Bokträff i lokalföreningen
“Tjejer och NPF”

“

Vi läser alla boken med egna ‘glasögon’
då vi har olika personligheter, kunskaper och erfarenheter.
I samtalet får vi tillgång till varandras perspektiv på
boken och vårt synfält vidgas.

”

Vad roligt att du vill
hålla i en bokträff på
temat Tjejer och NPF!
Här kommer lite tips
om hur du får till en
bra bokträff.

Att hålla i en bokträff

Förslag på diskussionsunderlag och frågor

Vid en bokträff så passar ett nertonat ledarskap där

Ett bra sätt är att starta varje träff med en runda där var och

samtalsledaren är en i gruppen. Samtalsledarens roll är att

en kort berättar om hur de upplevde boken.

bevaka att ordet fördelas så att alla kommer till tals och att
samtalet håller sig till ämnet.

Ni kan använda er av frågor som:

Samtalsledaren håller koll på tiden, så att gruppen får paus

•

Vad handlar boken om? Försök att sammanfatta

och hinner avsluta till den tid som gruppen bestämt.

kärnpunkten med egna ord! Tycker ni likadant? Här är

Även om alla läser och gör anteckningar inför träffarna så

det spännande att se var olika personer lägger fokus.

kan det vara tryggt att samtalsledaren har funderat lite mer

•

Fanns det något ni tyckte särskilt mycket om i boken

och tänkt ut några frågor.

Eller något ni reagerade särskilt starkt på, positivt eller

Hur får vi till en bra stämning vid träffen?

negativt? Vad var det i så fall? Varför fick det er att

Förhållningssätt som bidrar till ett öppet och lärande samtal:

känna så?
•

Har boken förmedlat några nya insikter?

•

Det personliga vi delar stannar i gruppen.

•

Det är ok att prova tankar och att ändra sig.

Tips:

•

Jag har rätt att vara tyst/säga pass i en talarrunda.

•

•

Alla hjälps åt alla hålla tidsramarna.

•

Alla bidrar med sitt perspektiv och värdesätter att få ta
del av andras.

Gruppens understrykningar kan vara utgångspunkter för
samtalen. Gå laget runt och låt var och en ta upp en (1)
av sina understrykningar för diskussion innan man går
vidare.

•

Vid läsning av facklitteratur uppkommer ofta nya frågor.
Anteckna frågorna och diskutera vid slutet av träffen
vad ni ska göra med dem. Någon kanske kan ta på sig
att ta reda på fakta som belyser frågeställningarna och
återkoppla till de andra deltagarna via mail?

Lycka till med bokträffen!

