
Läsvågentips

Bokcirkelrummet
Det är bra om rummet är anpassat för bokcirklar 
– gärna fåtöljer och soffor som ett vardagsrum 
snarare än ett mötesrum med bord och stolar. Den 
sociala kontakten är betydelsefull för deltagarna och 
rummets utformning och atmosfär kan bidra till att 
lyfta detta.

Boksamtalet
Skriv upp karaktärerna i böckerna på en 
tavla och prata om vem som var vem. 
På så vis blir det en mjukstart för att 
börja boksamtalet.

Kommunikationsplanen
Det är viktigt att tänka på vad syftet är med det du gör. 
Genom att fastställa syftet blir det enklare att göra de 
andra delarna av kommunikationsplanen. Om syftet är 
att locka fler till biblioteket så kanske du måste använda 
kanaler som inte är bibliotekets egna. Är syftet att erbjuda 
en kreativ aktivitet till besökare? Då kanske det snarare är 
de besökare du redan har som du ska vända dig till och 
skriva som målgrupp i kommunikationsplanen.

Kom igång med 
bokcirkel
Välj inte för svåra böcker i början. Efter 
några träffar vet man ungefär var man 
kan lägga ribban. Det är viktigt att alla 
känner att de kan hänga med. Det är bra 
att starta med en novell. Det går fort att 
läsa och även den som läser sakta hinner.



Tips för att hålla i bokcirklar
• Gruppen får inte vara för stor, max 10 personer. När man startar upp en cirkel kan man vara någon extra än vad 
som är idealiskt. Någon eller några hoppar alltid av under tiden.

• Ordna med fika och tänk på att erbjuda glutenfritt, laktosfritt, sockerfritt. 

• Börja boksamtalet med att var och en får beskriva boken med en känsla, t.ex. sorg, ilska, glädje…

• Det är bra om boken som ska läsas även finns som ljud- eller talbok.

• Välj inte för svåra böcker i början. Efter några träffar vet man ungefär var man kan lägga ribban. Det är viktigt att 
alla känner att de kan hänga med. Det är bra att starta med en novell. Det går fort att läsa och även den som läser 
sakta hinner.

• Det är viktigt att alla får komma till tals – utan att känna sig tvungna att ha en åsikt. Avbryt ”pratmakarna” på ett 
vänligt sätt. Är det praktiskt möjligt sitt gärna kring ett runt bord så att alla kan se varandra.

• Betona att ingen åsikt är fel. En kan hata en bok som en annan älskar – och det är bara bra för diskussionen.

• Om biblioteket startar en cirkel är det viktigt att biblioteket har en utsedd person som deltagarna kan kontakta vid 
behov.

• Informera alla grupper du möter om vad biblioteket kan erbjuda: grupprum, sittgrupper, studieplatser – en 
mötesplats. Bokcirklar medför att fler hittar till biblioteket även när cirkeln tagit slut.

• Samarbeta kring bokcirklar med studieförbund, då kan bokcirkeln även utformas som en studiecirkel.

Läsvågen är ett projekt som folkbiblioteken i Östergötland,  
Tranås folkbibliotek och Regionbiblioteket Östergötland 
genomförde 2015-2016. Vi arbetade bland annat med cirkeln 
som metod för läsning, skrivande, samtal, berättande och 
litterär gestaltning. Biblioteken har även utvecklat mötesplatser 
i och utanför biblioteken. Här är några av de tips som 
bibliotekarierna delar med sig av utifrån från sina erfarenheter.

Tips för att arbeta med 
kommunikationsplan
Varför göra kommunikationsplan?

1 - Det bidrar till att tydliggöra varför vi gör som vi gör!

• Kommunikationsplanen hjälper till att tydliggöra varför man gör något – gör vi rätt saker?  Är aktiviteterna i linje med vårt 
uppdrag? Finns det ett behov av denna aktivitet?

• Med hjälp av en kommunikationsplan får man tillfälle att tänka igenom sina aktiviteter och får möjlighet att följa upp dem.

• Kommunikationsplanen är ett sätt att reda ut vad man ska göra, så att man inte bara kör igång med något för att det är en kul 
idé. Det är viktigt att fundera på om aktiviteten passar för målgruppen.

2 - Hjälper till att utveckla våra aktiviteter

• Kommunikationsplanen ska vara ett levande dokument som hjälper oss att snäva in vår planering och bidra till eftertanke. 

• Efter en tid reviderar man planen och kan då se vad som ska strykas eller sparas, vad som var för kostsamt eller tidskrävande, 
eller vad som gick bra. Man tvingas tänka efter och kan utveckla sin aktivitet varje år.

3 - Intern förankring

• Alla roller tydliggörs i planen, och alla inblandade blir införstådda med vad de ska göra. 

• Man kan se kommunikationsplanen som ett körschema för de som är inblandade och som ska se till att aktiviteten 
marknadsförs och utförs.

• Kommunikationsplanen hjälper till att tydliggöra vad en aktivitet kräver: kostnader blir tydliga, tidsåtgång, personal, 
förberedelse etc.

• Aktiviteten kan också behöva förankras internt bland övrig personal som inte är direkt inblandade, men som bör få 
information.

4 - Långsiktighet i organisationen

• Kommunikationsplanen ska skrivas så att andra kan läsa och förstå, den kan vara ett hjälpmedel för ny personal eller när 
någon annan tar över aktiviteten. Var därför tydlig med vad aktiviteten handlar om, även om det för oss kan tyckas självklart.

5 - Ger trygghet och minskar stress

• Genom att ha en plan och följa den så får man koll på läget och känner sig tryggare i sitt arbete!

• Om man har en färdig plan känner man sig trygg och kan lättare handskas med oförutsedda händelser.

• Man får kontroll över sin aktivitet och får koll på detaljer (kostnader, bokningar etc.).

• Har man planeringen nedskriven så behöver man inte ha den i huvudet.

• Det är värdefullt att lägga ned tid i början på en kommunikationsplan – att revidera den är enklare.

Tips för kommunikation med 
bokcirklar för nysvenskar
• Var ute i god tid. Om man vill starta en cirkel på hösten är det bra att den startar först i slutet av september så att man har 
gott om tid att kontakta alla SFI-grupper inom skolvärlden och de man möter i biblioteket.

• Fundera på namnet. Bokcirkel kan vara krångligt. Lättläst på biblioteket verkar lite otydligt men Språkträff kan fungera bra.

• Försök att få en mejladress till alla och be dem mejla. De som hör av sig har ett större intresse än om de bara lämnar ett 
telefonnummer och vi på biblioteket ska ringa. 

• Man kan också testa att skicka sms-påminnelse om tidpunkten då personer i målgruppen kan uppleva problem med att passa 
tiden. Berätta för dem att man kan skicka ett sms med meddelandet ”kommer inte” om man uteblir. Ge dem all information 
om bokcirkeln på ett papper inklusive kontaktuppgifter och informera om hur man ska skriva när man inte kan komma.

Tips för att hålla i boksamtal
Före boksamtalet

• Läs boken innan du väljer den till boksamtal om du inte redan säkert vet att den passar för boksamtal.

• Involvera deltagarna innan boksamtalet med att de får veta huvudfrågorna i förväg. Då blir det lättare för deltagarna 
att veta vad som förväntas av dem.

• Tänk själv ut svar på de frågor du kommer ställa till andra. På så sätt är det enkelt att se om någon av frågorna ger 
mycket eller lite i svaret. Exempelvis kan man undvika ledande frågor och frågor av ja och nej karaktär.

• Läs in dig ordentligt på modellen så att du kan den i huvudet.

• Ha med papper och penna för att anteckna det som sägs och kunna lyfta vissa frågor för gruppen.

 
Under boksamtalet

• Inled med att kort förklara den modell du använder för boksamtalet.

• Skriv upp karaktärerna i böckerna på tavlan och prata om vem som var vem. På så vis blir det en mjukstart för att 
börja boksamtalet.

• Lyssna på samtalet.

• Ställ motfrågor och lyft intressanta diskussioner.

• Om det är svårt att få igång samtalet i en viss fråga, berätta vad du själv upplevde och fråga om andra upplevt/
uppfattat det på samma sätt.

• Anteckna och jämför det som sägs med vad som sägs senare. På så sätt kan du enkelt återkoppla till det som sagts.

• Det är bra att ha boksamtal flera gånger med samma grupp, så att de blir bekanta med modellen.

Efter boksamtalet

• Se till att fråga om någon vill tillägga något. Det kan finnas saker i boken som inte kommit fram under samtalet.

• Ha en sammanfattning för att runda av. 

• Se till att ha kontakuppgifter så att du kan skicka ut mail om en ny bokcirkel exempelvis.
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