
Inspiration
til læsekredse



På Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne har vi udarbejdet dette
idékatalog, der kan være til inspiration for både nye og allerede
eksisterende læsekredse. 

I kataloget guider vi til gode hjemmesider med anmeldelser,
forfatterportrætter og baggrundsviden. Derudover finder I
inspiration til, hvordan et læsekredsmøde kan forløbe og gode råd
til, hvordan samtaler om litteratur kan gribes an på nye og
spændende måder. 

Husk at I også altid kan søge råd og vejledning på biblioteket – vi
hjælper gerne. 

God læselyst! 

Introduktion



I en læsekreds bliver du ikke kun præsenteret for god litteratur, du
møder også nye mennesker og får lov at høre andres tanker og
idéer. Den fælles bogsnak skal gerne bidrage til, at deltagerne i
læsekredsen deler deres indbyrdes læseglæde, bliver inspireret og
får et mere nuanceret billede af den bog, alle har læst. I snakken
om bogen handler det ikke nødvendigvis om at blive enige, vide en
masse om litteratur på forhånd eller at analysere bogen i alle
detaljer, men derimod om at dele oplevelsen, følelsen og dine
tanker om bogen. 

På Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne har vi flere læsekredse, og vi
hjælper dig gerne med at oprette eller finde en læsekreds, hvis du
er interesseret. 

Kontakt os på biblioteket, så guider vi dig i den rigtige retning. 

Hvad er en læsekreds?



Når I skal beslutte jer for, hvilke bøger I vil læse i læsekredsen, kan
I starte med at indkredse nogle kriterier. Det kan eksempelvis være,
at I vil læse klassikere, bøger fra et bestemt årti, ny dansk
litteratur, prisvindende bøger eller noget helt andet. I kan også
lade valget af bøger gå på skift blandt medlemmerne i læsekredsen.

På fmbib.dk/laesekredse/gode-raad-til-laesekredse kan I finde 15
gode råd til jer, der gerne vil starte en læsekreds eller allerede er i
en. I er altid velkomne til at kigge forbi jeres lokale bibliotek, der
altid er klar med en håndfuld gode læsekredsanbefalinger.

Der findes rigtigt mange gode steder at hente inspiration til
bogvalget og finde bagrundviden om værker og forfattere. Vi guider
her til udvalgte hjemmesider m.m.

Find information og
inspiration 

Litteratursiden.dk, er et godt sted at søge inspiration til bøger.
F.eks. kan der søges efter litteratur med forskellige temaer. 

Det kan være digte, romaner, noveller der alle omhandler samme
tema f.eks. klima, fædre i litteratur, social ulighed, samfundskritik
eller psykiske sygdomme. 

Ved at vælge litteratur inden for samme tema, kan de forskellige
litterære perspektiver være med til at sætte gang i samtalerne i
læsekredsene på en anden måde. 



Der er mange gode podcasts om litteratur, hvor man kan finde
inspiration til nye læseoplevelser. Herunder f.eks. DR podcasten
’Bogselskabet’ med Anne Glad, ’Skønlitteratur på P1’ eller 'Friske
faustnumre' som Horsens Kommunes Biblioteker står bag. 

Forfatterweb.dk er et forfatterleksikon over danske og udenlandske
forfattere, der omfatter både afdøde og nulevende forfattere.
Forfatterweb indeholder ca. 1100 portrætter og temaer. Udvalget er
bredt, og der medtages såvel klassiske forfatterskaber som
debuterende forfattere inden for alle genrer. Sitet er et godt sted at
finde baggrundsviden om forfattere og deres udgivelser.

Læsekompasset.dk er bibliotekernes inspirationsværktøj til voksne
læsere af skønlitteratur. På Læsekompasset finder du inspiration,
der tager udgangspunkt i al skønlitteratur på dansk for voksne.
Læsekompasset er udviklet til bibliotekerne og deres brugere og
giver inspiration til skønlitteratur på baggrund af særlige metadata,
der beskriver læseoplevelsen: stemning, fortælleteknik, tempo,
længde etc. Du kan anvende Læsepasset uden at være logget ind. 

Podcasts



Fire forslag fra bibliotekaren

Den lille by Bjørneby er meget optaget af
deres ishockyhold, der på alle måder er
byens stolthed. Så hvad sker der, når én af
de bedste på holdet anklages for voldtægt?
Frederik Backman er en fantastisk fortæller,
og skriver så man får gåsehud og de små
hår rejser sig i nakken.

Snak om: små samfund, kønsroller, angst,
relationer, familie

Bjørneby

Den japanske forfatter Sayaka Muratas
korte roman handler om en kvinde, der
arbejder i en døgnkioskog bor for sig selv.
Hun har ikke har noget ønske om at det
forandre sig. På grund af samfundets
normer bliver hun alligevel presset til at
flytte sammen med en mand.

Døgnkioskmennesket er en stilfærdig
roman, der tager fat i mange ting i vores
samfund. 

Snak om: forskellighed, samfundstruktur,
gruppepres, familie, hverdag

Døgnkioskmennesket

Frederik Backman:

Sayaka Murata: 



Olive Kitteridge bor i en lille by i Maine. Hun
er pensioneret lærer og virkelig god til at se,
hvordan mennesker har det. Hun færdes i
den lille by, og er både elsket og hadet, for
hun stikker ikke noget under stolen. Gennem
13 fortællinger lære vi hende at kende, og ser
de mange facetter, der er i et menneske.
Olive Kitteridge er fortællingen om et
menneskes liv og levned i en lille by.

Snak om: landsbysamfund, kvinder, familie,
alderdom, forskellighed

Olive Kitteridge

Under 2. verdenskrig tager en ung dansk
kvinde, hvis mand er blevet dræbt i krigen
på tysk side, til München for at restituerer.
Her møder hun det nazistiske samfund og
den afstumpethed der er i det. Langsomt
bliver hun i tvivl om, hvor hun selv står og
hvem hun er.

Indtil vanvid, indtil døden tager jer med på
en tur gennem krigens indre vanvid. 

Snak om: krig, at kende sig selv, etik, moral,
ondskab

Indtil vanvid, indtil døden

Elizabeth Strout:

Kirsten Thorup:



Lynlitteratur er et spil der giver mulighed for at arbejde med
litteraturen på en anden måde end den mere analytiske tilgang.
Der er lagt op til en undersøgende og deltagende tilgang, hvor der
ikke er fastlagte svar på forhånd. 

Spillet består af 50 fortællekort, 50 temakort, et timeglas og meget
enkle regler, hvor man taler sammen om en tekst ud fra kortene. 

I kan finde Lynlitteratur-spillet med dets regler på hylden med
læsekredssæt og låne det på samme måde, som når I låner bøger

Lynlitteratur



Læseforeningen er en social frivillig forening, der arbejder i
krydsfeltet mellem litteratur, mental sundhedsfremme og socialt
udviklingsarbejde—bl.a. ved at skabe stærke læsende fællesskaber.
De anvender metoden ’Guidet fælleslæsning’, som man som
læsekreds kan lade sig inspirere af. I metoden tages der
udgangspunkt i den enkeltes læseoplevelse samt de livserfaringer,
hver læser bringer ind i forståelsen af værket og ikke på en
fagspecifik, forhåndserhvervet viden om skønlitteratur. 

Find mere information om Læseforeningen her:
www.laeseforeningen.dk/

Kombinér litteratur og natur ved at afholde læsekredsen i det fri. I
kan eventuelt vælge at læse bøger med naturen som tema og på
den måde få en totaloplevelse. I Faaborg-Midtfyn Kommune findes
mange dejlige grønne omgivelser, hvor man kan slå sig ned.

Natur & litteratur 



Læs bogen, se filmen-konceptet er en god måde at komme i dybden
med et værk på. Her læser man først bogen i læsekredsen og slutter
af med at se filmatiseringen sammen – eventuelt i biografen. 

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne har et fast samarbejde med Ringe
Bio og Helios Biograf & Kulturhus, hvor vi to gange om året
afholder Bog & Bio, der er et arrangement, hvor vi snakker om filma 

Læs bogen - se filmen

Er I kørt træt i bestsellerromanerne og de klassiske skønlitterære
romaner i læsekredsen, så kan ”upassende litteratur”, der kan
provokere og sætte gang i samtalerne måske være en idé at prøve.

Nogle bøger er ”finere” at læse end andre og bliver anset som mere
”korrekt” end andet litteratur. Men måske er det værd at give de
store romaner en pause og tage fat på noget litteratur, der ikke er
bestsellere eller skrevet af anerkendte forfattere, men derimod har
emner som personlig udvikling, hårde udfordringer og
livsforandrende oplevelser som omdrejningspunkt. For selvom
anmelderne ikke ser værdien af disse typer af bøger, så kan de godt
have meget på hjerte og sætte gang i gode samtaler i læsekredsen.

Bøgerne kunne handle om reality-stjerner, skuespillere,
fodboldspillere eller sågar skandaler sager på Se og Hør. 

Upassende læseklub



I kan også vælge bøger til læsegruppen ud fra, hvilke
arrangementer biblioteket tilbyder. I kan orientere jer i
arrangementskataloget og planlægge at læse bøger, der er skrevet
af en forfatter der gæster huset, eller som relaterer sig til et emne
der vil blive holdt foredrag om. Læsegruppens afsluttende møde
kan foregå til arrangementet. 

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne har bl.a. tidligere fået besøg af
Sissel Jo-Gazan, Johanne Mygind, Anne-Marie Vedsø Olesen,
Pernille Juhl og mange flere. Hold øje med vores hjemmeside og
program for at følge med i, hvilke aktuelle forfattere, der slår vejen
forbi os denne sæson. 

Det sker på biblioteket

Linse Kessler: ”Jeg gør, hvad jeg vil”. 

Anne Nørkjær Bang & Stephanie Siguenza
van-der Watt: ”Stephanie – fra årgang 0 til
frihed” 

Charlotte Lytton Kejser: ”Scenen er din: Til
Amalie – fra mor til datter” 

Jimmi Støvring & Janni Ree: ”Golddigger: I
think not” 

Stephanie Karma: “Geggo – fra vild
teenager til businesskvinde og mor” 

Masha Vang: ”Mascha” Jonas Nyrup: ”Se
og Hør skandalen”

Eksempler på upassende litteratur



Hvad handler historien om? Diskutér
bogens tema(er) eller problemstillinger.

Hvem er hovedpersonerne? Hvad synes I
om dem? Er de troværdige?

Hvordan udfolder historien sig? Holder
historien? Hænger bogen sammen?

Hvad tror I, at forfatteren prøver at sige
med teksten? Har forfatteren et
hovedbudskab? Trænger det igennem?

Hvad synes I om sproget? Er bogen godt
skrevet? Hvordan bruger forfatteren
sproget? Kom gerne med eksempler.

Minder bogen om andre bøger, I har
læst? Har I læst andre bøger af samme
forfatter, og hvordan placerer bogen sig i
forfatterskabet?

For nogle kan det være svært at vide, hvor
man skal starte. Vi giver jer her 6 gode
spørgsmål, der kan være med til at
kickstarte den gode samtale. 

God fornøjelse!

Hvordan starter man
den gode samtale?


