
FANTASTIK-CIRKEL 

När du är intresserad av något är det roligt att prata om det! Men att prata om böcker, spel, 
filmer och serier är inte bara roligt, du kan också lära dig en massa. Exempelvis vad som skiljer 
bra berättelser från dåliga, vad dina vänner gillar och hur fantasivärldar egentligen är 
uppbyggda. Oavsett om du vill diskutera relationer i Twilight eller teknologi i Star Wars så kan du 
få hjälp av Studiefrämjandet att hålla en studiecirkel om fantastik! 

SÅ HÄR KAN ETT CIRKELMÖTE SE UT 

Börja med en runda. I tur och ordning får alla berätta sitt namn och till exempel: 

✰ Favoritbok
✰ Karaktär som du identifierar dig med
✰ Elevhem och favoritämne på Hogwarts
✰ Favoritsuperhjälte

Välj sedan något som ni är intresserade av att diskutera. Det kan vara ett visst verk 
(som bok, film, serie, spel, comic) eller kanske en hel genre.  

BRA DISKUSSIONSFRÅGOR FÖR ATT FÅ IGÅNG SAMTALET 

✰ Höjdpunkter och bottennapp
✰ Finns det något som gör dig glad? Ledsen? Arg?
✰ Vad kan berättelsen säga om vår värld?
✰ Vilka andra verk har inspirerat eller påverkat berättelsen som ni diskuterar?
✰ Finns verket/genren i olika medier (filmatiseringar, pjäser m.m.)? Vad finns det för
   skillnader, hur har anpassningen till olika medier fungerat?

ATT TÄNKA PÅ NÄR NI DISKUTERAR 

✰ Skriv upp titlar på verk som ni nämner. Om någon inte har hört om en titel så förklara kort för
varandra vad det är. Alla har inte läst och sett samma verk som du!

✰ Ny deltagare i cirkeln? Se till att den får presentera sig, och presentera er själva, även om den
känner de flesta i gruppen.

✰ Se till att alla får komma till tals. Ni kan gå rundor, ha en ledare eller turas om att bestämma
samtalsämnen. Det är okej att mest lyssna, men alla ska få prata om de vill.

✰ SPOILERS! Fråga vilka som inte vill veta slutet på verk de inte sett/läst, och varna innan ni
berättar något som alla kanske inte vet.



5 STEG FÖR ATT STARTA EN STUDIECIRKEL OM FANTASTIK 

1. Hitta några kompisar med intresse för fantastik.
2. Bestäm vad ni vill lära er mer om, det som ska vara cirkelns ämne.
3. Utse en cirkelledare som kontaktar Studiefrämjandet och får möjlighet till en ledarutbildning.
4. Skriv en studieplan för cirkeln med hjälp av Studiefrämjandet.
5. Träffas på ett bibliotek, hemma eller i föreningslokaler! Om ni behöver hjälp med lokaler,
material eller med att utveckla cirkeln så prata med Studiefrämjandet.

Mejla till spelkultur@studieframjandet.se för att få kontakt med en verksamhetsutvecklare som 
kan hjälpa till med:  

✰ Utbildning av cirkelledare
✰ Anteckningsmaterial
✰ Lokaler att träffas i
✰ “Fantastiska diskussioner” – ett häfte som guidar er till givande diskussioner om fantastik
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