
21 frågor om en bok 
inspirationsmaterial för eleven



Frågor att besvara innan du har läst boken  

1. Vad heter den bok du har valt? Och vem är författaren till 
boken?  

2. Vilka tankar och förväntningar väcker bokens titel hos dig? 

3. Titta på bokens omslag och läs baksidestexten. Vad tror du 
boken är för genre?  

4. Varför valde du just den här boken?  

5. Ta reda på och skriv ner tre fakta om bokens författare.  

Frågor att besvara när du har läst bokens två första kapitel / 
första tio sidorna 

6.   Vem är huvudpersonen/huvudpersonerna?  

7.  Var utspelar sig bokens handling?  

8.  Vilka frågor har berättelsen hittills väckt hos dig?  



Halvvägs in i boken  

9.  Skriv en eller två meningar om hur du gissar att boken   
 kommer att sluta.  
 
10.  Vad är det viktigaste som har hänt hittills? Motivera.  

11. Skriv ett meddelande till någon av personerna i boken   
 där du berättar något som hen borde få veta eller borde  
 tänka på.  

Efter att du har läst boken 

12.  Blev du överraskad av slutet? Varför eller varför inte? 

13.  När tycker du att boken är som allra bäst?  

14.  Skriv ner tre adjektiv som beskriver din upplevelse av   
 boken.  

15.  I vilken tid utspelar sig bokens handling? Hur märker du  
 det?  

16.  Föreställ dig att du är en av personerna i boken. Skriv   
 ett dagboksinlägg som hen när det är som mest    
 dramatiskt (du ska vara arg, förtvivlad, livrädd eller   
 galet lycklig).  



 

17.  Skriv ner tre föremål som är viktiga för bokens    
 handling och berätta vilken roll de spelar för     
 berättelsen.  

18.  Skriv en dikt där de tre föremålen ovan ingår.  

19. Gör ett eget omslag till boken. Du kan skapa omslaget 
för hand eller digitalt.  

20.  Rekommendera boken för en vän i ett av följande 
format:  

• skriven text  

• reklambild  

• videoklipp  

21. Välj ut en mening i boken som du gillar. Vad tycker du   
 är bra med just den meningen?  

 


