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Tips på hur ni kan arbeta med läsning hemifrån 

 
- Tänk dig att den enda du fick umgås med i 1 vecka/2 veckor var 

huvudpersonen i boken som du läser – Vad skulle ni prata om? Vad 

skulle hända? 

 
- Skriv ett brev till någon av karaktärerna i boken. Tänk dig att 

personen inte har en aning om vad som händer i världen just nu – 

Vad behöver du berätta för personen? Och vad skulle kunna hända 

om du inte berättade allt? 

 
- Tänk dig att någon av bokens karaktärer skulle sitta hemma i 

karantän – Vad skulle hen göra? Och vad skulle det göra med 

personen? Kanske skulle någon till och med tycka att det var skönt? 

Kanske slippa göra något svårt? Eller sakna någon? Eller känna sig 

ensam? 

 
- Skulle det bli en annan berättelse om huvudpersonen bytte kön? 

Varför? Varför inte? Hur skulle berättelsen ändras om 

huvudpersonen bytte kön? 

 
- Bygg ut någon av karaktärerna – Vad tror du hen skulle ha för 

musiksmak? Favoriträtt? Drömresemål? Motivera varför. (Ex. Jag 

tror att hen skulle vilja resa till något varmt land eftersom hen alltid 

pratar om hur skönt det är i solen.) 

 
- För en läslogg – Skriv X antal kommentarer varje dag då du har läst: 

Vad hände? Varför hände det? Vad ledde fram till att det blev så? 

Blev du överraskad? Irriterad? Inspirerad? 
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- Berätta bokens handling i en dikt. Kanske som en haiku? Eller på 

rim? 

 
- Rita/måla/teckna en person, situation eller någon tanke/känsla som 

du förknippar med boken.  

 
- Rita ett kapitel/avsnitt som en tecknad serie.  

 
- Försök få fram handlingen med hjälp av bara bilder. 

 
- Skriv ett brev till någon i klassen om dina tankar kring boken. Posta 

det i hens brevlåda. Kanske kan ni börja brevväxla kring boken? 

 
- Varför tror du att författaren skrev just den här berättelsen? Skulle 

hen ha kunnat förlagt handlingen till ett annat land? En annan miljö? 

En annan tid? 

 
- Skriv ett brev till författaren – Vad skulle du vilja fråga/säga? 

 

 

 


