
 
Til dig, der allerede er med i en læseklub 

 
Aalborg Bibliotekerne tilbyder lokale læseklubber at skaffe bøger til brug i gruppen. Kom i god tid - 
minimum 30 dage før bøgerne skal bruges - med en eller flere bogtitler til læseklubben, har I forslag til hele 
sæsonen, modtager vi gerne alle jeres ønsker på en gang. 

Skriv gerne alternative titler på listerne. Vi oplever ofte, at læsekredsene vil læse de samme bøger, og vi har 
svært ved at skaffe den samme titel til flere læseklubber på en gang. Oplys kontaktperson og dato for, 
hvornår bøgerne skal være klar til afhentning. Biblioteket sørger for, at bøgerne er klar til rette tid. 

Vi kan ikke skaffe helt nye eller meget efterspurgte bøger. 

Lånetiden for bøger til læsekredsbrug er ekstraordinært 6 

uger. 

Kontaktpersoner for bestillinger til læsekredse: 
Gitte Kragh:  litteraturgrupper@aalborg.dk 

 

Har I brug for gode tips til at strukturere jeres diskussioner, kan vi også hjælpe jer med det, eller mangler I 
nye medlemmer? 
Kontakt: Erling Lykke, på mail: erling.lykke@aalborg.dk 

Spændende arrangementer 
Som en service, sender vi gerne en mail til læseklubberne, når vi har et spændende arrangement,som vi 
tror har jeres interesse. 

Hvordan får I begyndt en diskussion om bogen: 
· Husk, at det skal være sjovt! 
· Husk, at alle er ansvarlige for at diskussionen bliver god! 
· Respektér de andres læsning og synspunkter 
· Lad eventuelt 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 fx at 

· Læse anmeldelser af bogen. 
· Spørge efter anmeldelser på biblioteket. 
· Læse analyser af bogen 

At læse om forfatteren: 

 
https://litteratursiden.dk/authors 

 

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

Forslag til spørgsmål I kan diskutere: 
Begynd altid med en hurtig runde, hvor alle bliver hørt. 
Lad alle komme med deres første umiddelbare oplevelse af bogen. 
Brug evt. en analysemodel som udgangspunkt. 
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Andre råd 
Snak om dét, I ikke forstår. Kom hver især med 1-3 spørgsmål til bogen. 

Var det en god eller dårlig bog? Hvorfor? 

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? 

Hvilken menneskeopfattelse og livssyn ligger bag? 

God fornøjelse! 
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