
Förenklad förklaring till bokrapporten

Berätta om innehållet

Berätta om det som du tycker är det viktigaste som händer i boken. Till exempel om det finns en 
konflikt mellan något (mellan gott och ont, att någon inte vet vad den ska göra med sitt liv mm)

Berätta lite om författaren

Till exempel: vart kommer författaren ifrån, har han/hon skrivit andra böcker, i så fall vilka, vilka 
intressen har hon/han, hur gammal är hon/han?

Miljön i boken
Vart är dom någonstans i boken och hur ser det ut där? Vad får du för känsla av 
stämningen i boken: är de glada, ledsna etc, och hur märker du det i boken? Här kan du lägga in ett 
citat (du tar ett stycke ur boken) för att visa detta. Glöm inte att skriva vilken sida!

Personerna
Berätta om huvudpersonen i boken: du kan till exempel skriva om: hur han/hon ser ut, hur gammal 
han/hon är, hur han/hon är som person (snäll, elak etc) vilka hans kompisar är och vad han brukar 
göra i sitt liv. 

I de flesta böcker så förändras personerna på något vis – kanske blir han snällare, eller elakare, lär 
sig något, eller ändrar sitt sätt att vara. Hur är det i din bok?

Språk
Är boken skriven i nutid (jag sitter och skriver ett arbete) eller dåtid (jag satt och 
skrev ett arbete) Är boken skriven i jag-form (jag sitter och skriver ett arbete) eller 
tredjeperson (han/hon sitter och skriver ett arbete)

Egna tankar om det som du läst

Varför tror du att författaren skrivit boken (vad tror du att han vill att du ska tänka på)
till exempel att det är viktigt att vara snäll mot varandra, eller att våld inte leder till 
något bra.

Finns det andra saker som du tycker att du har lärt dig av boken? Vilka?

Påminner innehållet om något annat som du har läst förut, sett på tv, varit med om själv, eller hört  
någon annan prata om? Hur?

Finns det något i boken som du tycker verkar konstigt, till exempel att huvudpersoner gör konstiga 
saker? Varför tycker du det? Hur skulle du ha gjort?

Vad tycker du om boken? Tycker du att den är bra eller dålig? Vad är det med boken som gör att den 
är bra? (spännande, fick dig att tänka på något mm)

Om jag frågar dig om du tycker att jag ska läsa boken, vad svarar du då? Varför tycker du att jag ska 
läsa den, eller inte läsa den?

Lycka till /Joel


