
Att komma igång
Hitta andra som vill vara med! Fråga 
klasskompisar, kompisar i fotbollslaget eller sätt 
upp en lapp i skolan. Antal medlemmar får man 
så klart välja helt själv. Men det kan vara bra att 
inte vara färre än fyra, eftersom alla kanske inte 
kan komma alla gånger. Om ni är fler än tio kan 
det bli svårt för alla att hinna prata.

Vad ska vi läsa?
Hur hittar man rätt bok? Fråga din lärare, 
skolbibliotekarie, bibliotekarie eller kompis. Har 
de några bra tips?

Tema
Att ha ett särskilt tema i cirkeln är kul! Det kan 
också vara till hjälp när man ska välja bok. 
Temat kan vara hur brett eller smalt som helst: 
deckare, klassiker, författare från ett särskilt 
land, böcker skrivna ett visst år, böcker med 
gröna pärmar ... Bara fantasin sätter stopp!

Vem väljer bok?
Diskutera och välj tillsammans, eller låt var 
och en välja varsin gång. Det viktiga är att alla 
får chans att påverka bokvalet.

Var öppen för nya läsupplevelser!
Hur ni än väljer bok, och vad ni än väljer – 
kom ihåg att vara öppen! En bok som du 
tycker ser tråkig ut och aldrig skulle ha valt 
själv kan visa sig bli årets bästa läsupplevelse.

Planera era träffar
Bestäm när och var ni ska ses! Och hur ofta? 

Hur startar man samtalet?
Ett bra sätt att starta samtalet är att göra en kort 
inledande runda, där alla får säga bara ett par 
meningar om boken och ge den poäng på en 
skala 1–5. På så sätt får alla vara med och prata 
direkt.

Fokus på läsupplevelsen
Även om ni ger poäng, tänk på att det är 
upplevelsen som står i centrum. Det viktiga är 
inte främst om boken var bra eller dålig, utan 
vilken upplevelse den gav dig. Hur kändes det 
att läsa den? Hur skulle du beskriva berättelsen?

Olika åsikter är bra! 
Det finns inget rätt eller fel, bara olika läsningar. 
Alla tolkar texten på sitt sätt och allas åsikter är 
lika mycket värda. Det är bara bra om ni tycker 
olika – då blir diskussionen mer varierad. Var 
öppen för andras tankar kring boken och visa 
nyfikenhet. Kanske upptäcker du själv något 
nytt?

Guide: Starta en bokcirkel

Läs mer på www.denstoralasutmaningen.com




