
HUVUDPERSON
Vad tänker du om
huvudpersonen i boken?



BOKEN
Hur är den skriven,
tycker du?



PERSONER
Tycker du att du får en
bra bild av personerna
i boken?



HANDLING
Vad handlar boken om 
för dig?



MILJÖ
Hur beskrivs miljön i 
boken? Får du en bra 
bild av den?



BOKEN
Är boken positiv eller
negativ tycker du?



LYCKATS
Har författaren lyckats
med boken, tycker du?



AGERAR
Varför tror du att  
personerna i boken  
agerar som de gör?



BIROLLER
Vilka är det och vad 
tycker du om dem?



SYMBOLIK
Finns det symbolik i  
texten? Vad bidrar den  
i så fall till?



KÄNSLA
Hur tolkar du slutet
i boken?



BOKEN
Vad gillar du med boken?



KARAKTÄRER
Vilken karaktär känner
du mest för?



KÄNSLOR
Vilka känslor väcker
boken hos dig?



PASSAR
Är språket lätt och  
passar historien eller 
tvärtom?



DRIV
Vad är det som driver
huvudpersonen i boken?



MENAR
Vad tror du författaren
menar med boken?



BILD
Vad får du för bild
av författaren?



SÄTT ATT SKRIVA
Hänger språket i boken 
ihop?



SÄTT ATT SKRIVA
Vilken person i berättelsen 
känner du minst för?



PERSONER
Vilken person i berättelsen 
känner du minst för?



GILLAR INTE
Vad gillar du inte med 
boken?



MINNEN
Väcker boken minnen
eller tankar hos dig?



FÖRFATTAREN
Vad tycker du om
författarens sätt att  
skriva?



FASTNADE
Vilken person fastnade 
hos dig under läsningen?



BÄSTA
Vad var det bästa med 
boken?



STYCKE
Har du något  
favoritstycke i boken?



LÄSNINGEN
Hur tycker du att
det var att läsa boken?



OKLART
Fanns det något i boken
som var oklart eller svårt
att förstå?



SPRÅKET
Är sättet att skriva, stilen
och språket typiska för
författaren?



VERKLIGHET
Speglas verkligheten 
i texten?



IDAG ELLER DÅ
Är bokens innehåll  
aktuellt eller känns  
det gammalt?



TIDIGARE
Påminner boken dig om 
något du läst eller sett 
tidigare?



TIPSA
Skulle du rekommendera
boken till någon, i så fall 
vem?



LÄSA
Hur var det att  
läsa/lyssna på boken? 
Gick det trögt eller lätt?



LÄSA MER
Vill du läsa mer av
samma författare?


