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Idag kommer vi att gå igenom:
Trendspaning
Presentationer, utdelning av material
Ledarroll & gruppdynamik
Boksamtalet
Bokcirklar.se
Utdelning  av hemuppgift
Nästa gång pratar vi om:
Bokcirkel om novelluppgiften
Tema och former - idéarbete
Marknadsföring och samarbeten
Tips på marknadsföringskanaler
Bokcirkel plus

Presentationsrunda i gruppen
-Namn och bibliotek
-Cirkelerfarenhet & förväntningar
- Boktips

Intro

• Vilka är vi?

• Vad kommer vi att göra?



Trendspaning

Dela kunskap
Kurser för både användare och bibliotekarier
Kompetenshöjande bokcirkelverksamhet
Läsningen sägs minska men viljan att dela den ökar
Möjlighet att dela läsupplevelser och skapa en samproducerad tolkning
Boken och läsuppevelsen i centrum istället för ålder, kön, bakgrund etc. 

Bilderna: 
*Mark Zuckerberg book club, som också går under namnet A Year of Books är en online book 
club av och med Mark Zuckerberg som startade i januari år. Varannan vecka lägger 
Zuckerberg upp ett nytt boktips som klubbens miljontals följare sedan läser och diskuterar 
direkt på sidan.

*Hitta en bokcirkel. En sida på Facebook där du kan "Hitta en bokcirkel i din närhet eller hitta 
cirklare till din bokcirkel. Här kan du lägga in en bokcirkelannons eller hitta en i din närhet 
som vill cirkla." Sidan drivs av Karin Berg som även driver webben enbokcirkelföralla.se

*Bokcirkeln i P1 - Lundströms Bokradio. Marie Lundström pratar gamla och nya böcker 
tillsammans med två författare.

*Bushwick Book Club - Sveriges enda livebokklubb. Startade 2012 och finns i Malmö, 
Helsingborg och Göteborg. En bok (eller litterärt verk av något slag) läses och inspirerar olika 
musiker, konstnärer, litteratörer etc att skapa nya verk att framföra under en tematisk, 
underhållande och intressant helkväll. Finns tidigare i bla NY och Seattle.



*Breakfast Book Club - Träffas en gång i månaden i Stockholm och äter frukost och diskuterar 
en bok man gemensamt läst. Bokklubben är öppen för vem som helst att vara med i. Också 
en bokblogg.

*Bibliotekspodden Solen.

Kerstin Rydbecks forskning Forskningsprojekt vid ABM i Uppsala, 2012-2017. 
Bokcirkeluppropet i Uppsala län. 

*Syfte: Få en bättre bild av svensk bokcirkelverksamhet och dess funktioner. 

*Fokuserad på Uppsala län. Enkätundersökning 2013. 

*Bibliotekens bokcirklar ökar och studieförbundens minskar. 

*Bokcirklar med huvudman resp. fristående bokcirklar. Enkäterna visar på en gråzon. 
Bokcirklar med huvudman som upplever sig som fristående.
 
*Vissa läser en bok till varje gång, andra har högläsningsträffar. 

*Av bibliotekens cirklar arrangeras en femtedel för barn och unga och resten jämnt fördelat 
mellan 18-65 resp 65 uppåt. De flesta som deltar är kvinnor med postgymnasial utbildning 
och arbete. “Sämst” är det för gruppen 18-25. “Snittet” är en medelålders eller pensionerad 
kvinna, sjuksköterska eller lärare. 

*Många av de som cirklar på biblioteket är storläsare men läser i cirkeln sådant de inte läser 
annars. Mest läses romaner och biografier. Böcker med engagerande berättelser tex om 
relationer, levnadsöden. Universella ämnen kan diskuteras via boken utan att det behöver bli 
för privat. 

http://www.abm.uu.se/forskning/pagaende-forskningsprojekt/bokcirklar/
Källor: Länsnytt 2013:2, Ping 2013:5

http://www.abm.uu.se/forskning/pagaende-forskningsprojekt/bokcirklar/
http://www.abm.uu.se/forskning/pagaende-forskningsprojekt/bokcirklar/


Ledarrollen och gruppdynamiken

● Bokcirkelledare

● Ta plats och skapa utrymme

● Gruppen och gruppdynamiken

● Deltagarna - vi är olika

● Leda tillsammans

Bokcirkelledare - olika typer? 
Beroende på cirkelns fokus och upplägg kan du anta olika roller. 
Barn: Vad är bibliotekariens roll? Viktigt att fundera över, du är varken lärare eller förälder 
och kan utgöra en mycket viktig position i barnets relation till böcker. Ta vara på det! Du ska 
inte mäta och väga barnens läsning utan kan fokusera på känsla och lust. 

Att  vara ledare
Reflektera över dig själv som person. Självkännedom, faktakunskaper och social kompetens. 
Fundera över vad du vill och kan ta på dig. 
Vilken typ av ledare du än kommer fram till att du är eller vill vara så utgår vi från att ni 
kommer att agera ledare även om detta kan variera och ske på olika sätt. Det är en process 
där man utvecklas, viktigt att fundera över ibland men det är många förutsättningar som 
påverkar. 

Ta plats och skapa utrymme
Börja med att se till gruppen, du är där för dem och behöver ta plats och ta ansvar men också 
ge plats. Din roll är att hålla samtalet flytande och försiktigt leda det. Gruppdeltagarna har 
också ett ansvar för hur det fungerar. 

Gruppen och gruppdynamiken
Lär känna gruppen. Fika, boktipsa eller leka en lek. Förväntningar på cirkeln. Du får en bild av 
intressen och personligheter i gruppen och har möjlighet att från början anpassa cirkeln. 
Samtalsklimat och gemensamma förhållningssätt. Gemensamma regler? Vem ska utforma 
reglerna? Är det dina regler eller gruppens? För vems skull finns reglerna där? Föräldrar och 



barn. Alla har ett ansvar för att samtalet ska bli bra. Positiva “regler” istället för förbud. Du 
gör gruppen medveten om att alla har ett ansvar för att samtalet ska bli bra. 
Barn: Du som vuxen har ett extra ansvar att läsa av gruppen och se till att alla har det ok. 

Deltagarna - vi är olika
Alla ska få delta utifrån sina behov. Försök att inte cementera roller i gruppen. Om du känner 
att rollerna stelnat, ändra något i strukturen, dela ut några uppgifter, det kan vara så enkelt 
som att be någon läsa högt. 

Leda tillsammans
Hitta en parhäst. Dela arbetsuppgifter och idéer kring cirkeln och förbered olika saker till de 
olika träffarna. Stressen minskar, ni får möjlighet att utvärdera och utvecklas. 



Boksamtalet

● Hur börjar man?

● Aspekter av en text att ta upp

● Bra bokcirkelfrågor

● Hur avslutar man?

Boksamtal och bokprat handlar mycket om vana och är en färdighet att träna upp. 
Om man tänker lite mer på varför man tycker som man gör om boken, hur det hänger 
samman med hur boken är skriven så får man mer att prata om.
Ju bättre man blir på att prata om sin läsning, desto större blir lusten att diskutera med 
andra.

 Hur börjar man?
 Börja gärna med en inledande runda där var och en får möjlighet att berätta om sin 
läsupplevelse.
 Enkla ingångar:
VAR läste du?
NÄR läste du?
HUR det var att läsa boken?
VAD beror det på att läsningen av den här boken upplevdes just så?
 
Fånga upp konkreta förslag på något att diskutera vidare. Förslagen blir en linje att hålla sig 
till, och återgå till omsamtalet svävar iväg.
 Tummen, låt alla i gruppen göra tummen upp, ned eller mittemellan under tystnad. Börja 
och avsluta med detta. 

 
Aspekter av en text att ta upp
 1. När inledningsrundan är klar, öppnar ni för ett gemensamt samtal.
Samtalet kan vara utifrån era olika förslag och frågeställningar som kommit upp.
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2. Ett annat sätt kan vara att dela in samtalet i olika aspekter på den bok ni läst.
Det kan också vara bra om samtalsledaren förberett några frågor som gruppen kan stödja sig 
på.
 
Aspekter att ta upp kan vara:
 
* SPRÅK (stil, nivå, dialog)
Man kan prata om:
 Vilken berättarteknik använder författaren i boken? Vilken betydelse får berättartekniken för 
läsningen?
 Finns det några utmärkande stilistiska drag? Leta upp ett stycke i boken, hitta en viss typ av 
ord eller något i berättarstilen som är utmärkande.
 Favoritcitat – Var och en letar under läsningen efter ett stycke som hon/han tycker är särskilt 
intressant eller träffande och markerar det i sin bok för att läsa upp det för övriga 
cirkeldeltagare. Ni berättar för varandra varför just detta stycke valts.
 
* PERSONER (karaktärsskildring, berättarperspektiv)
Man kan prata om:
 Vilken roll har berättaren i texten? Eller är det en ”allvetande berättare”?
 Huvudperson och bipersoner – hur beskrivs/gestaltas deras karaktärer? Vad får vi veta om 
deras yttre? Vad får vi veta om deras inre?
Vem identifierar du dig med?

 
* MILJÖ (tid och rum)
Man kan prata om:
När utspelar sig händelserna? Över hur lång tid? Vilka tidangivelser/tidsmarkörer finns? 
Berättelser förhåller sig ju till tid på olika sätt. Det finns dels berättelsens tid, och dels 
handlingens tid. 
 Hur skildras miljön? Leta upp stycken där den skildras. Stämmer den med cirkeldeltagarnas 
uppfattning? Vilken betydelse har städer, platser eller länder i boken ni läst?

 
* STRUKTUR (berättelsens upplägg, början – mitt – slut)
Man kan prata om:
 Finns det bara en handling, eller förekommer bihandlingar eller parallella handlingar?
Hur ser den dramaturgiska utvecklingen eller kurvan ut? Finns det andra berättelser med 
samma utveckling?

 
* TEMATIK (teman, röda trådar, budskap, symbolik)
Har romanen ett tema eller budskap, i så fall vilket? Gå laget runt och berätta för varandra 
vad ni uppfattat som bokens tema. Det kan visa sig att ni uppfattat lika många teman som det 
är deltagare i gruppen.
 Hur gestaltas temat i boken?
 Vad säger boken om sin samtid? Kan man hitta spår av idéer, känslor och tankar från tiden?
 

 



3. Ett tredje sätt för att hålla samtalet på rätt kurs, kan vara att dela i samtalet i tre delar.
Där bakas aspekterna in automatiskt:
 
* VAD BERÄTTAS?
Redogör kort för den konkreta handlingen i boken.
Lyft fram de centrala problemen (t ex konflikter eller motsättningar) som tas upp i boken.
Fundera över de viktigaste personerna. Vad har de för egenskaper?
Vad tror du att berättelsens budskap är?
 
* HUR BERÄTTAS DET?
Vem berättar?
Påverkar berättarperspektivet din upplevelse av berättelsen? I så fall hur?
 I vilken ordning berättas saker och ting? Är ordningen kronologisk (från början till slut) eller 
omkastad på något sätt (t ex att vi får reda på slutet redan i början)?
Påverkar ordningen din upplevelse av berättelsen? I så fall hur?
 
Hur är texten skriven? Fundera över ordval, meningsbyggnad och stil.
 
* VARFÖR BERÄTTAS DET?
Samtiden: Innehåller boken några spår av den tid och det samhälle boken tillkom i? Vad i så 
fall? Hur pass viktigt är det för boken?
 Författaren: Innehåller boken några inslag som kan ha med författaren som person att göra 
(t ex sådant som är självupplevt, eller viktiga frågor som författaren engagerade sig i)? Vad i 
så fall?
 Har den här texten någon betydelse idag, eller är den fullkomligt ointressant att läsa? 
Engagerar texten dig, om ja varför?
 
Bra bokcirkelfrågor
 Tänk på att ställa öppna frågor (frågor som man inte enbart kan svara ja eller nej på) 
eftersom de ofta bidrar till en mer spännande diskussion.
Låt alla få vara med och prata. Prata om vad ni fick ut eller inte fick ut av läsningen. Fastna 
inte i att enbart prata om ifall boken var bra, dålig eller sådär.
Fler exempel på cirkelfrågor – se utdelat papper. Komplettera gärna om ni tycker att frågor 
saknas!
 
Hur avslutar man?
Avsluta cirkelträffen med en runda där var och en har möjlighet att säga något kort om 
boksamtalet, till exempel:
Nya tankar jag fått med mig om den bok jag läst…
Jag skulle vilja samtala vidare om…
Något jag skulle vilja veta mer/läsa mer om…

Sammanfatta läsningen
Hur har boken påverkat dig?
Diskutera era läsupplevelser. Skulle du rekommendera andra att läsa boken? Varför / varför 
inte?



 
Tummen – har någons tumme förändrats?
Aidan Chambers metod är också en bra och intressant metod där det finns mycket att hämta, 
mer att läsa om den finns i boken “Böcker inom och omkring oss” av Aidan Chambers. 



Bibliotekens mötesplats för boksamtal. 
Social läsning. Boktipsa och ta del av boktips, kommentera. 
Gästblogg och bokcirklar. 
Litteraturbankens klassikercirkel. 
Använd gärna i era projekt, ge förslag på gästbloggare eller kanske gästblogga själv? 

Bokcirklar.se

● Bibliotekens mötesplats för bokcirklar 

och boksamtal

● Cirkla digitalt och dela inspiration 

● Gästblogg och samarbeten 

● Klassikercirkeln Tidlösa kvinnoöden 

oktober-mars



Hemuppgift

Novellövning



Bokcirklar på bibliotek
- inspirationsträffar kring bokcirklande och 

läsfrämjande

• 16 november kl 13-16

• 23 november kl 13-16

Annika Hermele och Caroline Karlsson

Idag: 
Bokcirkel om Ojura
Tema och former - idéarbete
Marknadsförings och samarbeten
Tips på marknadsföringskanaler
Dela kunskaper
Bokcirkel plus
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Idéarbete - former och teman

● Olika former och upplägg - vad ska hända?

● Att välja och hitta böcker - delaktighet och 

kunskap!

● Teman och genrer - utforska och blanda. 

Olika former och upplägg
Typ av cirkel/klubb? Vad ska ni göra? Handlar det om boksamtal, boktips eller andra 
bokrelaterade aktiviteter?
Boktipscirkel utifrån tema eller favoritböcker
Temacirklar tex Harry Potter ur olika aspekter, En stad - en bok
Social cirkel - dricka kaffe prata i första hand och böcker i andra hand
Bokprat/samtal i kombination med annan aktivitet t ex stickning eller stavgång
Kreativ verksamhet kring boken (och läsupplevelsen) i olika former
Litterär matchmaking - skapa nya cirklar 
Personalbokcirkel - på samma eller olika bibliotek

Att välja och hitta böcker - delaktighet och framförhållning
Hur väljer man böcker?
Turas om – flexibelt och rättvist
Boklista för t.ex. en termin eller ett år – bra att veta på förhand
Boktillgång/Hur får man tag på böcker? E-böcker, köpa in billiga format t ex 
pocketböcker/Novellixer, reservera från andra filialer/bibliotek, låta deltagarna ta eget 
ansvar i frågan (hjälpa till vid behov), samarbeta med förlag/bokhandlare. Deltagarna kan 
läsa olika format och språk, hör efter i gruppen. Det kan finnas önskemål ljudböcker, e-
böcker, originalspråk. 

Teman
Ny litteratur (hunnit komma i pocket)
På annat sätt aktuell litteratur
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Klassiker
Bokpar t.ex. en klassiker och en modern adaption
En bok – en stad
Geografiskt tema (samma land/samma språk)
Prisbelönta böcker
Debutanter/etablerade

Former och genrer
Romaner
Noveller, enstaka och samlingar
Grafiska romaner
Poesi
Berättande facklitteratur, t.ex. biografier, reseskildringar
Crossover (litteratur som fungerar både för unga och vuxna)
Våga testa: Deckare, fantasy, science fiction, chicklit …

Språk – översättningar
Kan någon/alla läsa på originalspråket? Läs olika!

Tips och inspiration till bokval
Tidskrifter om böcker – Vi läser, Litteraturmagazinet (nättidskrift), Books & Dreams, Svensk 
Bokhandel
Böcker om böcker – botanisera på signum G!

Webbresurser för att hitta och samla böcker
Biblioteksdatabaser: biblioteket.se, Libris (libris.kb.se)
Författardatabas: Alex 
Inspireras av andras bokcirklar, t.ex. Breakfast Book Club
Webbresurser för boktips och egna boksamlingar:
boktipset.se, Librarything, Goodreads

Hur får man tag på böcker?
Bokhandeln – de senaste årens litteratur, moderna och äldre klassiker
Bibliotek – det mesta utom det allra senaste (som det ofta är kö på och svårt att låna till 
specifika datum), i tryckt och andra format

Hur hittar man mer udda böcker?
Bokbörsen, Antikvariat.net, Amazon



Bokcirkel om Ojura

Cirkla i grupper utifrån aspekterna:
● Språk (stil, nivå, dialog) 
● Personer (karaktärsskildring, berättarperspektiv)

● Miljö (tid och rum)

● Struktur (berättelsens upplägg, början – mitt – slut)

● Tematik (teman, röda trådar, budskap, symbolik)

Ta extra ansvar i den del av samtalet

 som handlar om din aspekt. 

Tummen 
Cirkla i smågrupper med alla aspekter representerade. 
Genomgång i hela gruppen. Avsluta med tummen
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Marknadsföring & samarbeten

• Konsekvent kommunikation 

• Ton och tilltal utifrån målgrupp och tema

• Samarbetspartners

○ Föreningar, förlag, lokala bokhandlare eller 

liknande aktörer

Konsekvent kommunikation

1. Det är bra är att sticka ut. Vad gör ert evenemang annorlunda eller bättre än alla andra 

evenemang? Fundera på varför ni vill ordna evenemanget och vad ni ska kalla det. Namnet 

skall säga vad evenemanget strävar efter och bra om namnet också skapar känslor. 

 

Exempel på beskrivande namn

Litterärt afternoon tea på Sture bibliotek: diskutera intressanta romaner med oss över te och 

scones!

Bok och te - Bokcirkel på Östersunds bibliotek

Värmdöcirkeln - Bokcirkel med fokus på Värmdös historia

Bokcirkel - Män som läser - Landskronabibliotekets bokcirkel Män som läser. Mer eller 

mindre kända män med anknytning till Landskrona leda var sin bokcirkel, för att öka läsandet 

bland pojkar och män

The English Bookclub (When, Where, Who, What - Punkt Medis 13-19 år

 2. Var klar över formen och målgruppen när du marknadsför. Det är viktigare att vara tydlig i 

sin kommunikation än att ha en flashig affisch.

Alltså att veta vad man vill säga, och till vem man vill säga det. Detta underlättar valet av olika 

kanaler.

Tydlighet är viktigt för att skapa rätt eller rimliga förväntningar. Vad vi bjuder in till? Vad 

erbjuder vi?
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3. Utgå från dig själv. Vad gör dig inspirerad och lockad?

Vad får dig att komma igång? Kommer det även rymmas andra aktiviteter  inom ramen för 

din cirkel (t ex fika, skrivande, tips, studiebesök), kommunicera ut det!

 TIPS: Kan du marknadsföra genom andra redan existerande och framgångsrika aktiviteter på 

biblioteket (stoppa med flyer om bokcirkeln etc) eller be andra kollegor prata om cirkeln i 

deras verksamheter?

 

Var inte rädd för att frälsa de redan frälsta. De är jättebra ambassadörer för att sprida ordet 

kring bibliotekens verksamhet.  

Vikten av etablering. Det kan ta ett par terminer innan en verksamhet sätter sig och når ut 

ordentligt. Kan vara en utmaning att ha det tålamodet och utrymmet men värt ett försök.

 

Ton och tilltal utifrån målgrupp och tema

Allt kan man inte tänka på och förutse, men vissa saker kan man tänka på. 

Fundera på målgrupp för det du ordnar. Fundera mycket på när och var ni når just den 

gruppen. Ju tydligare målgrupp, ju enklare marknadsföring.  

Då kan ni söka marknadsföringskanaler som specifikt leder till denna målgrupp. Mottagaren 

skall känna att detta planerat just för mig.

Genom att ta reda på lite om målgruppen och lära känna den  kan man skapa goda 

förutsättningar för sitt evenemang/cirkel.

 T ex småbarnsföräldrar/föräldracirkel: Är målgruppen småbarnsföräldrar kan det löna sig att 

tänka på klockslagen, så det passar in i familjens rutiner. Överväg "stödtjänster" eller 

specialbehov som ni kan ta hänsyn till. Behövs det en lekhörna? Barnvagnsparkering? 

Amningspaus?

 T ex äldre/daisycirkel:  Behöver transport/ledsagare från äldreboende? Kan det finnas behov 

av rullstolsramper eller hörselslinga? Är lokalen handikappanpassad? Kan 

bibliotekspersonalen istället komma till äldreboendet/dagverksamheten istället?

 

Fundera på marknadsföringsmaterialets språk. Var noga med ordval utifrån det du erbjuder 

(vilka vill du ska komma, hur känner/tolkar de begrepp som läsecirkel/bokklubb etc? ) Variera 

språket enligt målgruppen, men tänk på att göra det enkelt.

 Samarbetspartners

Samarbete är bra dels för att dela kostnader och arbetsbördan, dels för att få en större 

kontaktyta/nätverk och nå flera  potentiella deltagare.

Fundera på om ni kan samarbeta med någon relevant aktör t ex förening, organisation eller 

förlag.

Finns det någon lämplig samarbetspartner utifrån målgruppen eller inriktningen?

Exempel: 



Föräldracirkel:  BVC, Öppna förskolan, babybutik, föräldranätverk/föreningar

Läseklubben: samarbete barnbokhandel/bibliotek



Exempel



Tips på marknadsföringskanaler

● Webb och sociala medier
● Affisch och flyer
● Bibliotekets övriga verksamhet
● Kalendarier och lokaltidningar
● Samarbetspartners 
● Mun till mun-metoden
● Lokala/nischade nätverk

Marknadsföringskanaler
Då ni har formen klar och en bild av målgruppen är det dags för själva marknadsföringen.
Sällan har man resurser att använda sig av alla kanaler, fundera därför igenom vad som bäst 
lämpar sig för er och välj några marknadsföringskanaler att fokusera på  som gärna 
kompletterar varandra.

Webb och sociala medier
Skapa ett evenemang som ni delar på bibliotekets Facebooksida eller skriv om händelsen på 
väggen. Be andra dela. Bjud in. Lägg upp det som nyhet på webben. 
Medlemsbrev/nyhetsmejl. Skapa en särskild bokcirkelsida på webben. instagram, twitter.  
Skola/lärare, vuxenutbildningar, sfi. Svensklärare och skolbibliotekarier.

Affisch och flyer

I biblioteket men även att sprida utanför biblioteket, i skolor, äldreboenden, sjukhus, gym, 

medborgarkontor, anslagstavlor, butiker osv.

Sprid affischerna efter målgruppen. Tänk dock på att affischer och flyers ofta drunknar i 

mängden, om det är ett ställe där många affischerar. Då kan det löna sig att sätta den på 

mindre "livliga" anslagstavlor alternativt se till att affischen skiljer sig från mängden och blir 

iögonfallande.

Försök få formen att sticka ut.

Bibliotekets övriga verksamhet

Andra cirklar, aktiviteter för samma/liknande målgrupp.

Kalendarier och lokaltidningar/press

Corren, direktpress mfl.
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Utnyttja gratiskanaler som tex evenemangskalendrar eller om  kommunen har något 

kalendarium på webben, lokaltidningens tips-sidor etc.

Samarbetspartners

Föreningar, förlag, organisationer mfl

Be samarbetspartners eller relevanta aktörer/föreningar informera sina medlemmar via 

mejl/brev/deras hemsida/Facebooksida

Mun till mun-metoden

Redan frälsta, kollegor. Prata om evenemanget med besökare och potentiella deltagare.

Använd era egna nätverk. Prata med vänner och bekanta, i kören, i butiken, på 

föräldramötet, på gymmet . Är ni många som gör detta kan ni få stor spridning.

Lokala/nischade nätverk

Lokala föreningar och nätverk för målgrupp eller intresse (pensionärsträffpunkt eller sci-

fiklubb). Info via föräldramöten om t ex  ni ordnar en cirkel som vänder sig till den 

målgruppen (t ex förälder eller barn/ungdom).

 
 



Dela kunskaper

● Personalcirkel
● Bygg en följetong
● Engagera kollegorna
● Gemensam planering och idéarbete
● Öppen cirkelserie
● Delta i varandras program och cirklar

Dela  kunskaper
Många av er är ansvariga  för att sprida kunskaperna om boksamtal till era kollegor. Vi vill 
uppmuntra er till att låna delar av våra träffar och sprida vidare på era bibliotek. 

Personalcirkel
Praktik är bra, starta en personalcirkel där du delar med dig av lite kunskapsstoff varje gång, 
till exempel genom att tillämpa olika metoder, berätta om genrer, källor eller liknande.

Bygg en följetong
Man kan också dela med sig av metoderna till kollegorna i andra kanaler. Kanske har ni ett 
internt nyhetsbrev, en anslagstavla  eller regelbundna personalmöten. Välj några av de tips 
du vill sprida vidare och gör det till en följetong i lämplig informationskanal. 

Engagera kollegorna
genom tex boktipsande, omröstning om läsning eller annat. 

Gemensam planering och idéarbete
Om tanken är att fler medarbetare ska dra igång egna cirklar och program på biblioteket kan 
man börja med ett spånmöte där du kan handleda och ni kan prata om besökarnas behov. Ni 
kan gå igenom checklistan för att testa era olika idéer.

Öppen cirkelserie
Man kan också dra igång en öppen cirkelserie för besökarna som ni i personalen delar på att 
leda. Det blir ett sätt att tillsammans diskutera metoder, val av litteratur, vilka besökare som 



kommer, ja alla de delar vi gått igenom. Viktigt då är att man hjälper varandra och inte ser 
det som en tävling. 

Delta i varandras program och cirklar
Om tiden är knapp kan ett första steg vara att vara med som deltagare i varandras program 
om evenemang. Det är lärorikt och man kan få återkoppling och tips. 



Sätt igång en cirkel!
Ni ska gruppvis diskutera fram en plan för en bokcirkel. Välj ett 

tema du vill prata om och sätt dig i den gruppen. 

Spåna fram idéer och använd gärna checklistan för att gå igenom 

de olika områden vi pratat om. T ex: samtalsform, målgrupp, 

marknadsföring, samarbeten och praktiska förutsättningar. 

Kunskapsspridning mellan kollegor

Hitta nya målgrupper och/eller former

Nystart för etablerade cirklar

Diskutera ett spår per grupp utifrån checklistan och det vi gått igenom (gruppen, samarbete, 
marknadsföring etc). 
Checklistan blir ett sätt att kolla om idén håller hela vägen, passar alla pusselbitar ihop med 
varandra? 



Bokcirkel Plus

● Att erbjuda någonting utöver

det förväntade. T ex boktips, 

litterär mat, goodiebags och liknande. 

● Korsbefruktning av olika evenemang 

kan ge en ytterligare dimension

till läsningen, t ex författarbesök eller 

studiebesök.

Bokcirkel plus handlar om att överraska och erbjuda något utöver det förväntade. Att skapa 

mervärde för cirkeldeltagarna eller “medlemsförmåner”.  Fundera över vad du själv tycker är 

roligt och överraskade. Kanske att presentera något extra på träffarna, kanske kan det vara 

något du själv kan förbereda.

Ge boktips

Bjuda på litterär mat/bokanknytet fika
Museibesök knutet till aktuell bok
Författarträffar
Har man en barngrupp kan pyssel vara ett uppskattat inslag
 
Berätta om olika författarskap eller nya, kommande böcker.
Fördjupa eller gestalta teman och inslag i boken.
Besök en miljö kopplad till boken.
Ha mailkontakt/ställ frågor brevledes till författaren.
Bjud in en gäst inom ett specialämne, knutet till boken som ni läser.
Ge en introduktion till att föra läsdagbok, visa exempel både digitalt och fysiskt.
Litteraturfrågesport med fina priser.

Ta chansen att kontakta förlag och författare om ni är intresserade av möten. Förlagen kan 

ibland bidra med press- och marknadsföringsmaterial som kan vara kul extragrejer, t ex till 

goodiebags.

Korsbefruktning av olika evenemang kan ge en ytterligare dimension till läsningen, t ex 
författarbesök på bokhandel/eget eller annat bibliotek eller studiebesök .
Andra events - tex litterär matchmaking. Eller bjuda in traktens bokcirklar/klubbar till ett 
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bokklubb-powermeeting.

Lyssna på olika poddar el program om boken t ex Bokcirkeln i Lundströms bokradio.

Tips på hur du kan sätta boken i ett sammanhang.
Använd gärna rekvisita som förekommer i boken under boksamtalet.
Visa platsen där boken utspelar sig på en karta. I google maps och earth kan man vandra runt 
på adresser och man kan också skapa kartor där man släpper egna kartnålar och skriver lite, 
tex citat.
Spela upp musik som förekommer i boken. Gör spellista i spotify.
Gör lappar eller bilder kring uttryck och teman som förekommer i boken.



Tack för oss!

Håll gärna kontakt med oss och varandra via 
bokcirklar.se 

annika.hermele@stockholm.se

caroline.karlsson@stockholm.se
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