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Läsprotokoll som kan fyllas i under läsningen: 



Boksamtal med ovana läsare 

Att läsa samma bok och prata om den skapar en 

gemensam positiv upplevelse av läsning! 

 

Här följer några tips för hur ett spännande  

boksamtal kan skapas, särskilt för läsare som inte 

är vana vid att läsa.  

 

 
1. Välj en bok som kan intressera gruppen 

Ta reda på gruppens intressen och försök hitta en bok 
utifrån det, så att de kan känna igen sig och relatera till 
innehållet i boken. Detta skapar ett större intresse. 

 Vad gör de på sin fritid? 

 Vilka filmer och serier ser de? 

 

2.  Förbered gruppen på bokens handling 

För att väcka intresse för läsningen och göra det lättare 
att hänga med i handlingen kan du börja med att: 

 

 Berätta om handlingen i korthet—avslöja inte för 
mycket! 

 Berätta om författaren 

 Introducera genom att högläsa en bit i  
början av boken 

Frågor och diskussion 
Det är några viktiga saker man måste tänka på: 

 Alla får svara på frågorna, en i taget. Ingen ska 
börja diskutera det någon annan säger. 

 Det är texten som ska diskuteras. 

 Den som håller i bokcirkeln har inte facit.  

 

1. Var det något speciellt du gillade med boken? 

2. Var det något du inte gillade med boken? 

3. Var det något som du inte förstod eller som du 
tyckte var svårt med boken? 

Dessa tre frågor kan handla om karaktärer, språket, 
miljön, bilder/omslag, intrigen, händelser, tiden då 
handlingen utspelar sig, motiv och teman. 

 

4. Lade du märke till några mönster? 

Vad upprepas i boken, som till exempel ord, en  
händelse eller en tanke? 

 

5.  Gjorde du några kopplingar? 

Det kan handla om vad läsaren har varit med om själv, 
till samhället/omvärlden, eller till en annan text. 

Här kan man göra personliga tolkningar som gruppen 
kan diskutera. 

Källa: Guide till boksamtal med ovana läsare, Vilja förlag samt Aiden Chambers.  


