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Tips til nyoppretta lesesirkel
Hvorfor starte/bli med i en fast lesesirkel?






I en lesesirkel får du muligheten til å dele erfaringer og opplevelser med andre lesehester.
Bokdiskusjonene gjør at man kommer dypere inn i bøkene og får nye perspektiver.
Samtidig får du iføre deg dommerkappen, hive deg ut i diskusjonen og gi karakterer til høstens
nye bøker eller de gamle, gode klassikerne.
Faste møter gjør at man alltid får lest minst ei bok hver måned.
Deltakerne blir som regel bedre til å lese gjennom en fast leserytme og samtalene på møtene.

Hvor mange bør dere være?
Av erfaring bør dere ikke være mer enn ti personer i hver gruppe. Dermed er det større muligheter
for at alle kommer til orde. De fleste erfarer også at det ikke er like lett for alle å møte hver gang, så
at gruppa består av minst 6-7 stykker vil gjøre det mulig å få gjennomført møtene regelmessig.

Hvor ofte?
Mange synes ett møte i måneden er passende, mens andre synes det holder med annen hver måned.
Sett av datoene god tid i forveien, slik at flest mulig kan delta. Vi anbefaler at dere setter av minst en
times tid til selve presentasjonene av/diskusjonene rundt det dere har lest.

Møtes hvor?
Bokmøtene kan avholdes hjemme hos medlemmene på omgang, på en kafé, eller på Internett (prøv
f.eks. ut Bokklubbenes lesesirkel:
http://www.bokklubben.no/SamboWeb/side.do?rom=AK&dokId=516654). Noen lesesirkler legger
sine møter til biblioteket. Da møtes man på nøytral grunn og man slipper å rydde eller føle press til å
sette på kaffen (eller styre med enda større oppdekning…). Dersom det er noe man lurer på er det
også lett å finne svar på et bibliotek.

Hva kan biblioteket ellers hjelpe deg med?
Lesetips i form av “surprise-pakker”, anbefalinger og informasjon om kulturkvelder eller hjelpe dere
med å arrangere et litteraturarrangement. Biblioteket kan også hjelpe dere med lokaler, såfremt
møtene foregår innen bibliotekets åpningstider.

Hva slags gruppe?
Det kan være ei
1) gruppe som består av folk som kjenner hverandre
eller
2) gruppe som blir satt sammen av tilfeldige folk (her kan biblioteket være til hjelp). Fordelen med
en boksirkel med andre enn dine nærmeste omgangsvenner er at man skreller vekk store deler
av det ”kosesosiale”, og at boka blir eneste fellesnevner.

Valg av bøker
Å finne spennende bøker er veldig viktig for å opprettholde interessen blant medlemmene.
Diskusjonen rundt bokvalg kan bli vel så intens som diskusjonen om selve boka, så det kan være lurt
å starte med å snakke litt om rammene for hva slags bøker man vil lese.
 Man kan lese mange bøker innenfor én type litteratur: krim og spenning, fantasy, humor,
kjærlighet, islandske ættesagaer …
 Er noen sjangre helt uaktuelle?
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Holde seg til ett tema: bare feministiske bøker, bare bøker fra eksotiske kulturer osv.
Velge ei god blanding av alt man er interessert i
Romaner av nordiske forfattere
Noen grupper “leser seg verden rundt” og velger bøker av forfattere fra land etter ei oppsatt
“løype”
Man kan konsentrere seg om ett forfatterskap (Knut Hamsun, Paul Auster, John Irving…)
For de med dårlig tid: noveller
Be om surprisepakker fra biblioteket
…

Ønsker dere at alle skal lese den samme boka, noe som gjør at alle også diskuterer den samme boka,
eller vil dere lese forskjellige titler, noe som gjør at litteraturformidlingen til alle i gruppen blir det
viktigste?
Prøv først å velge bøker minst én i gruppa har lest og likt, og bestem alltid tittel minst en måned før
dere skal diskutere den. Alle kan komme med et tips hver til hvert møte, og så velger man ei eller
flere bøker ut fra dette. Eller dere kan følge med på bokanmeldelser og foreta valg på bakgrunn av
dette.
Dersom dere ikke helt vet hva dere skal lese, kan en litteraturformidler fra biblioteket presentere et
utvalg bøker, slik at dere kommer i gang. Man kan også be en utvalgt (En kulturjournalist? Andre som
man vet leser mye…) komme med tips til de ulike møtene.

Diskusjon av boka
Alle deltakerne må lese boka/bøkene med tanke på at de skal diskutere den/dem etterpå. Enten man
synes boka er bra eller dårlig, bør man kunne begrunne synspunktet. Det kan være lurt å notere seg
noen utdrag fra boka for å illustrere hva du tenkte mens du leste den. Ta utgangspunkt i
innhold/handling, form, leseopplevelsen.
Bestem dere for hva som er viktigst for dere – litteraturkritikken eller formidlingen av lesegleden?
Dersom det hele blir for teoretisk, vil mange falle av. Man bør altså velge om man vil ha en subjektiv
samtale, eller en objektiv og informativ gjennomgang av teksten. Vi (som holder dette
inspirasjonsmøtet) setter de subjektive, personlige meningene i høysetet, ettersom det er lesegleden
vi hegner om.

Gode grunnregler









Dere må bli enige om hva de ulike medlemmene forventer av møtene. Å lage en dagsorden og
finne en møteleder kan høres formelt ut, men det er viktig å bli enige om hvordan man ønsker å
ha boksirkelen. På den måten kan man raskest mulig begynne å diskutere selve bøkene.
Ha faste tider, slik at dere sikrer en viss fremdrift uten at det blir stress.
Alle må samtykke i å gi boka/bøkene en sjanse
Ta gjerne utgangspunkt i konkrete spørsmål i diskusjonen. Alle bør notere seg diskusjonsemner
mens de leser.
Godta og respekter andres lesevaner og valg
Lytt til og respekter de andres syn - gi andre plass til å ha sine meninger
Vær åpne for alle innspill! Ikke vær redd for å si det du mener om ei bok. Ei bok er et åpent rom,
der mange tolkninger er mulige. Husk at det finnes ingen fasitsvar!
Det skal ikke være noe press for å bidra - det er ok å lytte

