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Samtalet i bokcirkeln 
Det är spännande att lyssna till olika röster i en bokcirkel. 
Låt alla deltagare få talutrymme. Det fungerar bra med 
grupper om ca 5-8 deltagare. Gruppen kan bestå av några 
arbetskamrater eller vänner, en grupp i en förening eller 
en församling – eller kanske vara en helt ny konstellation 
av samtalssugna människor? Vi i Sensus vill gärna hjälpa er 
med rekrytering av deltagare och tips för bokcirkeln. 

Bestäm från början hur många gånger ni ska träffas och 
hur ofta? Bestäm också var ni ska träffas. Hemma hos 
varandra? På ett café?  Vill ni vara i Sensus lokaler?

Ledaren
Ledarens roll i en bokcirkel är oftast ett nertonat ledar-
skap, ledaren är en i gruppen. Ledarens roll blir att se till 
att ordet fördelas så att alla kommer till tals, att samtalet 
håller sig till ämnet och att tiden hålls. Ledaren kan också 
initiera frågan om uppgift till nästa träff. Ledaren har 
ansvar för närvarolistan och håller kontakt med Sensus.

Sensus hjälper gärna cirkelns ledare med ledarutbildning-
ar, genom tips på metoder och material. 

www.startacirkel.se

Vi läser böcker med våra personliga ”glasögon”. 
Vi läser med våra erfarenheter, våra kunskaper, våra 
värderingar, vår kultur och våra personligheter. I ett 

samtal om en bok kan vi få tillgång till varandras 
perspektiv och synfältet kan vidgas. 
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Samtal om skönlitteratur
Ett sätt att välja vilken bok gruppen ska samtala om är att 
var och en till varje träff har med sig ett förslag på bok att 
läsa inför nästa träff. Reservera ungefär en kvart i slutet av 
varje träff  för bokval till nästa träff.

Gruppen kanske hellre fördjupar sig i ett tema, ett för-
fattarskap, en epok eller ett land. 

Olika frågor kan starta samtalet
Välj en av frågeställningarna nedan. Låt ordet gå laget runt 
och berätta för varandra hur ni tänker kring frågan. Låt 
den som har ordet tala färdigt innan ordet går vidare till 
nästa.

• Vilket är ditt favoritbudskap?

• Vem berättar? Vilken funktion har berättaren?

• I vilken tid vill du placera berättelsen?

• Vilken person/karaktär fastnar du för?

• Vad tänker du om författarens berättarstil?

• Vilket budskap ger boken dig?

• Vilka associationer får du till bokens titel?

• Vad vet du om författaren? 

• Vad handlar boken egentligen om?
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Tala bok, tala liv
Ett annat sätt att samtala om boken är att sätta de egna 
känslorna, erfarenheterna och existentiella frågorna i 
fokus. 

Läs boken med tre nycklar i åtanke. 1: En känsla, 2: En 
person som berörde, 3: En händelse som berörde. I sam-
talet bör ni undvika att fälla omdömen om boken, positiva 
så väl som negativa. 

1. Inled samtalet med att låta ordet gå laget runt 
och var och en får en stund för att berätta om 
känslan boken lämnade hos honom eller henne. 
Den som talar får tala utan att bli avbruten eller 
kommenterad.  

2. Vid nästa runda berättar var och en, också nu 
oavbruten, om en person som berörde särskilt 
starkt. Efter rundan kan gruppen ha ett fritt 
samtal. 

3. Vid en avslutande runda berättar deltagarna om 
en händelse i boken som berörde särskilt starkt. 
Även efter denna runda kan samtalet vara fritt.

Vid detta personliga sätt att närma sig boken är det viktigt 
att var och en talar i jag-form; jag blev berörd av, jag kände, 
jag upplevde … Samtalet kommer då ofta nära och det är 
viktigt att gruppen kommit överens om att det som sägs i 
gruppen av personlig karaktär stannar i gruppen. 

Metoden är en anpassning av filmsamtalsmetoden Tala 
film, tala liv.

key

key

key
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Samtal om facklitteratur

Läs med pennan i handen
Det kan vara till hjälp att ha en penna i handen när boken 
läses och en enkel metod för att ta tillvara på frågor och 
tankar under läsandet. Det handlar om att markera saker 
i texten som läsaren stannar upp inför. Det går helt enkelt 
till så här:

Frågor - Stryk under och markera med 
frågetecken det du inte håller med om eller 
inte förstår och vill höra andras tankar om.  

Utmaningar - Stryk under och markera med 
utropstecken det som du tyckte var särskilt 
intressant, det som gav dig en aha-upplevelse 
eller kändes utmanande. 

Hopp - Stryk under och rita en uppåtpil i kanten 
för det som ger dig hopp, får dig att växa eller 
ger dig ny kraft.

Gruppens understrykningar blir utgångspunkter för sam-
talen.

På träffen: Gå laget runt så var och en tar upp en av sina 
understrykningar i taget och den diskuteras innan man går 
vidare.

Om det uppstår någon faktafråga kan kanske någon i 
gruppen ta på sig att ta reda på fakta som kan belysa fråge-
ställningarna inför nästa sammankomst.

?

!
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Att börja i den egna reflektionen
• Låt var och en i bokcirkeln fundera över bokens 

titel/ämne. Vad betyder den/det för dig? Vilka 
associationer får du? Låt ordet gå laget runt och 
skriv gärna upp stödord på exempelvis ett  
blädderblock när alla berättat.   

• När ni lyssnat till varandra kan ni samtala om 
vad ni har gemensamt i era upplevelser och 
om skillnader i era tankar. Skriv gärna upp det 
också. Spara anteckningarna. De kan ni gärna 
återkomma till nu och då under i er bokcirkel. 

• Läs tillsammans innehållsförteckningen i boken. 
Låt var och en fundera på vilka kapitel eller  
frågeställningar som ser extra intressanta ut.  
 
Dela upp bokens olika avsnitt på deltagarna i 
gruppen. Varje gruppmedlem får på så sätt ett 
”avsnitt” att ta ansvar för och formulera fråge-
ställningar kring.  
 
Vid samlingen om tex Hållbarhet får den som 
förberett avsnittet inleda med några egna reflek-
tioner och frågeställningar och därefter bjuda in 
till ett gemensamt samtal.

Att följa en studiehandledning
Till flera fackböcker finns färdiga studiehandledningar 
med frågor och förslag till samtalsingångar. 

Litteraturtips och studiehandledningar 
hittar du på www.sensus.se
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Sensus är en resurs för samtalsgrupper. 
Vi kan hjälpa till med stöd till samtalsledare och med processledning i mindre och större grupper. 

Välkomna att kontakta ditt närmaste Sensus-kontor.
Anmälningslistor för studiecirklar finns att hämta på www.sensus.se.

Uppdaterad 2019


