare och använder sin fantasi mer när de 

läser. 

De bibliotekarier som ledde bokcirklarna menade att deras syfte var att ordna 

en rolig aktivitet för de som gillar att läsa och att bokcirkeln inte sågs som läs-

främjande aktivitet. Bokcirkeln riktar således inte in sig på att få svaga läsare att 

läsa mer. De som söker sig till bokcirkeln är redan intresserade av böcker och lä-

ser mycket, men den lustfyllda miljön, de nya boktipsen och den entusiasm inför 

litteratur och läsning som bibliotekarierna förmedlar tror jag är viktiga anledning-

ar till att deltagarna utvecklats så mycket i sin läsning. 

Alla informanter jag intervjuat menar att bokcirkeln mer än infriat förvänt-

ningarna, de trivs med att träffas och får möjlighet att diskutera böcker och tycker 

att det är oerhört roligt. Vad i de undersökta bokcirklarna är det då som gör att 

deltagarna upplever dem som så bra? Jag tror att en viktig anledning är att biblio-

tekarierna betonar den lustfyllda läsningen och att barnen i demokratisk anda har 

stor möjlighet att påverka innehållet i bokcirklarna. I bokcirkel B har de utvärde-

rat vad barnen tycker om cirkeln och vad som kan förbättras, och även i bokcirkel 

A tar bibliotekarien till sig av deltagarnas synpunkter. Dessutom bestämmer bar-

nen i slutändan själva vad de ska läsa. De svenska biblioteken ska i enlighet med 

FN:s barnkonvention arbeta med att hitta former för barns delaktighet i biblioteket 

och flera projekt har genomförts för att konkretisera det målet.169 Att deltagarna 

var så delaktiga i både utformandet av bokcirklarnas innehåll och vad de själva 

skulle läsa är goda exempel på hur barn kan vara delaktiga och få inflytande över 

den verksamhet de själva deltar i.  

I de flesta bibliotek finns flera andra medier, som musik, film, spel och ljud-

böcker. Boken och det läsfrämjande arbetet har idag en unik särställning på be-
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kostnad av de andra medierna. Men språket och kunskapen om omvärlden utveck-

las även genom andra medier. I rapporten Barn berättar – en studie av 10-åring-

ars syn på läsning och bibliotek används ett vidgat textbegrepp där läsning snarare 

handlar om den aktivitet barnet utför för att tillgängliggöra sig en berättelse än 

vilken medieform de använder.170 Biblioteken har mycket att tjäna på att använda 

flera olika medier i sitt läsfrämjande arbete. Många barn som kanske inte är tycker 

om att läsa just böcker skulle kunna bli mer intresserade av läsning.  

I de undersökta bokcirklarna spelar bibliotekariernas boktips en stor roll och 

under de träffar jag var med på fick de bra respons från deltagarna på sina boktips. 

Jag menar att de undersökta bokcirklarna är en möjlighet för bibliotekarierna att 

lära känna en mindre grupp barn och deras läsvanor under en längre tid, vilket ger 

dem en unik insikt i vad dessa barn tycker om att läsa men även vilka typer av 

böcker de skulle kunna pröva. Som en deltagare uttryckte det: ”De har läst böcker 

och vet hur vi tänker.”171 Att bibliotekarierna dessutom har god kunskap om, in-

tresse för och visar entusiasm för de böcker de förmedlar spelar stor roll. Att leda 

en bokcirkel är något helt annat än att bokprata för en större grupp barn, under ett 

bokprat har man svårare att samtala och få höra varje enskilt barns respons på 

olika böcker. 

Ytterligare en anledning som kan ha betydelse för bokcirklarnas succé bland 

mina informanter är den ålder de befinner sig i, av flera forskare kallad ”bokslu-

karåldern”.172 Det är en ålder när många barn läser och flera av dem är storläsare. 

Under den tiden i deras liv finns det tid och engagemang för läsning. Bokcirklar 

för tonåringar är mycket svårare att få deltagare till och hålla vid liv, menar de 

bibliotekarier jag varit i kontakt med under uppsatsarbetet.173 Alla deltagare som 

jag intervjuat vill fortsätta i bokcirkeln och säger att de har förhoppningar om att 

biblioteket ska göra en bokcirkel för tonåringar som de kan fortsätta i när de fyllt 

13 år. Kanske får vi se en förändring på det området om biblioteket lyckas analy-

sera vilka behov tonåringar och att skapa förutsättningar för delaktighet och infly-

tande.  

De bokcirklar jag studerat skiljer sig något åt. Den ena var en del av ett större 

länsövergripande projekt, medan den andra fanns i kommun där även några filia-

ler hade bokcirklar för barn. Bibliotekarierna i de båda undersökta cirklarna hade 

kollegor att diskutera olika infallsvinklar och upplägg med, något som troligen är 

en fördel. Med min undersökning har jag inte kunnat få fram vilken betydelse det 

hade att en av cirklarna ingick i ett större projekt. Mitt syfte har inte varit att jäm-

föra de båda bokcirklarna, men jag har ändå lagt märke till vissa skillnader i vilka 

funktioner bokcirkeln fyller och hur deltagarna upplever den. Det är intressant att 
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det de undersökta cirklarna skiljer sig åt så mycket, trots liknande upplägg på mö-

tena. Förmodligen finns en stor variation mellan olika bokcirklar för barn i vilka 

funktioner som bokcirkeln fyller för dess deltagare. Detta vore intressant att få en 

bredare bild av genom kvantitativa studier av bokcirklar. Även mellan informan-

ter i samma cirkel finns skillnader i vilka funktioner cirkeln har fyllt, det visar 

tydligt att bokcirklarnas funktioner är många och kan variera från person till per-

son, men även mellan cirklarna.  

Varför är det då angeläget för folkbiblioteken att arrangera bokcirklar för 

barn? Vad uppnår man med en sådan verksamhet? Bibliotekarierna från båda de 

undersökta bokcirklarna framhåller att det är deras sätt att göra något för de barn 

som är intresserade av böcker och redan läser mycket. Trots det visar min under-

sökning på att informanternas läsutveckling har påverkats av bokcirklarna. Så ja, 

deltagarna läser mer än innan, men biblioteket stödjer på detta sätt deras intresse 

för läsning, ett intresse som inte alltid ses som särskilt ”coolt” av kamraterna. Det 

kan ge dem kraft och motivation att hålla kvar vid och utveckla läsintresset även 

när många andra aktiviteter konkurrerar om deras tid. Det är en förhållandevis dyr 

verksamhet att ägna en så pass liten grupp barn några timmar varje månad i jäm-

förelse med att till exempel bokprata för en hel klass.  

Enligt Rydsjö och Elf är ett problem med bokprat som lässtimulerande metod 

att utvärdering saknas och att bibliotekarierna inte får någon återkoppling från 

barnen på sina boktips.174 Här skiljer sig bokcirklarna från bokprat genom att bib-

liotekarierna får unik möjlighet att få direkt respons på hur deltagarna uppfattar 

olika böcker, något de kan använda i sitt arbete. Jag anser också att bokcirklarna 

är positiv marknadsföring för biblioteket. Deltagarna pratar om bokcirkeln och 

böcker med vänner, föräldrar och andra. Därigenom förmedlar de en positiv bild 

av biblioteket och kanske till och med inspirerar sina vänner att läsa mera böcker.  

Men bibliotekets roll i det läsfrämjande arbetet kan inte bara vara att vända 

sig till de barn som redan tycker om att läsa; att nå de barn som inte tycker om 

läsning är minst lika viktigt. Om bokcirklar som koncept visar sig fungera bra som 

inspiration för läsning kan det finnas anledning att fundera på om de kan användas 

även som en aktivitet för svagare läsare som behöver utvecklas. Lyckas bibliote-

karierna med att förmedla läsning som något lustfyllt kan det finnas anledning att 

utnyttja den kompetensen. I en liten grupp har barnen möjlighet att få personlig 

kontakt med bibliotekarien och bli sedda och bekräftade som läsare. Idag har bib-

lioteken ofta bokprat till barn under skoltid och eventuellt bokcirklar som en fri-

tidsaktivitet. Om mindre grupper i bokcirkelform ger barnen chans till inflytande, 

tillfälle att berätta om sin läsning och att bli sedda som läsare samt ger biblioteka-

rien en god återkoppling på de som han eller hon tipsat om kan det vara goda skäl 

att argumentera för att bokcirkelformen ska genomföras även i samarbete mellan 
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skolan och skol- eller folkbiblioteket. Då får även barn som inte vill ägna fritiden 

åt bokcirklar en chans att i en liten grupp utvecklas som läsare. Biblioteken har 

definitivt en viktig roll i det läsfrämjande arbetet med både böcker och andra me-

dier. Att låta barnen vara delaktiga, att arbeta med små grupper och med bibliote-

karier som kan förmedla läslust är viktiga ingredienser för att skapa en läsfräm-

jande verksamhet som gör skillnad. Särskilt för de barn som är svagare läsare är 

det av vikt att biblioteken betonar läsning som något lustfyllt och att det inte upp-

levs som ett tvång. 

Det hade varit intressant att göra en studie som följer en eller flera bokcirklar 

under en längre tid för att undersöka vad i deltagarnas läsning som förändras. Det 

vore även av intresse att genom en större kvantitativ studie få en bredare bild av 

hur bokcirklar för barn har olika upplägg, syfte och funktion för deltagarna. En 

annan intressant aspekt som jag inte fördjupat mig i är hur bokcirklarna kan locka 

fler pojkar att delta; i en av cirklarna deltog två pojkar och i den andra ingen alls. 

Är pojkar mindre intresserade av böcker och hur lockar man dem som är intresse-

rade? Det faktum att mina informanter är flickor kan ha haft betydelse för mina 

resultat som visar på att deltagarna upplever att bokcirkeln påverkat deras sätt att 

läsa och fått dem att utvecklats som läsare. Hade jag haft pojkar som informanter 

är det inte säkert att jag hade fått samma svar. Flera studier visar att flickor i den 

aktuella åldern läser hellre och mer än pojkar.175 Därför är en relevant fråga om 

pojkar i bokcirklar läser lika mycket som i flickorna i bokcirklar? Och läser de 

olika typer av böcker? 

Genom att vara med på bokcirklarnas möte och intervjua deltagarna har jag 

fått en unik inblick i hur barn upplever sitt deltagande i bokcirklar och fått ta del 

av deras tankar kring sin egen läsning. Det har varit lärorikt och givande och gett 

mig kunskaper och insikter som jag tror att jag kommer ha nytta av i mitt framtida 

yrkesliv. Jag hoppas att min undersökning kan användas av de bibliotek som är 

intresserade av att utveckla eller starta bokcirkelverksamhet för barn, och bidra 

med inspiration och få en inblick i barnens egna perspektiv på varför de upplever 

bokcirklarna som så roliga och lyckade. 

                                                 
175 Rydsjö & Elf, s. 125. 
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Sammanfattning 

I min uppsats undersöker jag barns deltagande i bokcirklar. Jag har avgränsat mig 

till de bokcirklar som arrangeras av folkbiblioteken och barn som är mellan 10 

och 12 år. Syftet är att undersöka hur barn upplever sitt deltagande i dessa bok-

cirklar och sitt läsande på fritiden. De frågor som jag velat besvara är hur och var-

för barn läser, vilken typ av litteratur de tycker om och vilka olika funktioner bok-

cirkeln fyller för dem. Dessutom har jag undersökt om de upplever att deras läs-

ning påverkas eller fördjupas av att delta i en bokcirkel samt vilka delar i Cham-

bers läshjul som påverkas av bokcirkeln. Mina teoretiska utgångspunkter har varit 

Aidan Chambers läshjul som tar upp tre delar i läsakten: att välja, att läsa och re-

aktion eller respons. Dessutom använder jag Chambers tankar kring boksamtal för 

att analysera diskussionen i bokcirklarna. Sten Furhammars olika läskategorier 

eller olika sätt att läsa samt J.A. Appleyards läsarroller har använts för att analyse-

ra hur och varför mina informanter läser samt vilken påverkan bokcirkeln har i 

deras läsutveckling. För att undersöka detta har jag gjort två observationer av två 

olika bokcirklar på deras möten, intervjuat tre deltagare från varje bokcirkel samt 

samtalat med de bibliotekarier som leder cirklarna.  

Mina slutsatser är att bokcirkeln fyller flera olika funktioner för deltagarna. 

De hittar nya och roliga böcker genom att lyssna på boktipsen, de har lärt sig att 

hitta bättre i biblioteket och några av deltagarna får företräde till nya böcker. Det 

Chambers kallar att välja, har således påverkats av bokcirkeln. Att läsa är nästa 

steg i läshjulet, även där har mina informanter påverkats av bokcirkeln. De upple-

ver att de läser mer, läser flera genrer och flera av informanterna har blivit mer 

drivna som läsare och använder sin fantasi mer i läsandet. Några har även börjat 

värdera sin läsning högre. Några av deltagarna läser mest fantasy och spännande 

böcker, de kan därmed sägas höra till den läsarroll som Appleyard kallar läsaren 

som hjälte/hjältinna medan några informanter läser lite allvarligare böcker och 

snarare börjat bli en tänkande läsare. Eventuellt kan bokcirkeln ha påverkat denna 

övergång till nästa läsarroll genom de boktips som deltagarna fått. Men utveck-

lingen är inte entydig och alla informanter läser flera olika genrer, det är därför 

svårt att fullt ut applicera Appleyards läsarroller på mitt material. Furhammars 

olika sätta att läsa kan inte helt oproblematiserat appliceras på mina informanter. I 

deras intervjusvar har jag kunnat urskilja att hälften ägnar sig åt det Furhammar 

kallar opersonlig upplevelseläsning och hälften åt personlig upplevelseläsning, 
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flera av informanterna ägnar sig åt båda två, och en informant läser även i ett per-

sonligt instrumentellt syfte. Det beror mycket på vilken typ av bok de läser och de 

kan läsa på olika sätt vid olika tillfällen. Bokcirkeln kan ha haft viss del i att de 

börjat läsa på olika sätt, särskilt med tanke på de boktips som informanterna får. 

De informanter som ägnar sig åt personlig upplevelseläsning har till exempel bör-

jat läsa lite allvarligare böcker i och med de boktips de fått i bokcirkeln. Då är det 

som Chambers kallar att välja mer centralt för deltagarnas läsutveckling än den 

respons de ger varandra på redan lästa böcker. 

Alla delar i Chambers läshjul spelar en stor roll i bokcirklarna. Deltagarna får 

stöd i att välja genom boktips och i cirkel A även företräde till nya böcker. De lär 

sig hitta bättre i biblioteket. Reaktion eller respons är en del av bokcirklarna i och 

med att de diskuterar böcker. I bokcirkel A har de en gång läst och diskuterat 

samma bok, då gick det att utbyta frågetecken om boken, vilket bokcirkel B inte 

kunnat göra eftersom de inte läser samma böcker. Både bokcirkel A och B ägnar 

de sig åt utbyta entusiasm om de olika böcker som deltagarna läst. Det går även 

att utbyta kopplingar om en bok som inte alla läst, då handlar det om att jämföra 

boken med något som har hänt i världen. Alla informanter tycker att diskussioner-

na om böcker fungerar bra och de berättar oftast lite om den bok de läst och hur 

de upplevde den. Att läsa, gör deltagarna utanför själva cirkeltillfällena, men ma-

joriteten av dem anser att de både läser mera och även fler genrer. De upplever att 

deras läsning har förändrats och jag drar slutsatsen att det stöd bokcirkeln bidrar 

med när det gäller att välja (bok) och reaktion eller respons påverkar deras läs-

ning. 

En annan funktion som bokcirkeln fyllde för deltagarna från bokcirkel A, var 

att de hittat nya vänner som även de tycker om att läsa. Några av informanterna 

säger att de uppskattar samvaron i bokcirkeln där alla är intresserade av läsning 

och menar att de ses som lite udda på grund av de läser så mycket. I bokcirkel B 

hade inte bokcirkeln någon tydlig social funktion och ingen av informanterna 

hade fått nya vänner genom bokcirkeln. 

Informanterna läser främst för att uppleva den spännande värld som finns i 

böckerna. Alla lever sig in mycket i det som de läser. Ett fåtal av informanterna 

ger uttryck för att de läser för att det är nyttigt och att de lär sig nya ord. Med tan-

ke på den entusiasm deltagarna visar är det lusten att läsa som framstår som den 

viktigaste anledningen till att de läser och genom bokcirklarna får de lust att läsa 

ännu mer. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev till bokcirkel 

Hej! 

Jag heter Katarina Skönblad och studerar vid institutionen för ABM i Uppsa-

la. Just nu håller jag på med masteruppsats i biblioteks- och informationsveten-

skap. Jag knuten till ett forskningsprojekt som leds av Kerstin Rydbeck. I den vill 

jag undersöka bokcirklar för barn. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur barn 

upplever sitt deltagande i bokcirklar och sin egen läsning. De frågor jag avser be-

svara är: 

Hur upplever barn sitt deltagande i bokcirklar? Förändras deras läsning eller 

förhållningssättet till läsning? Lockar bokcirkeln barn som redan läser mycket? 

För att ta reda på detta kommer jag att intervjua ett antal barn som deltar i 

bokcirklar anordnade av folkbibliotek. Jag undrar nu om ert bibliotek är intresse-

rade av att medverka? Jag undrar även hur länge cirkeln har pågått och är intresse-

rad av att intervjua barn som varit med under minst en termin. 

Er medverkan skulle innebära: 

- Att jag får möjlighet till ett kortare möte med den bibliotekarie som är an-

svarig för bokcirkeln för att veta mer om upplägget på cirkeln, deltagarna samt 

planering inför intervjuer. (tider osv.) 

- Att jag besöker ett bokcirkelmöte och informerar bokcirkeldeltagarna om 

min undersökning. Därefter kommer jag att dela ut blanketter som de får ta hem 

till sina föräldrar som skriftligt godkänner att deras barn medverkar vid en inter-

vju. 

- Om det finns praktisk möjlighet att genomföra intervjuerna på biblioteket 

vore det en fördel. 

- Både ert bibliotek och bokcirkeldeltagarna kommer att vara anonyma i min 

undersökning. 

Jag ser att er nästa bokcirkelträff är redan XX/X. Finns det möjlighet för mig 

att komma redan då? 

Med vänlig hälsning, 

Katarina Skönblad 



66 

 

Bilaga 2: Brev till föräldrar 

Hej! 

Jag heter Katarina Skönblad och studerar biblioteks- och informationsveten-

skap vid Institutionen för ABM på Uppsala Universitet. Just nu arbetar jag med 

min masteruppsats som handlar om barns deltagande i bokcirklar/bokklubbar. 

Syftet med min undersökning är att undersöka hur barn upplever sitt deltagande i 

bokcirklar men även att relatera det till deras läsning. Frågeställningar jag vill 

besvara är exempelvis: 

Hur upplever barn det att delta i en bokcirkel? Vilken funktion fyller det för 

dem? 

Förändras eller fördjupas barns läsning genom deltagande i bokcirklar? 

Hur och varför läser barnen? Vilken typ böcker läser de? 

Som en del i uppsatsen behöver jag intervjua ett antal barn om deras uppfatt-

ning om bokklubben och den läsning som sker på fritiden. Idag har jag besökt 

bokklubben, presenterat mig och lite av mitt arbete. Jag hoppas att några av bar-

nen är intresserade av att prata med mig om bokklubben och sin läsning. Eftersom 

barnen är minderåriga behöver jag målsmans/förälders tillstånd för att kunna 

genomföra intervjuer/samtal. 

OBS! Både biblioteket och ditt barn kommer att vara helt anonyma i den fär-

diga uppsatsen. De kommer inte nämnas med sina riktiga namn i uppsatsen. Varje 

intervju beräknas ta mellan 45 minuter och en timme. Intervjuerna kommer att äga 

rum på biblioteket. Jag kommer att spela in intervjuerna. Det är helt frivilligt att 

delta i min undersökning och samtalet kommer endast att handla om bokklubben 

och läsning. 

Lägg svarsblanketten i kuvertet och skicka till mig senast måndag 21/2. Krys-

sa även i vilka tider som ditt barn kan komma till en intervju, det går bra att kryssa 

i flera tider. Ange ett telefonnummer eller mailadress, så att jag kan bekräfta vil-

ken intervjutid ditt barn har fått. 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig. Mail: xxxx 

Telefon XXX 

Med vänliga hälsningar,  

Katarina Skönblad 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till deltagare i bokcirkel 

Bakgrundsfrågor: Hur gammal är du? Intressen? 

Om boklubben: 

Hur kom det sig att du gick med i bokklubben? (Hur fick du reda på att den 

fanns?) 

Hur länge har du varit med? 

Vilka förväntningar hade du på bokklubben? (Hur trodde du att det skulle 

vara?) Hur tycker du att det blev? 

Hur tycker du att det är att vara med bokklubben? (Vad är det som är roligt 

med att vara med i bokklubben?) 

Hur tycker du att det fungerar när ni diskuterar böcker? (Kan du säga vad du 

vill? Pratar alla i gruppen osv.) Uppföljande: Har ni bra och givande diskussioner? 

Är diskussionerna för långa/korta? I förhållande till andra aktiviteter? 

Trivs du i gruppen?  

Vad tycker du om bibliotekariens boktips? Har de fått dig att läsa böcker du 

inte skulle ha läst? Vadå i så fall? 

Vad tycker du om deltagarnas boktips? Är det roligt att berätta vad du läst och 

vad du tyckte om boken? Varför? 

Vad pratar ni om, när ni pratar om böcker? Vad kommer ni in på? 

Vad gör bibliotekarien? Finns det något som hon inte gör, som du skulle vilja 

att hon gör? 

Hur väljer ni böcker? (Kommer ni med egna förslag?) 

Nu har du gått i bokklubb ett tag. Har bokklubben förändrat ditt sätt att läsa? 

(Läser du mer, andra genrer, med nya ögon, intresserad av annat i böckerna) 

Skulle vilja ändra på något med bokklubben?  

Är bokklubben ett bra sätt att läsa böcker på? Tänker du fortsätta? 

Har bokklubben andra funktioner än läslust? Pratar ni om annat? Har bok-

klubben bidragit till att du hittat nya kompisar? 

Är det någon skillnad mellan att läsa en bok själv och att läsa en bok som ni 

samtalar om? (Skillnader i läsupplevelsen?) 

 

Om läsande: 

Hur ofta läser du? (Varje dag, några gånger i veckan, några gånger i månaden)     

(Antal timmar) 

Vilken typ av böcker läser du? (genre, ämne, särskild serie) 

Vilken är din favoritbok? Varför? 

Finns det någon bok du läst som du inte tyckte om? 

Vad får du ut av att läsa? (Varför läser du?) 
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När du läser en riktigt bra bok: ser du framför dig vad som händer i boken? Är 

du en person i boken? 

Beskriv hur du känner dig när du läser? 

Har du läst någon bok där det händer något som du känner igen från det verk-

liga livet? Vad tänker du då? Mobbning, ensamhet, kärlek, rädsla 

När du läser en riktigt bra bok, läser du långsamt eller snabbt? Varför? Hur 

kommer det sig? 


