
BOKBABBEL – berätta, beskriv och bedöm
Här kan du arbeta med boken du just läst. Gör en del i taget. Kryssa i de delar du klarat av.
Du kan öva på att berätta och beskriva utifrån bokens handling, karaktärer, miljöer och budskap.
Du kan bedöma boken som helhet och din upplevelse av boken - vad som är bu eller bä.

1 Handling
Vad handlar boken om? 
•  Berätta kortfattat om innehållet. 
•  Hur skulle du beskriva boken för en som 

inte läst den?

Jag kan
 berätta kortfattat vad boken handlar om.

 beskriva bokens innehåll för någon annan.

2 Karaktärer
Vilka handlar boken om? 
•  Berätta om de fyra huvudpersonerna i 

boken. 
•  Beskriv hur de olika huvudkaraktärerna är.

Jag kan
 berätta vilka boken handlar om.

 beskriva någon egenskap hos varje 
huvudkaraktär. 

3 Miljö
Var utspelar sig boken?
•  Berätta vilka olika platser boken utspelar 

sig på.
•  Beskriv hur de olika miljöerna ser ut.

Jag kan
 berätta var boken utspelar sig.

 beskriva hur det ser ut på de olika platser 
där det utspelar sig.

4 Budskap
Vad har boken för budskap?
•  Berätta vad du tror att författaren vill 

förmedla med sin berättelse? 
•  Beskriv hur och varför du kommit fram till 

det. Visa gärna exempel ur boken.

Jag kan
•□  berätta vad boken har för budskap.
•□  beskriva hur och varför jag kommit fram 

till det.

5 Bu eller bä?
Hur är din upplevelse av boken? 
•  Är boken bra eller dålig? Berätta vad du 

tycker och beskriv varför du tycker så. 
•  Var det någonting som du blev riktigt 

förvånad över? Vad då? Varför?
•  Är boken lättläst eller svårläst? På vilket 

sätt märker man det? 
•  Kan du rekommendera boken för andra 

läsare? 
Om JA – till vilka och varför? 
Om NEJ – varför inte?

Jag kan
 berätta vad jag tycker om boken och varför.

 beskriva bokens svårighetsgrad och på 
vilket sätt jag märker det.

 beskriva varför eller varför inte jag vill 
rekommendera boken till andra läsare.


