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BOKCIRKLA DIGITALT 
Tips och idéer för att diskutera läsupplevelser 

 

Hur går en bokcirkel till? 

En grupp människor väljer att läsa samma bok och 

diskutera utifrån fasta frågor eller spontana frågor 

som uppstår på själva cirkeln. En annan möjlighet är 

att läsa olika böcker och berätta om sin läsupplevelse 

för de andra deltagarna.  

 

Bokfika med videosamtal! 

Det behöver inte vara komplicerat – boka in ett 

videosamtal med en vän och bulla upp med fika på 

varsitt håll. Diskutera böcker ni läst på sistone eller 

böcker ni drömmer om att läsa. 
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Delta i en bokcirkel 
Det finns bokcirklar på internet som du kan delta i. 

Bokcirklarna kan gå till på olika sätt. Ibland träffas 

deltagarna i ett videosamtal och ser varandra under 

diskussionen. Ibland sker bokcirkeln textbaserat, i 

ett forum ställer bokcirkelledaren frågor som 

deltagarna får fundera och svara på. Vissa 

bokcirkelgrupper ger dig istället möjligheten att själv 

tipsa om böcker du läst.  

 

Bokcirklar kan också ske i form av livesändningar – 

ett digitalt samtal som du tittar på i din smartphone 

eller på din dator.  

 

Det finns bokcirklar som är mindre och privata 

initiativ och så finns det bokcirklar med många 

deltagare. Här följer några tips på grupper du hittar 

på Facebook.  

 

Bokcirklar på Facebook 
Sök på gruppen och begär att få gå med.  

• Bokcirkla i Dalarna 

• Feelgood-kollektivet  

• Snacka om böcker 

• Snacka om ljudböcker 

• Spänningsklubben 

• SVT Babels bokklubb 
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Skapa en bokcirkel 
 
För att skapa en bokcirkel behöver du:  

 Välja en plattform (var ska bokcirkeln äga rum?) 

 Hitta deltagare 

 Bestämma hur bokcirkeln ska gå till 

 Hitta inspiration till bokcirkelböcker  
 
Plattform 

För textbaserad bokcirkel kan en Facebookgrupp 
fungera bra förutsatt att deltagarna har konton på 
Facebook.  
 
För en digital bokcirkel där ni kan se varandra kan ni 
testa Jitsi Meet. Det är en videomötestjänst som 
deltagarna inte behöver starta ett konto. Vi har en 
separat instruktion på hur det fungerar.  
 
Det går också bra att använda till exempel Messenger.  
 
Tänk på att alla som har tillgång till länken kommer in i 
mötet. Det är möjligt att sätta lösenord på mötet.  
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Deltagare 
 

Om du redan har en fysisk bokcirkel kan ni testa ställa 
om till digitalt och se hur det fungerar. Om du drömmer 
om att starta en bokcirkel men inte hittat likasinnade än 
så kan du prova fråga runt bland kollegor, vänner och 
kurskamrater. Du kan efterlysa medlemmar i sociala 
medier. På Instagram finns det många som har konton 
som bara fokuserar på böcker och som brinner för 
böcker.    
 
Bokcirkeltips 

 

 Bestäm en person som fördelar ordet så att alla får 
prata. Tyck gärna olika men respektera varandra.  

 Även om en bokcirkel är digital är det gott att ha 
något att tugga på, kanske bestämmer ni ett tema? 
Varför inte afternoon tea eller tapas?  

 Sätt ramarna för er cirkel. Är det okej att delta utan att 
ha läst ut boken? Får man spoila slutet? 

 Bete dig som i ett vanligt samtal även om det är ett 
videomöte, le och nicka för att bekräfta varandra.  
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Fördelar med digitala 
bokcirklar  
 
 I en textbaserad diskussion får du möjlighet att 

fundera i lugn och ro. Du behöver inte ha färdiga 

formuleringar. Ibland fortsätter diskussionerna i 

forum över en längre tid, då har du tid att sova på 

saken. Det ger dig möjligheten att reflektera.  

 

Du kan bokcirkla med människor du annars aldrig 

skulle ha träffat. Kanske vill du starta en bokcirkel 

om en specifik genre som urban fantasy eller 

arbetarlitteratur? Hitta likasinnade med hjälp av 

internet eller cirkla med vänner som bor långt borta.  

 

Delta när du vill! Kanske har du tid ibland men 

inte jämt. Testa och se om bokcirklande är något för 

dig. Kanske vill du inte cirkla en gång i månaden 

utan en gång i halvåret?  
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Bokcirkelfrågor 
 
Vilka känslor väcker boken? 

 

Vad har boken för teman? 

 

Vilka är huvudkaraktärerna och hur är dom? 

 

Finns det någon bikaraktär som fastnat i ditt minne? 

 

Berätta om något du tycker är bra med boken. 

 

Berätta om något du stör dig på eller inte håller med 

om i berättelsen. 

 

Vad tror du att författaren vill säga med boken? 

 

Sammanfatta din läsupplevelse med ett ord. 
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Tips på böcker! 
 
Dystopi: 

Makten av Naomi Alderman 

Raseri av Andreas Ek 

 

Klassiker:  

Utvandrarna av Villhelm Moberg 

Århundradets kärlekssaga av Märta Tikkanen 

 

Samtid: 

Queenie av Candice Carty-Williams 

Dina händer var fulla av liv av Suad Ali 

 

Snackisar:  

Samlade verk av Lydia Sandgren 

Fjärilsvägen av Patrik Lundberg  

 

Spänning: 

Kastanjemannen av Søren Sveistrup 

Råttkungen av Pascal Engman 
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DigidelCenter Säter 
hjälper dig som bor i Säters kommun  
och har frågor om det digitala livet.  

 

Behöver du digital hjälp?  
Kontakta Säters biblioteks informationsdisk på 

telefonnummer 0225 55186 
 
 
 

Detta verk är licensierat under CC BY-NC-ND 2.5 SE 
Om du jobbar på bibliotek, besök bibliotek.sater.se 

för att se hur du får använda materialet. 
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