
Forslag ti l spørgsmål I kan diskutere: 

• Begynd altid med en hurtig runde, hvor alle bliver hørt. Lad alle 
komme med deres første umiddelbare oplevelse af bogen.  

o Brug evt. en analysemodel som udgangspunkt. Der er 
masser af inspiration at hente på hjemmesiden 
Textanalyse.dk eller på faktalinket om Tekstanalyse 
(Gå ind på www.vejbib.dk – ”E-materialer” – 
”Netbaser” - ”Faktalink” og log ind med cpr. nr. og 
pinkode). På www.opgavesiden.dk finder du en mini 
roman-analysemodel. 

Andre idéer til hvad I kan tale om: 

• Hvilken genre er det?  

• Diskutér bogens tema(er)  

• Ligner det andre bøger, I har læst?  

• Hvem skriver også sådan?  

• Har I læst andre bøger af samme forfatter, og hvordan placerer 
bogen sig så i forfatterskabet?  

• Hvad synes I om sproget? Er bogen godt skrevet? Og 
hvorfor/hvorfor ikke? Kom med eksempler. 

• Holder historien? ”Hænger bogen sammen?” 

• Er personerne troværdige? 
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INSPIRATION FOR 
LÆSEKREDSE 
Hvordan finder du sammen med nogen i en 
læsekreds?  

• Lav et opslag  

• i lokale butikker 

• i idrætscentret  

• i boligforeningen  

• i sognehuset  

• på biblioteket  

• spørg en læseglad ven/veninde, som måske så igen har en anden 
læseglad ven/veninde...og pludselig er I alt for mange!  

• Kontakt dit lokale bibliotek. Måske kender vi en læseklub, du kan 
være med i. Eller vi er måske i gang med at etablere en ny 
læseklub. 

Hvor kan I mødes?  

• I kan mødes I jeres private hjem, lade værts-rollen gå på skift  

• Måske kan I låne lokaler i boligforeningen, sognehuset…  

 

Hvor ofte skal I mødes? Og på hvilket 
tidspunkt? Og hvor længe? 

• Mange læsekredse mødes 1 gang om måneden fra september-maj  

• 2-3 timer pr. gang  



Hvad vil  I læse? 

Jeres lokale bibliotek tilbyder at skaffe bøger til jer, så alle i 
læsekredsen får et eksemplar samtidigt. 

Det eneste vi, som hovedregel, ikke kan skaffe til jer, er de nyeste og 
mest efterspurgte bøger. Den første nyhedsinteresse skal lige lægge 
sig, før vi kan fremskaffe mange eksemplarer.  

Handicap er ingen hindring! Mange bøger er indlæst og kan lånes på 
cd, mp3 eller downloades fra Internettet, så også blinde og 
læsesvage kan være med. 

Hvor kan I hente idéer ti l  læsning? 

• På Internettet, f.eks. Litteratursiden.dk. På Litteratursiden 
findes der også  virtuelle læseklubber. Her kan du se hvilke 
bøger, andre læseklubber læser og kigge med i deres diskussion.  

• Få gode læsetips hos bibliotekaren! Hvert år udleverer vi et 
inspirations-katalog.  

• I kan skiftes til at vælge en bog ud, så det bliver varieret læsning.  

• I kan vælge en genre eller f. eks læse klassikere  

• I kan vælge at læse et forfatterskab  

• I kan vælge filmatiserede bøger og bagefter se filmen sammen.  

• Læs en bog, som kan være et udgangspunkt for en udflugt for 
læsekredsen. Læs f.eks. ”Det gyldne klenodie" af Marie Hvidt og 
lav en udflugt til Christiansfeld, hvor bogen foregår.  

• I kan vælge f. eks et af H.C. Andersens eventyr og så læse 
eventyret som billedbog  med forskellige illustrationer  

 

Hvordan bestiller I bøger på biblioteket? 

• Et godt råd: lad den samme person stå for bestilling i hvert fald 
for en periode  

• Bestil bøgerne hos bibliotekaren. Her kan I også få at vide, om det 
er realistisk at skaffe de bøger, I foreslår.  

• Kom i god tid: mindst 14 dage før  

• Aflever gerne flere bogønsker ad gangen, gerne med flere 
valgmuligheder. Måske en liste med ønsker for hele sæsonen. 

• Aftal en afhentningsdato. Når den enkelte deltager henter sit 
eksemplar af bogen, skal de vide, i hvilket navn, læsekreds-
bøgerne er bestilt, eller vide hvilken titel, der er bestilt hjem. 
Hent bøgerne inden 14 dage.  

• I kan låne bøgerne i 6 uger. Lånetiden kan ikke forlænges.  

Hvordan får I begyndt en diskussion om bogen? 

• Et godt råd: lad én være ansvarlig for at lave et oplæg og være 
ordstyrer. Lad gerne ordfører-posten gå på skift  

• Lad én lave et stykke forberedende arbejde med f.eks.  

• Læse anmeldelser af bogen.  
Spørg efter anmeldelser på biblioteket.  
Find anmeldelser/analyser på nettet.  

• Evt. læse analyser af bogen 
Spørg efter analyser på biblioteket 

• At læse om forfatteren: 
Spørg efter noget om forfatteren på biblioteket eller 
find selv noget på www.forfatternet.dk (Gå ind på 
www.vejbib.dk – ”Vi tilbyder” – ”Forfatterweb” og 
log ind med cpr. nr. og pinkode) 

• Vælg en bog fra Litteraturanalyser fra 
Litteratursiden.dk. Her får du supplerende 
oplysninger om bøgerne og deres forfattere.  

 

 


