
Bokcirkel 
 

Elev: Min lärare sa att det finns 

bokcirkel här på biblioteket. Hur 

funkar det? 

Bibliotekarie:  Ja, det stämmer, vi har en 

bokcirkel. Vi kommer att ha fyra 

träffar innan jul och fast den 

vänder sig till sfi elever i nivå 3 så 

är det inte den enklaste boken. Vi 

kommer läsa ”Kejsarn av Portugallien” av Selma 

Lagerlöf. 

Elev: Nivå tre, vilken sfi kurs är det? Vet du det? 

Bibliotekarie: Jag tror att det är C nivå. 

Elev: C nivå, ok. Hur tjock bok är det? 

Bibliotekarie: Den är runt 100 sidor och vad vi kommer att göra på de 

här träffarna är att läsa högt för varandra, prata om 

innehållet, prata svenska, prata om svåra ord. 

Elev:  Måste jag läsa boken hemma eller läser vi hela   boken 

här? 

Bibliotekarie: Vi läser ungefär 3 kapitel här på träffarna och där vi 

pratar om innehållet, vad som händer i boken. Och man 

läser ungefär 3 kapitel hemma. 

Elev: Ok. Hur lång tid är det här, är det som en lektion? 

Bibliotekarie: Det sker på onsdagar kl. 16.00 - 17.00. 

Elev: 16.00 - 17.00, en timme. 

Bibliotekarie: Ja, Och det är inte en lektion utan man kommer hit på 

sin fria tid för man tycker om böcker och så får man ut 



någonting av dem eftersom vi pratar om bokens  
form och det litterära så att vi inte fokuserar på  
det grammatiska, på det sättet. 

Elev: Ok, men man får träna svenska, man får prata.  

Bibliotekarie: Ja. 

Elev: Hur många människor är det i klubben? 

Bibliotekarie: Vi kommer att vara max 5 stycken. 

Elev: Ok. Och det är du som kommer… 

Bibliotekarie: Ja, man får ett exemplar av boken när man kommer så 

man själv kan göra anteckningar i boken. 

Elev: Tack så mycket. 

Bibliotekarie: Varsågod.  

Nya ord 

en bokcirkel en grupp av människor som tycker om att läsa böcker. 

De träffas och diskuterar olika böcker.  

Det stämmer! Det är korrekt, så är det. 

vänder sig söker kontakt med 

(ett) innehåll Det som finns inuti. Bokens innehåll – det som händer 

i boken. 

sker händer, äger rum 



Att recensera 

När man recenserar vill man uttrycka sin åsikt om något man läste eller 

tittade på. Man kan till exempel recensera en bok, en film, en 
teaterpjäs eller en artikel.  

En del av recensionen är en sammanfattning. Man berättar först kort vad 

boken/filmen handlade om och sedan uttrycker man sin åsikt om den.  

En recension: 

Berätta kort:  
Var händer det? 

När händer det? 

Vad/vem/vilka handlar det om? 

Vad händer? 

Hur händer det? 

Uttryck din åsikt: 
Vad tycker du om boken/filmen?  

Vad tycker du var bra? 

Vad var mindre bra? 

Är det något som skulle kunna förändras? 

Se en film om hur man recenserar här: 
Bokrecension 

https://www.youtube.com/watch?v=H0brtUDy1P4&feature=em-share_video_user


Träna mera!  

Jämför med hur man skriver en sammanfattning: 

Sammanfattning 

Några sidor där du kan läsa mer om bokcirklar: 
http://bokcirklar.se/ 

Sveriges radio - bokcirkel 

Om bokcirklar på internet 

Lycka till ☺ 
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/category/
storlek-l/ 
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=BcmlBKP1cfA
http://bokcirklar.se/
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3349
http://bokhora.se/2009/sista-veckan-for-buktalaren/
http://sfipodd.se/category/storlek-l/
mailto:sfi.centrumvux@gmail.com?subject=

