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Välj en kapitelbok som du ännu inte läst.

Titel:  

Författare:  

Illustratör:  

Titta på pärmbilden. Vad tror du boken handlar om?

Läs texten på baksidan. Var utspelar sig handlingen? 

Hur många kapitel har boken? 

Vilket kapitel har den roligaste rubriken? Skriv rubriken här.

Vad tror du kapitlet handlar om? Gissa!

LÄSLOGG
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Rita en bild av något du såg i ditt huvud när du läste boken. 

LÄSLOGG 2
Titel: 

Författare: 

Illustratör: 

Vad heter huvudpersonen i boken?

Vad tycker huvudpersonen om att göra?

Hur ser huvudpersonen ut?

Vilken av personerna i boken skulle du vilja vara och varför?

Bokens poäng (1 stjärna=dålig/tråkig 5 stjärnor=jättebra)
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LÄSLOGG 3
Titel: 

Författare: 

Illustratör: 

Vad heter huvudpersonen i boken? 

Vad har du och huvudpersonen gemensamt och vad skiljer er åt? 

Bokens poäng (1 stjärna=dålig/tråkig 5 stjärnor=jättebra)

Ringa in det adjektiv som du tycker att bäst beskriver boken.

spännande obegriplig skrämmande rolig lättläst

tunn annorlunda svårläst tjock lärorik

tråkig intressant jobbig

       JAG    BÅDA               HUVUDPERSONEN
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LÄSLOGG 4

Titel: 

Författare: 

Illustratör: 

Bokens poäng (1 stjärna=dålig/tråkig 5 stjärnor=jättebra)

Boken har  sidor och är indelad i  kapitel. 

Nämn ett problem eller en uppgift huvudpersonen har. 

I vilket kapitel hittar du problemet/uppgiften? 

Skriv en replik som du hittar i boken. 

Leta reda på fem ord som du inte känner till från tidigare. Skriv dem och ta reda på vad 

de betyder.
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LÄSLOGG 5

Titel: 

Författare: 

Illustratör: 

Bokens poäng (1 stjärna=dålig/tråkig 5 stjärnor=jättebra)

Vem är bokens huvudperson?

Skriv tre frågor till huvudpersonen.

Vad tror du huvudpersonen skulle svara?

Fråga 1: 

Svar: 

Fråga 2: 

Svar: 

Fråga 3: 

Svar: 

Vad har du lärt dig av berättelsen?
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LÄSLOGG 6

Titel: 

Författare: 

Illustratör: 

Bokens poäng (1 stjärna=dålig/tråkig 5 stjärnor=jättebra)

Leta reda på tre ord som du inte förstår i den bok du har läst.

Ta reda på vad de betyder.

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Skriv med tre meningar vad boken handlar om.
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Gör en intervju. Ställ frågor om personens yrke.

Jag har intervjuat 

yrke: 

arbetsplats: 

Fråga: 

Svar: : 

Fråga: 

Svar: : 

Fråga: 

Svar: : 

Fråga: 

Svar: : 

Fråga: 

Svar: : 

LÄSLOGG 7

Titel: 

Författare: 

Illustratör: 

Bokens poäng (1 stjärna=dålig/tråkig 5 stjärnor=jättebra)

Vilken är din favoritperson och varför? 

Ställ 3 frågor till din favoritperson. 

1. 

2. 

3. 

Hur skulle huvudpersonens hemsida kunna se ut? Rita, skriv och måla.




