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Abstract 

The essay examines the expression ”bildung” (”bildning” in Swedish) in relation to 

book circles. The essay argues that the definition of bildung is not constant. The 

essay puts the expression in different historical contexts. With empirical evidence, 

the meaning of the expression can be investigated. A survey has been conducted in 

the form of four qualitative interviews. The public libraries' goal of promoting 

interest in bildung can be examined by analyzing the reasoning of the informants. 

The purpose of the essay is to examine the circle participants' perception of literary 

bildung and the librarians' goals for literary bildung. The purpose is also to compare 

the librarians' goals with the circle participants' perception of bildung. A model 

extracted from  Judith Langer's theories is used as the analytical method. The results 

show that literary bildung is something the participants experienced in that the circle 

helped them understand others and make things more human. It is also argued that 

the circle provides tools for them to define and redefine themselves and others. They 

have not experienced to the same extent that the circle helps them find themselves 

or that it challenges them intellectually. 
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1 Inledning 

 

Vad innebär bildning? Bildning var ett tema på bokmässan 2017, där 

programchefen menar att bildning har fått många olika betydelser. I 

huvudsak, menar han, handlar bildning om språk, läsning och litteratur samt 

att inspirera, lära och guida till detta (Levin, 2016).   

Ordet bildning har sitt ursprung i 1700-talets Tyskland (bildung) (NE, 2018). 

Begreppet bildning kommer från det antika Grekland, där bildning innebar 

att filosoferna ville se utveckling av individens intellektuella, konstnärliga 

och fysiska sidor. Målet var att individen skulle vara fri, harmonisk och 

verksam i samhället. I Tyskland efter revolutionen, kom synen på bildning 

att omfatta enbart högre akademisk kunskap. I Sverige såg det dock 

annorlunda ut. I slutet på 1800-talet lyckades folkbildningen kombinera 

folklig såväl som akademisk bildning. Målet var att individen skulle lyftas 

upp till en högre nivå av kunskap (NE, 2018). 

Under delar av historien har bildning uppfattats som en fri process, medan 

det under andra perioder setts som en process med tydliga mål och 

riktningar. Det är tendenser som går åt två håll och båda tenderar att leva 

kvar (Gustavsson, 1996, s. 13-17).  I nutid definieras bildning ofta som 

motsatsen till utbildning. Medan utbildning står för en begränsad del, sägs 

bildning omforma hela människan. Bildning är dock inte enbart subjektiv. 

Det diskuteras vad som krävs för att en individ ska sägas vara bildad. En 

mångsidighet krävs, och då börjar begrepp som allmänbildning bli gällande 

(NE 2018). 

Maj Klasson (1997) refererar till Lars Arvidson (Klasson, 1997, s. 10-14) när 

hon diskuterar begreppet folkbildning. Folkbildning står för någon form av 

kulturell eller social förändring, fritt kunskapssökande och har ofta en 
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kollektivistisk inriktning. Den ses ofta som fri eller frivillig och individens 

självbildning betonas (Klasson 1997, s. 10-14). I dagens folkbildning ingår 

det att bidra till en orientering i informationssamhället för att på så sätt skapa 

en överblick som vidgar perspektiven och höjer livskvaliteten för människan. 

Målet är även att öka toleransen för det okända i samhället. I folkbildningens 

historia är en helhetssyn på människan kännetecknande (NE, 2019). 

Biblioteken har varit starka i deras strävande efter bildning och innehavande 

av studiecirkelbibliotek sedan slutet av 1800-talet (Rydbeck, 2013a). 

Begreppet bildning har diskuterats, och vidare även vad som innebär en så 

kallad god bildning. Målet är att varje individ ska kunna skapa sin egen 

kunskap och väg till bildning. Det skapas då förutsättningar för individer att 

genom sina egna förmågor bidra till ett samhälle som verkar i en demokratisk 

riktning (Klasson, 1992, s. 9-21).  

År 1902 startade Oscar Olsson (Rydbeck, 2013a) studiegrupper som byggde 

på självbildning. Han kallade dem studiecirklar. I studiecirklarna var 

skönlitteratur ett givet bildningsmedel. Det fria bildningsidealet ersattes dock 

snart av mer målinriktade och lärarstyrda cirklar. Under 1900-talets första 

hälft utvecklades folkbibliotekens bokcirklar med skönlitteratur. 

I Sverige innebär cirklar en verksamhet som bygger på frivillighet. De har en 

social funktion och består av bildningsaktiviteter. Cirkeln kom från 1800-

talets början att betyda ”sammanslutningar av personer” (Rydbeck, 2013b, s. 

38). Då avsågs en sluten umgängeskrets där gemensamma intressen 

sammanhöll sällskapet. Läsecirkeln, lesezirkeln, kommer ursprungligen från 

Tyskland, från 1600-talets början. Där hade de ett kommersiellt cirkulerande 

system där borgare kunde läsa svårtillgängliga artiklar mot betalning. 

I Bibliotekslagen står det att ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 

ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt”(2013:801). Det 
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saknas aktuella berättelser om enskilda människors upplevelser av litterär 

bildning. Eftersom aktiviteten bokcirklar är relativt outforskad (Rydbeck, 

2009) anser jag det av vikt att skildra bibliotekariers och cirkeldeltagares 

berättelser om bildning i cirkeln, och i relation till teori kunna bidra till att 

skapa ny kunskap.  

Den här uppsatsen kommer handla om bokcirklar och bildning, ur både 

bibliotekariers synvinkel och cirkeldeltagares. Bokcirkeln är en aktivitet där 

människor träffas och delar upplevelser av det de läst. I min 

intervjuundersökning har jag fokus på bokcirklar med skönlitteratur, på 

folkbibliotek. Jag ämnar undersöka om, och i så fall på vilket sätt, 

bibliotekarierna främjar bildning genom läsning och om bildning är något 

som cirkeldeltagarna upplevt att de fått i samband med bokcirkeln. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Ebba Witt-Brattström (2016) ser bildning som ett laddat begrepp. Hon menar 

att 1950-talets bildningssyn, som var främst förbehållen män, är förlegad. 

Vad bildning egentligen innebär, menar hon, är ”att finna sin plats i världen 

genom att vidga sina vyer och stiga ur sitt privata nu, ta del av andras 

erfarenheter, gärna i historien.” (Witt-Brattström, 2016, s. 58-59). Bernt 

Gustavsson (1996, s. 13-18) menar även han att bildning är något som ska 

vara till för alla, inte förunnat en kulturell elit. Han hänvisar till 

folkbildningsperspektivet där varje människa har resurser och möjlighet att 

bildas, att utvecklas. Att se bildning som en personlig angelägenhet är dock 

att förminska begreppet. Han menar att den fria, personliga bildningen inte 

fungerar i ett samhälle som styrs av begränsande faktorer. Vidare menar han 

att människan är en del av ett kulturellt sammanhang och begränsas av 

ekonomiska och politiska beslut. 
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Den så kallade kanontraditionen innebär att det ska finnas ett specifikt 

material eller stoff som anses bildande, till exempel litterära klassiker. 

Gustavsson (2017, s. 272) motsäger sig den teorin och menar att det är svårt 

att säga att något ska kunna vara mer bildande än något annat. Som Witt-

Brattström (2016) menar, är en annan klassisk förståelse av bildning att 

mötet med historiskt material kan ses som bildande. Det, tillsammans med 

kritiskt tänkande och kreativitet skulle kunna utgöra bildning (Gustavsson, 

2017, s. 272-273) 

Burman redogör för olika former av bildning och refererar till Hans Larsson 

(2014b, s. 161-181). De olika formerna kallar Larsson medborgerlig, etisk, 

estetisk och logisk bildning. De kan ses som fyra omfattningar av det 

svårdefinierade bildningsbegreppet. Medborgerlig bildning är kunskaper om 

hur samhället och politiken fungerar. Den kan relateras till början av 1900-

talet då en demokratisering av samhället pågick, bland annat med 

rösträttsreformer. Behovet av demokrati är ständigt aktuellt, menar Burman, 

och inte något som bör tas för givet (Burman, 2014b, s. 165). Kunskaper som 

att kritiskt kunna granska, ha ett empatiskt förhållningssätt och ett eget 

omdöme är egenskaper som är en del av den medborgerliga bildningen. 

Etisk bildning innebär hur människan förhåller sig till och behandlar sin 

medmänniska. Det räcker inte med god vilja eller gott samvete. Det behövs 

en moralisk bildning som innefattar förmågan att kritiskt granska det egna 

handlandet och sina egna moraliska föreställningar. När moraliska 

uppfattningar ska tillämpas i praktiken uppstår ofta problem (Burman, 

2014b, s. 168). Att sätta in människan och dess handlande i ett socialt 

sammanhang ses därför som av vikt. Erfarenheten beskrivs även som viktig, 

då de teoretiska kunskaperna övas med praktisk erfarenhet. 

Estetisk bildning innebär skapandet av en specifik sorts smak- och 

skönhetssinne. Den kan liknas vid kanontraditionen, där det finns en 

fostrande attityd till vad som är god smak (Burman, 2014b, s. 172). En åsikt 
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är att detta skönhetssinne går att öva upp genom att återkommande ta del av 

så kallad god konst, musik och litteratur. I nutid är inte den smakfostrande 

bildningen given, även om den kanoniserade bildningen fortfarande 

förekommer i diskussioner. Burman (2014b, s. 173) menar att perspektivet 

bör vidgas, och att uppdelningen mellan god konst och kitsch bör luckras 

upp. Det viktiga är till exempel inte boken i sig, utan vad vi gör med den och 

hur den tolkas.   

Den logiska bildningen är kopplad till det kritiska tänkandet. Det har med 

den kognitiva förmågan att göra, att kunna se saker ur olika perspektiv. Till 

bildningen hör även att kunna argumentera för vad som är rätt och fel och 

kritiskt kunna granska det givna. Att kunna bedöma vem som är den bästa 

auktoriteten i olika frågor ingår, liksom att kunna bedöma vilka texter som är 

värda att läsa i ett informationsöverflöd (Burman, 2014b, s. 174-176). 

Bildning som helhet ses som en kombination av ovanstående bildningar, där 

människans utveckling genom lärande betonas. Genom vissa former av 

kunskap kan människan förändras (Burman, 2014b, s. 176).      

Det kritiska tänkandet är frånvarande i flera bildningstraditioner. I den 

hermeneutiska traditionen är det närvarande, där utgångspunkten är 

relationen mellan det egna och det främmande, att se det egna i det 

främmande och det främmande i sitt eget (Gustavsson, 2014, s. 183-206). 

Kritiskt tänkande innebär en förmåga att kunna se saker ur ett annorlunda 

perspektiv, att kunna ifrågasätta sanningar. Ur bildningssynpunkt ska 

fördomar kunna bemästras och leda till kontakt med det främmande och 

okända. För att detta ska ske krävs tillgång till verklighetsbeskrivningar 

utöver de kända och dominerande i samhället och förmågan att se saker ur 

olika perspektiv. Med hjälp av fantasi och föreställningsförmåga kan världen 

ses på ett annat sätt än den givna. Gustavsson citerar (s. 186) Edward Said 

som menade att för att kunna få egna beskrivningar av omvärlden behövs 

skönlitteraturen, eftersom massmedia inte rymmer de beskrivningar som 



 

6(39) 

 

behövs på grund av att makten står i vägen. Den litteratur som krävdes, var 

den som handlade om det okända och ovanliga. Genom att tillägna sig 

berättelser öppnas jaget upp för världar som annars skulle varit stängda. Att 

se sig själv i andra ses som en förutsättning (Gustavsson, 2014, s. 201). 

Burman (2014a, s. 5-18) menar att bildning är en process som kan ske 

överallt, när som helst. Bildningsprocesserna är unika, ingen är den andra lik, 

och varje människa har sin egen process. De består av allt från ytlig 

information till djupare, personligt förankrad kunskap. I likhet med det 

livslånga lärandet fortsätter bildningen när en utbildning är avslutad. Till 

skillnad mot det som står i nationalencyklopedin (2018) menar Burman att 

det är viktigt att inte ha en motsättning mellan utbildning och bildning, 

Burman (2014a) menar istället att de kan gå hand i hand. En utmaning är att 

kunna skapa en utbildning som blir bildande. Den bildande undervisningen 

skulle kunna vara till exempel perspektiv på läsningen eller diskussioner om 

skönlitteratur.  

Ett demokratiskt universitets uppgift är att främja bildning hos människan, 

genom personlig utveckling. Uppgiften är att främja utvecklingen av olika 

sorters kunskap, inom flera kunskapsområden. En central del av 

bildningsprocessen är att öppna sig för det främmande och okända. Att kunna 

tänka kritiskt och att utifrån historien kunna tolka och förstå det lärda, anses 

tillhöra bildningen (Gustavsson, 2017, s. 269-280).  

Bildning och pedagogik har gemensamt att de handlar om utveckling och 

lärande. Gustavsson (2017, s. 223-242) menar att pedagogikens möjligheter i 

bildningstanken inte utnyttjats fullt ut. Problemet, menar han, handlar om 

relationen mellan subjektet, den som lär, och objektet, det innehåll som ska 

läras. Fokus har genom tiderna legat på antingen det ena eller det andra. Vad 

som prioriterats, deltagaren eller innehållet, har utryckts som en motsättning 

mellan traditionell och progressiv pedagogik.  
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Bildningstankens pedagogik innebär att kunskap har både en subjektiv och 

objektiv sida och att lärande främjas genom att dessa samverkar i 

lärprocessen.  

Läsargemenskaper innebär till exempel att en grupp människor träffas 

regelbundet och diskuterar en bok de har läst. Gemenskapen kan benämnas 

cirkel, och drivs i Sverige ofta av studieförbund eller folkbibliotek. Privata, 

eller fristående cirklar är även vanligt. Ett möte går ofta till så att deltagarna 

läser samma bok som de sedan diskuterar. Att de läser skönlitteratur hör till 

det vanligaste (Rydbeck, 2013b, s. 37-54). Bokcirklarna kommer 

ursprungligen från Tyskland, där de på 1600-talet benämndes Lesezirkeln. 

Där erbjöds borgare på mindre orter, mot betalning, att få tillgång till artiklar 

ur europeiska tidningar. Det skedde i ett system som var cirkulerande. Även 

på 1700-talet fanns det ett intresse för litteratur, bildnings- och 

samhällsfrågor i det borgerliga samhället. De kommersiella läsecirklarna 

blev allt vanligare i Europa, främst i Storbritannien, liksom de kommersiella 

lånebiblioteken. På slutet av 1700-talet drevs det även kommersiella 

lånebibliotek av bokhandlare i Sverige. Slutna läsesällskap växte sig starka i 

Sverige under 1800-talets första hälft. Salongskulturen blev populär, där 

städernas elit samlades för att diskutera litteratur och kultur. 1866 startades 

en salong i Stockholm där stadens högborgerliga kvinnor samlades. Syftet 

var att skapa ett offentligt rum för kvinnor, ett läsesällskap där de kunde 

träffa likasinnade och få sitt intresse för litteratur tillgodosett.  De 

läsesällskap som startades under 1800-talet i Sverige hade alla en viktig 

funktion som social mötesplats och fungerade även som ett sätt att hålla sig 

informerad om de kulturströmningar som pågick. De borgliga var beredda att 

betala för att få ta del av litteratur. Sällskapen utvecklades senare till 

lånebibliotek för allmänheten. När folkbiblioteksrörelsen växte fram runt 

sekelskiftet 1900, var den en reaktion på de kommersiella lånebiblioteken 

och deras utbud. De kommersiella lånebiblioteken och dess läsecirklar 
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försvann under 1900-talets första hälft, i och med att folkbiblioteken växte 

sig starka.  

Studiecirkeln utvecklades till en massrörelse i Sverige på 1900-talet som en 

konsekvens av det folkbildningsarbete som pågick. Folkbildare Oscar Olsson 

(Rydbeck, 2013b, s. 37-54) startade cirklarna som byggde på självbildning. 

Cirklar definierades fortfarande som en grupp av människor som träffades 

och delade liknande intressen.  

Läsargemenskaperna antas få en frigörande funktion för deltagarna, eftersom 

deltagarna kan få verktyg att förstå sig själva, sin omvärld och relationen till 

den bättre. De har tidigare även haft en politisk funktion, där det politiska 

samtalet hade sin framväxt i och med den borgerliga offentligheten. Den 

sociala funktionen har varit ständigt aktuell, där identiteten som läsare stärks 

när den delas med andra människor (Rydbeck, 2013b, s. 37-54). 

 

1.2 Problemformulering 
 

Det muntliga berättandet har sina rötter i en forntid där man runt en eld 

berättade sagor och myter. På 1700-talet fördes diskussioner kring litteratur i 

kaffehusen i Europa, på 1800-talet hölls högläsning i familjen (Rydbeck, 

2013a, s 115). Alla former av muntligt berättande utgör exempel på det 

sociala läsandet och hur läsargemenskaper formas och kan ta plats på olika 

sätt genom åren. Det sociala läsandet sker mellan vilka människor som helst, 

och inte specifikt mellan proffstyckare eller kritiker. Genom språk, litteratur 

och läsning skapas bildning, enligt Levin (2016). I likhet med aktiviteterna 

för läsfrämjande, har även synen på bildning varierat.  

Bildning anses ha varit förunnat en kulturell elit, men bör istället ur ett 

folkbildningsperspektiv vara något som är tillgängligt för alla. Ett exempel 

på hur bildning kan bidra till elitism, är genom att mena att ett specifikt stoff 
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skulle vara mer bildande än annat. Den synen ingår i den så kallade 

kanoniserade bildningen, eller den estetiska bildningen. Burman och 

Gustavsson (Burman, 2014b, Gustavsson, 2017) motsäger sig dock den 

uppfattningen.  

Andra perspektiv på utbildning och bildning diskuteras, där målet är att ha en 

utbildning som är bildande. Målet är även att de ska gå hand i hand och inte 

stå emot varandra. En av de främsta skillnaderna är dock att bildningen inte 

är målinriktad, utan fortsätter när utbildningen är klar (Burman, 2014a). 

Den logiska bildningen innefattar bland annat kritiskt tänkande. Det kritiska 

tänkandet innebär att kunna se saker ur olika perspektiv och att kritiskt kunna 

granska det som är givet (Burman, 2004b, 174-176). I en annan form av 

bildning, den hermeneutiska, där även kritiskt tänkande ingår, kan fördomar 

motsägas genom kontakt med det okända och främmande. Fördomar kan 

genomskådas genom berättelser utöver de vanliga från omvärlden 

(Gustavsson 2017).   

Den så kallade fria, personliga bildningen är problematisk, eftersom den är 

beroende av samhället och styrs av faktorer i samhället (Gustavsson, 2017).  

Det existerar således olika former av och olika syn på vad bildning är. Det är 

därför svårt att finna en enhetlig bild av hur litteratur bidrar till bildning. 

Kopplingen mellan litteratur och bildning behöver undersökas. Det saknas 

empiri om folkbibliotekens arbete med att främja intresset för bildning, och 

likaså om cirkeldeltagares upplevelser. Det behövs också konkreta exempel 

på hur bildning faktiskt kan tillgodogöras genom litteratur. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur litterär bildning kan upplevas för 

deltagarna i bokcirkeln och vilka litterära bildningsmål bibliotekarierna har 

på folkbiblioteket, samt att jämföra deltagarnas upplevelser av bildning med 

bibliotekariernas mål.  

Mina frågeställningar lyder som följer:  

Vilka upplevelser av litterär bildning har deltagarna i bokcirkeln? 

Vilka litterära bildningsmål har bibliotekarierna för sitt arbete med 

bokcirkeln? 

Vilka skillnader och likheter finns mellan deltagarnas upplevelser av litterär 

bildning och bibliotekariernas mål för sitt litterära bildningsarbete? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Jag har i min uppsats inte fokuserat på privata bokcirklar. Inte heller har jag 

undersökt forskningscirklar.  

 

2 Tidigare forskning 

 

Bokcirklar i Sverige ses som ett område det forskats relativt lite om 

(Rydbeck, 2009, s. 1). Forskningen kring bokcirklar finns främst i de 

anglosaxiska länderna. I slutet på 1990-talet fanns cirka 500 000 bokcirklar i 

USA (Rydbeck, 2013a, s. 114). Min uppsats berör svenska bokcirklar och 

därför är det främst svensk forskning jag redogör för. 
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Kerstin Rydbeck har intresserat sig för bokcirklar. I ett paper till en 

konferens 2009 presenterar hon en studie där hon placerar bokcirklar i ett 

folkbildningssammanhang. Studien är en bakgrund till två undersökningar, 

en kvalitativ och en kvantitativ. Syftet är dels att ta reda på 

bokcirkelverksamhetens omfattning i Uppsala län. Vidare undersöker 

Rydbeck såväl deltagarnas sammansättning i gruppen som 

genusperspektivet. Omfattningen berör både fristående cirklar och cirklar 

som biblioteken håller i (Rydbeck, 2009, s. 1-8).  

Rydbeck (2013a, s. 127-129) presenterar statistik från forskning av svenska 

bokcirklar. Den kommun som har flest cirklar är Göteborg, även kommuner i 

Norrland ligger högt upp på listan. 2011 hade Pajala högst bokcirkeltäthet, 

där män utgjorde 38 %, vilket är högt över genomsnittet. Av folkbibliotekens 

cirklar ligger Stockholm i topp 2011, beträffande antal cirkelmöten. 

Göteborg samt flera kommuner i Skåne ligger även högt. Allra högst ligger 

dock Älvdalens kommun i Dalarna. Älvdalen har, liksom Pajala, en speciell 

språksituation. Frågan är om den höga bokcirkelverksamheten speglar ett 

bevarande av språket. Sammanfattningsvis är cirklarna ingen 

storstadsföreteelse, utan det högsta cirkeldeltagandet finns ofta i små 

kommuner i glesbygden. 

Rydbeck (2016, s. 233-245) undersöker aktiviteten i bokcirklar på svenska 

folkbibliotek. År 2011 existerar ungefär 900 bibliotekscirklar i Sverige. I en 

webbaserad studie från 2013 rörande svenska folkbibliotek kontaktar 

Rydbeck över ett tusen bibliotek och får 486 svar. Materialet visar att cirklar 

kan utformas på många olika sätt. Det vanliga är att bokcirkelmötena hålls på 

bibliotek. Det som varierar är hur aktiv bibliotekarien är i mötena och om de 

rekommenderar böcker eller inte. Många av deltagarna i cirkeln, 42 procent, 

är över 64 år (2016, s. 240), och vuxna mellan 25-64 utgör 36 procent. 

Deltagarna är övervägande kvinnor. Majoriteten av deltagarna är 

välutbildade, de har ofta en universitetsexamen. Böckerna de läser är 
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mestadels skönlitteratur. De flesta cirklar varierar litteraturen, vilket är 

uppskattat bland deltagarna. Det är vanligt att läsa i teman eller genrer, till 

exempel klassiker, historiska romaner eller böcker skrivna av kvinnor. Det 

finns även udda teman såsom böcker som aldrig blivit utlånade och böcker 

med oattraktiva omslag. I undersökningen upptäcks också att deltagarna 

efterfrågar böcker med teman om livet och relationer. Bokcirkeln erbjuder 

deltagarna möjligheten att diskutera viktiga och svåra aspekter av livet, men 

samtidigt kan de hålla en distans till sitt eget privatliv, eftersom 

diskussionerna är runt innehållet i böckerna. 

Rydbeck (2017) redogör för bokcirklars uppkomst och refererar till 

studiecirklar från 1902 när Oscar Olsson, (Rydbeck 2017, s. 255) en 

folkbildare, introducerar cirkeln för folket. Vidare kan cirkelverksamheten 

härledas ända till början av 1800-talet då den beskrivs som en grupp 

människor som socialt ägnar sig åt någon form av bildande aktivitet. På 

1890-talet införs inom IOGT, nykterhetsrörelsen, ett bildningsarbete. 

Grupper med deltagare på cirka tio personer skapas och kallas för 

studiecirklar. Skönlitteratur används i dessa. I IOGT bildas en verksamhet 

som sedan kallas läsecirklar där ett lånebibliotek införs. Bokpaket skickas till 

60 cirklar i landet. Målet är att det inte ska innebära någon kostnad för 

deltagarna. IOGT är ursprungligen en amerikansk organisation. 

Studiecirklarna har inspirerats av och utvecklat sin verksamhet från en 

rörelse som kallades Chautauqua. Det var en verksamhet som höll årliga 

sommarläger, där deltagarna fick skapa grupper. Utbildning skedde i 

grupperna och blev populär bland människor som bodde på mindre orter och 

inte hade tillgång till vuxenutbildning.  

Oscar Olsson (Rydbeck, 2017, s. 255-265) menar att boken och biblioteket 

haft betydande roller i bildningsprocessen. Skönlitteratur sågs som det 

främsta bildningsmedlet. Deltagaren i cirkeln sågs som självständig och 

kunde tolka fritt med hjälp av egna erfarenheter och egen verklighet. 
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Bildningen skulle ses som livslång där litteraturen gick från att vara enklare 

till att trappas upp och bli mer komplex. Den skönlitterära bildande rollen 

som Oscar Olsson förde fram i cirklarna försvinner så småningom, eftersom 

de får konkurrens av mer målinriktade studiecirklar (Rydbeck, 2017, s. 264). 

Samtidigt som studieförbunden utvecklar sin verksamhet under första halvan 

av 1900-talet, växer folkbibliotekens roll som ansvariga för bokcirklar fram. 

Biblioteken har dock haft en marginaliserad roll i bokcirkelarbetet, och det är 

först på 2000-talet de börjar driva cirklar i större omfattning. Rydbeck 

(2013a) menar att det delvis kan bero på att bibliotekens uppgift har varit att 

tillhandahålla och förmedla litteratur i första hand. På senare år har 

biblioteket som fysisk plats, och människors möjlighet att gå dit och delta i 

olika aktiviteter, framhävts (Rydbeck, 2013a, s. 119).  

 

Bergman (2018) genomför en empirisk undersökning av en privat bokcirkel 

med en grupp kvinnor. Deltagarna i bokcirkeln är sju icke-professionella 

kvinnor runt 60 år. Syftet med studien är att förstå vad som utmärker 

läspraktiken i bokcirkeln och att förstå meningsskapandet som sker i cirkeln. 

Bergman (2018) undersöker även förhållandet mellan vardaglig läsning och 

professionell läsning. Materialet består av fyra stycken inspelade 

bokcirkelträffar. Inspelningarna sker i deltagarnas hem under 2014. I 

materialet ingår även anteckningar med reflektioner över samtalen som har 

förts under bokcirkelträffarna.  Semistrukturerade kvalitativa intervjuer förs 

sedan med deltagarna efter träffarna. Bokcirkelträffarna har en struktur med 

tre akter, där det finns rutiner för hur mötena ska gå till. Akterna ger 

utrymme för småprat, att dela sina läsupplevelser och välja bok inför nästa 

träff. Förutsättningar för meningsskapande innebär även att samtalen handlar 

om ämnen utöver boken, som livserfarenheter och samhällsfrågor.  Samtalen 

runt deras liv, samhället och bokvalen, kvinnliga författare som skriver om 

sina erfarenheter, skapar tillsammans gruppdeltagarnas identitet.  
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Jenny Hartley och Sarah Turvey (2002) undersöker i en brittisk studie privata 

bokcirklar med hjälp av enkäter och samtal. De kontaktar 350 bokcirklar i 

England som de hittar bland annat genom att annonsera i tidningar och 

genom att delta i radioprogram. Den första undersökningen år 1999 berör 

främst allmänna frågor som hur länge bokcirkeln varat, hur den startats, hur 

ofta de träffas, hur många deltagare de är och så vidare. Frågor som vad 

gruppen läser och hur de strukturerar sina diskussioner förekommer också. 

En uppdatering av undersökningen skickas till 150 bokcirklar, i slutet på 

2001. Då undersöks bland annat vilka personer det är som ingår i en 

bokcirkel, vad de läser och hur de väljer böckerna, hur de diskuterar på 

mötena och vad de tycker bäst om med att vara med i en bokcirkel. 

Responsen på undersökningen är god, de får långa och detaljerade svar, där 

varje fråga behandlas noga. De får även utskrifter av läslistor och noteringar 

från mötena (Hartley och Turvey, 2002).   

 

3 Teori 

 

Eftersom mitt syfte är att analysera det empiriska materialet utifrån 

litteraturens betydelse har jag valt teori som sätter litteraturen i fokus. Med 

hjälp av Judith Langers teorier kan bokcirkeldeltagarnas upplevelser av 

bildning genom litteraturen analyseras. 

Judith Langers (2005, s. 9-17) syn på litteraturen leder till vad som kan 

definieras som litterär bildning. Hon menar att litteraturens roll ofta 

underskattas och att den bidrar till mänsklig och intellektuell utveckling. 

Skönlitteraturens position som bidragare till ökat intellektuellt tänkande bör 

omprövas. Litteraturen kan hjälpa människor att hitta sig själva, förstå andra 

och se värdet i skillnader dem emellan. Litteraturen ger människan 

förutsättningar för att definiera och omdefiniera sig själv och andra. Genom 
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historierna kan människan skapa nya identiteter, nya jag. Litteraturen kan i 

bästa fall utmana intellektuellt samtidigt som den gör saker mer mänskliga. 

Den får människan att upptäcka tankar och handlingar på en mängd olika 

sätt. Langer (2005, s.17-19) diskuterar att kunna se på texten med objektiva 

och subjektiva erfarenheter och menar att de båda synsätten behövs för att, 

med olika perspektiv, tillsammans skapa en komplex förståelse av det lästa. 

Att ha en öppenhet skapar även utrymme för fantasin. Med fantasins hjälp 

kan nya synsätt för att tolka karaktärer och situationer skapas, synsätt som 

kanske inte var givna från början. 

I en gruppdiskussion krävs det att deltagarna har en öppenhet för varandra, 

kan se varandras perspektiv och att det samtidigt finns utrymme för 

deltagarna att tycka olika saker. Först då kan de utforska ämnen som rör 

deras liv och därmed skapa mening (Langer, 2005).   

I min analys har jag använt mig av operationalisering, (Esaiasson et al, 2017, 

s. 55-59) det vill säga en modifiering av teori. Jag har anpassat teorin för att 

den ska passa till mitt empiriska material. Följande modell har skapats utifrån 

Langers teorier och kommer användas som teoretisk utgångspunkt när jag 

analyserar mitt empiriska material. 

1. Hitta sig själv 

2. Förstå andra 

3. Verktyg (förutsättningar) att definiera och omdefiniera sig själv och andra 

4. Utmana intellektuellt 

5. Göra förhållningssätt/saker mer mänskliga 
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4 Metod 

 

I följande avsnitt kommer jag beskriva hur jag gått till väga i arbete och 

materialinsamling, analys av material och de etiska avväganden som gjorts 

under processen. 

 

4.1 Insamlingsmetod 
 

För att undersöka informanternas uppfattning om litterär bildning i 

bokcirkeln använder jag mig av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. En 

fördel med de halvstrukturerade intervjuerna är möjligheten att kunna 

förändra frågornas form och ordningsföljd och att kunna följa upp 

informantens svar. Det skapar en öppenhet i intervjusituationen. Den 

kvalitativa intervjun passar bra för mitt syfte, att ta del av informanternas 

berättelser om bildning i bokcirklar, eftersom den försöker förstå teman ur 

den intervjuades perspektiv (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 46-50).  

Vid kvalitativa studier bör urvalet vara varierat inom den population som 

undersöks (Trost, 2010, s. 137-145). Jag har i min studie intervjuat 

informanter från olika bokcirklar och olika bibliotek för att få en variation. 

Jag har inte försökt styra mitt urval genom strategiskt urval, det vill säga jag 

har inte valt ut mina informanter efter ett antal variabler. Jag hittade mina 

informanter genom att be bibliotekarier förmedla min önskan om intervju till 

cirkeldeltagarna, och genom direkt kontakt med bibliotekarier.  

Rekommenderat antal informanter är enligt Trost (2010, s. 143) mellan fyra 

och åtta, där få är att föredra eftersom det med ett större urval blir svårare att 

få överblick över materialet. Mitt urval utgörs av fyra informanter. I min 

studie har jag tillämpat informerat samtycke, det vill säga mina informanter 
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har informerats om att jag ska använda mig av deras svar till en studie. 

Informerat samtycke innebär även att informanterna deltar frivilligt och har 

möjlighet att dra sig ur när som helst. Jag gav information om vem som 

skulle få tillgång till intervjun och förklarade forskarens rätt att publicera 

delar eller hela intervjun (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 107-108). Med 

intervjuerna råder tystnadsplikt, relationen till informanterna är strikt 

konfidentiell. Jag kommer inte berätta för någon vem jag har intervjuat. 

Informantens identitet kommer göras anonym för läsaren (Trost, 2010, s. 61-

64). 

Den halvstrukturerade kvalitativa intervjun ämnar ta del av 

intervjupersonernas livsvärld (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 45). Metoden 

liknar ett vardagligt samtal, men eftersom det är en professionell intervju 

med ett tydligt syfte är den varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 

frågeformulär. Jag har använt mig av intervjuguider med förslag på frågor i 

olika teman. Jag uppmuntrar intervjupersonen att beskriva vad hon upplever 

och känner. Målet är att få nyanserade svar från informanternas livsvärld. Jag 

har lagt fokus på ämnet med öppna frågor, för att kunna ställa följdfrågor på 

de svar som getts. Frågorna är lätta att förstå och ”befriade från akademisk 

jargong” (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 173).  

 

4.2 Analysmetod 
 

Intervjuerna har transkriberats från bandinspelningar och utgör material för 

analysen (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 45). Genom att göra transkriptioner 

av intervjuerna blir de lättare att hantera och informationen från 

bandinspelningarna bearbetas även i skrift. Analysen blir även den mer 

lättöverskådlig när det transkriberade materialet delas in i olika tema.  
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4.3 Metodkritik 
 

Metoden som används är kvalitativ. Målet med intervjuerna är att få 

information på djupet. Studien som genomförs är begränsad, då den består av 

fyra informanter. Därför kan jag inte göra anspråk på att generalisera över 

folkbibliotekens bokcirklar i stort. Den kvalitativa metoden innebär att jag är 

beredd på beskrivningar av en subjektiv verklighet. Liksom begreppet 

bildning är tolkningen av informanternas utsagor individualiserad. Langers 

modell med fem punkter underlättar analysen av den kvalitativa intervjun 

och skapar en tydlig koppling mellan det informanterna säger och 

bildningsbegreppet. Modellen blir ett sätt att undvika alltför långsökta 

tolkningar, vilket stärker studiens validitet.  

 

5 Resultat 

 

Jag har gjort fyra kvalitativa intervjuer, där två av de intervjuade är 

bibliotekarier och de andra två cirkeldeltagare på folkbibliotek. De deltar i 

olika bokcirklar och arbetar på olika bibliotek. I mina intervjuer undersöker 

jag hur bildning upplevs av deltagarna och hur bibliotekariernas mål för 

bildning ser ut. Mina informanter är anonyma och deras namn är fingerade. 

Bibliotekarierna får namnen Sofia och Marie medan cirkeldeltagarna kallas 

Birgitta och Ann.  

 

I följande avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna.  
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5.1 Litteraturens betydelse 
 

Cirkeldeltagarna och bibliotekarierna menar att det genom litteraturen går att 

utforska det som är främmande för en själv. Birgitta menar att hennes liv 

berikas genom att hon får ta del av karaktärernas olika erfarenheter: 

 

Man har ju genom böckerna möjlighet att lära känna betydligt 

fler människor än vad man har i verkliga livet. Och nu har vi ju 

läst flera böcker sådär som har varit, en av en afrikansk 

författare, livserfarenheter som är långt ifrån mina (Birgitta).  

 

Ann menar att hon genom skönlitteraturen kan lära sig om andra företeelser. 

”Därför att jag tycker jag lär mig mycket om andra människor och olika 

företeelser, som jag kanske inte själv skulle varit med om” (Ann). 

Sofia berättar om ett val av en bok som handlade om Tjetjenien. Genom 

boken fick de ta del av saker som hänt i verkliga livet och komma i kontakt 

med händelser och miljöer de tidigare var främmande för. 

Marie är enig med Sofia när det kommer till att använda litteraturen till 

förståelse av förutsättningar i andra länder. Hon berättar om hur hon tycker 

utveckling kan ske genom litteraturen. ”Man lär sig förstå människan. Man 

lär känna ett land, man lär sig förstå människor, hur människor reagerar, hur 

olika de kan vara från land till land, olika kultur, kunskap om människan” 

(Marie). 

 

5.2 Samtal i grupp 

 

Varför har deltagarna valt att vara med i en bokcirkel? Svaren berör val av 

litteratur och diskussion om litteratur. Birgitta har i och med bokcirkeln 
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upptäckt ny litteratur utanför sina egna referensramar och Ann lär sig av att 

diskutera litteratur med personer hon inte känner. ”Nu kan det bli att jag läser 

böcker jag inte skulle ha valt själv. Då får man upptäcka nytt och gå lite 

utanför sina egna referensramar” (Birgitta).  

 

Jag tycker att det är roligt att diskutera med de som läser mycket 

böcker. Att jag kan lära mig mycket av det. Att träffa personer 

jag inte har träffat förut och höra vad de tycker om böckerna och 

hur de diskuterar (Ann).  

 

Samtalen i grupperna kan se olika ut. Deltagarna relaterar inte sina 

personliga erfarenheter till det lästa i bokcirkeln, men är inte främmande för 

att göra det. ”Det är inte så att vi pratar privat direkt. Jag skulle nog kunna 

tänka mig det. Alltså, i anknytning till det vi läser” (Birgitta).  

En anledning till att de inte tar upp personliga erfarenheter är att de inte 

känner varandra så väl, menar en av deltagarna. ”Vi känner inte varandra, så 

det kanske är därför” (Ann). 

Samtalen leder enligt Ann till utveckling. ”Jag utvecklas genom att träffa 

människor jag inte känner och kan diskutera och se saker från olika håll” 

(Ann). 

Birgitta önskar att det var mer variation på cirkeldeltagarna i gruppen. Hon 

menar även att cirkeln skulle kunna förändras genom att de diskuterar böcker 

genom att ha stöd från frågor: 

  

Det finns ju underlag man kan ha, lite frågeställningar sådär. Och 

det har inte blivit att vi har diskuterat utifrån det, men jag skulle 

nog kunna tänka mig lite fördjupning på det sättet. Den här 

gången tar vi det här och fokuserar på det här (Birgitta).  
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”Det blir ju lite mer infallsvinklar med större bredd. Vi är lite för eniga. Och 

då kan jag tänka att stödfrågor behövs för att utveckla det egna läsandet” 

(Birgitta). 

Sofia poängterar vikten av diskussion för att lära sig av det lästa. Hon menar 

även att diskussionen öppnar upp för varierade synsätt på det lästa. ”Så fort 

man pratar om en bok får man ju massa olika sidor av samma bok, olika 

synpunkter. Man har tänkt på olika saker i en bok, man kanske har missat 

något som någon annan har uppmärksammat” (Sofia). 

 

En bok blir till först när man diskuterar den. Det är jätteviktigt 

tror jag, om man verkligen vill komma ihåg en bok eller lära sig 

ännu mer av en bok, då ska man ju diskutera den med någon 

annan, minst en annan person, helst flera (Sofia).  

 

Sofia menar även att deltagarna kan lära sig någonting utöver att diskutera 

litteraturen genom att vara med i en grupp: 

 

Det kanske är någon som kan någonting mer i något ämne som 

de diskuterar och då tror jag att den personen berättar det för de 

andra. En kvinna i den här läsecirkeln är jätteduktig på hundar, 

någon är jätteduktig på stickning. Två av dem är filmfantaster, 

kan jättemycket om film. Jag tror de delar med sig ur sina liv. 

Två som kommer från ett annat land, som är födda i ett annat 

land, de är svenskar nu, så de har ju den erfarenheten att komma 

till Sverige som invandrare. Så de lär varandra jättemycket tror 

jag (Sofia). 
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5.3 Litterär bildning 
 

Marie menar att skönlitteratur vidgar vyerna genom kontakt med annorlunda 

upplevelser om människors villkor och på så sätt kan leda till lärdom och 

utveckling. Sofia menar att det går att lära sig om andra människor, hur de 

tänker och tycker. Hon menar att det går att öva empati genom att läsa och 

diskutera: 

 

Man lär sig genom att komma i kontakt med sådant man inte 

hade någon aning om förut. Att läsa är ju att ta till sig ny 

kunskap. Om man läser böcker som har någon typ av djup i alla 

fall (Marie).  

 

”Genom att man får aha-upplevelser. Det vidgar vyerna, det ger en kunskap 

om människornas villkor” (Marie). ”Det leder ju till utveckling, genom att 

man lär sig om andra länder och personer framför allt. Hur olika personer 

känner och tänker. Det är ju utveckling i sig. Man lär sig väl liksom empati” 

(Sofia). 

Ann menar att det är stimulerande för fantasin och föreställningsförmågan att 

läsa, att hon lär sig av att tänka själv och få upp bilder av miljöer och 

handling. ”Att jag lär mig mycket. Följa med i en bok och fantisera, måla 

upp bilder” (Ann). 

Bibliotekarierna ifrågasätter kanon, nyanserar val av klassiker och diskuterar 

vad som är bildande litteratur: 

 

Jag tänker inte på litterär kanon, jag är lite emot det där, det är 

lite fint på något sätt. Det finns litteratur som är jättebra, som inte 

räknas till litterär kanon. Jag väljer ofta, när jag ska välja till min 

läsecirkel, böcker som inte är så kända faktiskt. Då försöker jag 
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välja böcker som jag tycker är bra, men som inte har varit med på 

några listor eller något sådant där, som är lite mer okända (Sofia). 

 

Ibland tror jag att klassiker kan skrämma iväg, det är oftast ett 

annat språk, lite svårare. Om man inte är läsvan kanske man inte 

ska börja med klassiker (Sofia). 

 

Alltså, riktigt dålig litteratur finns det ju. Det är ju inte så 

bildande. Om den är för stereotyp till exempel. Jag tycker ju att 

en mer bildande roman är en som är mer mångfacetterad, inte så 

stereotyp när man beskriver personer (Sofia). 

 

”Kort sagt tycker jag det mesta är bildande. För det mesta ger ju en ändå 

kunskap om människor, företeelser och miljöer” (Marie). 

Böcker som är mångfacetterade och har någon form av djup anser 

bibliotekarierna vara bokcirkelböcker som leder till bildning. ”Att läsa är ju 

att ta till sig ny kunskap. Om man läser böcker som har någon typ av djup i 

alla fall” (Marie). 

Båda deltagarna är nöjda med urvalet av litteratur till cirkeln. Den ena 

cirkeldeltagaren ansåg att urvalet var bra i förhållandevis till målgruppen. 

Den andra cirkeldeltagaren ansåg att böckerna inte var så lättsamma, i positiv 

mening. 
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6 Analys 

 

I analysen utgår jag från Langers (2005) syn på litteraturen och låter den 

definiera vad jag kallar litterär bildning. Jag använder mig av en modell som 

är extraherad från Langers teori för att undersöka uppfattningen om bildning 

i cirkeln. 

 

6.1 Bibliotekariers och cirkeldeltagares uppfattning om bildning 
 

1. Hitta sig själv 

Av det informanterna tar upp går det att till viss del, enligt Langers modell, 

säga att cirkeldeltagarna hittar sig själva genom bokcirkeln. Ann menar att 

hon utvecklas genom att träffa nya människor och genom diskussion får 

andra synvinklar på det hon läst. Det motsägs delvis av att cirkeldeltagarna 

inte relaterar något personligt till det lästa, vilket gör det svårt att helt och 

hållet säga att de hittar sig själva. Å andra sidan kan det vara utvecklande för 

jaget att få andras perspektiv på det en själv har läst. Sofia menar att 

cirkeldeltagarna diskuterar personliga intressen, utöver litteraturen. Genom 

att diskutera och dela information med varandra om sådant de är intresserade 

av, kan det därmed leda till att de hittar sig själva.  

 

2. Förstå andra människor 

Något informanterna diskuterar i intervjuerna är att förstå andra människor, 

vilket jag kopplar till Langers (2005) teori. Sofia menar att cirkeldeltagarna 

genom att läsa om människors villkor i andra länder lär sig hur andra 

människor känner och tycker, att de lär sig empati.  Birgitta menar att det 

genom litteraturen går att lära känna fler människor än i verkliga livet. Ann 
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lär sig om andra människor genom litteraturen, personer som hon inte skulle 

ha haft kontakt med annars. Det kan tolkas som att de förstår människorna i 

litteraturen. Informanterna uttrycker på olika sätt att de genom litteraturen 

kommer i kontakt med, för dem, främmande upplevelser och nya mänskliga 

reaktioner som säkerligen bearbetas och leder till förståelse. Ann uttrycker 

att det är roligt att diskutera böcker med andra och träffa nya människor. 

Genom att träffa nya människor och höra deras synpunkter på böckerna de 

läst, skapas möjligen en förståelse även för de andra cirkeldeltagarna och 

deras åsikter.  

 

3. Verktyg att definiera och omdefiniera sig själv och andra 

Att definiera och omdefiniera sig själv och andra är delvis något som sker i 

bokcirkeln. Genom att läsa böcker och diskutera dem med andra får man 

olika versioner av samma händelser och människor. Med olika syn på 

företeelser kan det leda till omdefinition av sin egen bild. Sofia poängterar att 

man tänker på olika saker i en bok, och lär sig först när boken diskuteras. 

Birgitta menar att de läser böcker där livserfarenheterna är långt ifrån hennes. 

Att ta del av främmande erfarenheter och tolka dessa kan leda till en 

omdefinition av människor. På så sätt kan även fördomar luckras upp och 

därmed också leda till ett kritiskt tänkande.  

 

 

4. Utmana intellektuellt 

Huruvida cirkeldeltagarna utmanas intellektuellt genom att vara med i 

cirkeln kan diskuteras. Cirkeldeltagarna övar kritiskt tänkande genom att läsa 

litteratur som tar upp det okända och annorlunda, till exempel att läsa i teman 

om länder som Tjetjenien.  Förmågan att kunna se saker ur olika perspektiv 
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är en förutsättning för att bli intellektuell, något som deltagarna kan öva på 

genom att diskutera litteraturen i grupp. Det utmanar intellektuellt att komma 

i kontakt med det främmande och okända som deltagarna gör genom 

innehållet i böckerna. De lär sig genom att läsa om andra människor och får 

ta del av livserfarenheter de inte skulle ha kommit i kontakt med i vanliga 

fall. En cirkeldeltagare menade att den lär känna fler människor genom 

litteraturen än den kunnat i verkliga livet.  

 

5. Göra förhållningssätt/saker mer mänskliga 

Att göra saker mer mänskliga är något cirkeldeltagarna kan öva på genom 

litteraturen i cirkeln. Marie menar att de kommer i kontakt med och lär känna 

människor och deras olika reaktioner och lär sig om mänskliga 

levnadsförhållanden i olika kulturer. Sofia poängterar att empati är något 

som övas upp genom att cirkeldeltagarna får lära känna karaktärerna och veta 

vad de tänker och tycker. Som Langer (2005) menar kan de genom 

litteraturen lära sig att förstå andra och se värdet i skillnader.  

 

 

6.2 Jämförelse mellan bibliotekariers bildningsmål och 

cirkeldeltagares uppfattning om bildning 
 

Att diskutera det lästa är något bibliotekarierna ser som av vikt för att uppnå 

bildning i cirkeln. Det är en uppfattning deltagarna delar. En cirkeldeltagare 

har dock synpunkter på hur diskussionen om det lästa går till. 

Cirkeldeltagaren skulle önska en diskussion som utgår från frågor, istället för 

en öppen som i nuläget. 
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Som mål för att uppnå bildning väljer bibliotekarierna litteratur som är 

mångfacetterad och har ett djup. De väljer även litteratur som inte är så 

populär, utan mer okänd. Kanon förekommer inte vid valet av litteratur. 

Cirkeldeltagarna anser att litteraturen är anpassad för deras målgrupp och att 

litteraturen inte är så lättsam, vilket skulle kunna vara en konsekvens av att 

den är mångfacetterad. 

Bibliotekarierna har som mål att cirkeldeltagarna ska komma i kontakt med 

det okända och främmande i omvärlden, därför väljer de litteratur från andra 

länder att läsa och diskutera. Cirkeldeltagarna menar att de lär sig genom att 

läsa och diskutera människors livsöden de inte skulle ha kommit i kontakt 

med i vanliga fall. 

Ett av bibliotekariernas mål är att cirkeldeltagarna ska utvecklas genom att 

vara med i en bokcirkel. Skönlitteratur kan leda till utveckling genom att 

vidga vyer, enligt en bibliotekarie. Den kan även ge kunskap om människors 

villkor. Genom att läsa och diskutera lär sig cirkeldeltagarna även hur 

människor känner och tänker, de övar sin empati. Cirkeldeltagarna menar att 

de utvecklas genom att se saker från olika håll och höra olika synpunkter om 

det lästa när de diskuterar med andra. En cirkeldeltagare önskar mer 

diskussion och fler infallsvinklar i cirkeln.  

Bibliotekariernas uppfattning om hur skönlitteratur kan leda till bildning 

överensstämmer med cirkeldeltagarnas. De menar att litteratur leder till 

utveckling genom att läsa och lära om andra personer och länder. Det 

annorlunda och det som är tidigare okänt för deltagarna betonas för lärandet.  

En bibliotekarie menar att cirkeldeltagarna skulle kunna dela information 

med varandra, om till exempel deras intressen, utöver det lästa, och på så sätt 

skapa fler förutsättningar för bildning. Bibliotekarierna menar även att det 

genom diskussioner om böcker skapas olika uppfattningar i gruppen som 

cirkeldeltagarna kan lära sig av. Enligt min undersökning delar 
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cirkeldeltagarna inte information om deras intressen i cirklarna. 

Cirkeldeltagarna menar att de lär sig genom att höra andras åsikter om det 

lästa. 

 

7 Diskussion 

 

Jag svarar på forskningsfrågorna i analysdelen. Enligt Langers (2010) modell 

av litterär bildning bidrar bokcirkeln delvis till bildning för cirkeldeltagarna. 

När det handlar om att hitta sig själv i samband med cirkeln, sker det till en 

viss del. Langer (2010) menar att det är en förutsättning för 

meningsskapande att dela med sig av sina liv i anknytning till litteraturen. 

Först då kan det skapas mening. På så vis skulle cirkeldeltagarna även ha 

förutsättningar att hitta sig själva. För att det ska ske krävs en öppenhet 

mellan deltagarna. Cirkeldeltagarna menar att de i nuläget inte delar med sig 

av personliga erfarenheter i cirkeln, orsaker till detta menar de är att cirkeln 

inte pågått så lång tid och att de därför inte känner varandra tillräckligt för att 

det ska kunna vara en öppenhet mellan cirkeldeltagarna. 

I och med att bibliotekarierna väljer litteratur som inte är så stereotyp och har 

ett djup skapar de förutsättningar för komplexa upplevelser och analys av det 

lästa. Cirkeldeltagarna använder litteraturen för att förstå andra och göra 

saker mer mänskliga. I enlighet med Witt-Brattström (2016) syn på bildning 

tar cirkeldeltagarna del av andras erfarenheter och vidgar sina vyer i cirkeln. 

De lär känna personer genom litteraturen. En cirkeldeltagare beskriver det 

som att litteraturen erbjuder en att lära känna karaktärerna lika väl, om inte 

bättre, än människor i verkliga livet. Genom att läsa litteratur från olika 

länder och diskutera denna, skapar de förståelse för olika kulturer.  
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Litteraturen kan fungera som ett verktyg för cirkeldeltagarna för att 

omdefiniera andra. Genom att diskutera det lästa med andra får de ta del av 

varandras syn på innehållet i böckerna, och kan på så vis ändra uppfattning 

om det lästa. Det krävs dock diskussioner där det ges utrymme åt att 

cirkeldeltagarna kan tycka och tänka olika. En cirkeldeltagare menade att 

diskussionerna skulle kunna bli bättre med hjälp av frågor. Litteraturen 

skulle kunna vara ett verktyg för att omdefiniera sig själv om kopplingar 

mellan personliga upplevelser och litteraturen gjordes.  

Cirkeln skulle kunna utmana intellektuellt. Om den gör det beror delvis på 

val av litteratur i cirkeln och hur diskussionerna ser ut. När deltagarna 

diskuterar det lästa bör diskussionerna vara varierade för att skapa stimulans 

och inspiration för deltagarna. En deltagare nämner att de är allt för eniga i 

diskussionerna. Valet av litteratur är enligt bibliotekarierna mångfacetterade 

böcker med djup i. Böcker som inte innehåller stereotypa karaktärer. Det är 

val som skulle kunna leda till intellektuella utmaningar. Gustavsson (1996) 

och Burman (2014) diskuterar kanon, att det krävs en viss sorts litteratur för 

att den ska kunna vara bildande. Båda motsäger sig detta, vilket även 

bibliotekarierna i diskussionen gör.  

Deltagarna menar att de genom att läsa böcker kan lära känna karaktärerna, 

och på så sätt gör de saker mer mänskliga. Att känna med karaktärerna bidrar 

till att skapa empati. Något som även det skulle kunna fördjupas i diskussion, 

då de får ta del av andras åsikter och värderingar. Om deltagarna i 

diskussionen hade delat information om deras personliga liv och relaterat till 

det lästa, skulle även det ha bidragit till att göra saker mer mänskliga. 
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8 Sammanfattning 

 

Bildning som begrepp har definierats olika i olika länder och tidsperioder. I 

antika Grekland efterfrågas en fri och harmonisk individ som är verksam i 

samhället, i Tyskland efter revolutionen har bildning kommit att enbart 

omfatta högre akademisk kunskap. I slutet av 1800-talet kombineras i 

Sverige folkbildning med akademisk bildning. 1902 startar folkbildaren 

Oscar Olsson studiecirklar, där skönlitteratur blir ett bildningsmedel. Under 

1900-talets första hälft utvecklas folkbibliotekens bokcirklar med 

skönlitteratur. Bildning definieras i nutid som en motsats till utbildning. Det 

finns dock forskare som anser att begreppen bör närma sig varandra och gå 

hand i hand.  

I min studie har jag undersökt hur bildning upplevs i bokcirklar med 

skönlitteratur på folkbiblioteket. Fyra informanter har intervjuats, varav två 

cirkeldeltagare och två bibliotekarier. Jag har jämfört bibliotekariers mål med 

cirkeldeltagares uppfattning. Eftersom bildning är ett mål att uppfylla för 

biblioteken enligt bibliotekslagen fann jag det intressant att ta reda på 

cirkeldeltagarnas behållning av bildning. Bildning är även ett komplext 

begrepp, vars definition kan diskuteras. 

Tidigare forskning av bokcirklar tar bland annat upp statistik på 

omfattningen av bokcirklar, bokcirklars aktivitet, sammansättningen i 

grupperna och förstå vad som utmärker läspraktiken i cirklar. 

Metoden jag använt när jag analyserat mitt empiriska material kallas 

operationalisering. Jag har använt mig av Judith Langers litteratur och 

extraherat en modell av hennes teorier som jag kallar litterär bildning. 

Modellen fokuserar på frågor som ifall cirkeldeltagaren, genom att vara med 

i cirkeln, bland annat kan hitta sig själv, förstå andra och utmanas 

intellektuellt.  
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I resultatet kan det konstateras att cirkeldeltagarna till viss del har möjlighet 

att hitta sig själva genom cirkeln, men att de inte diskuterar sina personliga 

erfarenheter i samband med litteraturen de läst. Vidare uttrycker 

cirkeldeltagarna att det finns möjlighet för förståelse av andra i cirkeln. Både 

genom att diskutera med andra och ta del av andras åsikter och genom att 

sätta sig in i främmande karaktärer i litteraturen. Att definiera och 

omdefiniera sig själv och andra finns det delvis utrymme för i cirkeln. Synen 

på det lästa och därmed även synen på karaktärerna ändras när 

cirkeldeltagarna diskuterar i cirkeln. Det finns förutsättningar för 

intellektuella utmaningar för cirkeldeltagarna i cirkeln. Genom att läsa 

litteratur från främmande länder och diskutera denna kan kritiskt tänkande 

övas upp och nya idéer formas. Bibliotekarierna menar att cirkeldeltagarna 

gör saker mer mänskliga med hjälp av litteraturen. Genom att komma i 

kontakt med andra kulturer och genom att lära känna karaktärernas tankar 

och känslor, övar de sin empati. 

Sammanfattningsvis har cirkeldeltagarna, enligt Langers (2005) modell, 

delvis tillgodogjort sig av bildning i cirkeln. 

 

9 Förslag till vidare forskning 

 

Eftersom det inte finns så mycket tidigare forskning kring bokcirklar att 

tillgå skulle det vara intressant att fördjupa sig inom området. En möjlighet 

vore att fokusera på cirkeldeltagarna och undersöka andra syften med 

bokcirkeln, till exempel om och hur de kan ha en terapeutisk inverkan på 

dess deltagare. Vidare vore det intressant att som metod använda en 

blandform av observation och intervju, för att om möjligt kunna komplettera 
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informanternas subjektivitet. Företrädesvis då iakttagande observation för att 

utesluta egen påverkan. 

Det vore också intressant att kombinera intervju med enkät för att försöka 

uppnå en viss generaliserbarhet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide för bibliotekarier 

 

1. Hur går valet av skönlitteratur till? 

2. Hur ser du på kanonbegreppet och är det något du har i åtanke vid val 

av litteratur? 

3. Hur kan skönlitteratur leda till utveckling? 

4. På vilket sätt kan deltagarna utvecklas genom att vara med i en 

bokcirkel? 

5. På vilket sätt kan de lära sig något? 

6. Hur ser du på begreppet bildning? 

7. Finns det litteratur du tycker är mer eller mindre bildande? 

8. Vad anser du att bokcirkeln kan fylla för funktion för deltagarna?  

9. Vad önskar du att den kan fylla för funktion?  

10. Vad tror du cirkeldeltagarna har för förväntningar?  
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Bilaga 2: Intervjuguide för cirkeldeltagare 

 

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

2. Vad tycker du om urvalet av böcker i bokcirkeln? 

3. Vilken är den främsta anledningen till att du är med i bokcirkeln? 

4. Varför läser du? 

5. Har du ändrat dina läsvanor/ditt sätt att läsa sedan du började i 

bokcirkeln? 

6. Kan bokcirkeln inspirera dig till vidare läsning? 

7. På vilket sätt förändrar boksamtalen dina läsupplevelser? 

8. Tycker du att du lär dig något genom att vara med i bokcirkeln? 

9. Hur tycker du att du utvecklas som person genom att du är med i 

bokcirkeln? 

10. Hur skulle bokcirkeln kunna bidra mer till personlig utveckling? 

 

 


