Idéer för uppgifter
SKRIVA, PYSSLA








Skriv ner vad du tyckte var bäst och sämst med boken. Motivera dina val.
Vilken är din favoritperson i boken? Varför? Beskriv personen – hur hon/han ser ut
och hurdan personlighet hen har.
Skriv ett brev eller e-postmeddelande till en person i boken.
Skriv ner hur det har gått för bokens huvudperson efter 5–10 år.
Välj en dikt ur boken. Ändra ordningen på orden i dikten. Så får du en ny,
annorlunda dikt..
Sök tre dikter ur boken. Tänk ut för varje dikt en färg som beskriver dess
stämning. Motivera dina val.
Klipp ut bilder ur tidningar som beskriver innehållet i boken. Du kan också
använda egna foton. Skapa ett kollage av dina bilder och skriv bildtexter där du
förklarar på vilket sätt de har med boken att göra. Du kan dekorera kollaget som
man gör när man sysslar med scrap booking.

TILLSAMMANS






Sök information om bokens författare med din kompis. Berätta tillsammans om
boken och författaren för andra.
Välj en bok, som du själv tyckt mycket om, åt din kompis. Läs varandras böcker
och diskutera. Var bokvalet överraskande? Vad tyckte du om boken din kompis
valt åt dig?
Gruppuppgift: Bilda en bokcirkel med 3-5 personer. Läs och prata om era böcker
Gruppuppgift: Gör en boktrailer eller ett boktips för boken du läst med hjälp av
t.ex. iMovie. Gör ett korsord utgående från din bok.

RITA, FOTA, SKAPA







Välj det ställe i boken som du tycker om. Rita en serie med tre bilder.
Rita ett nytt bokomslag och hitta på en ny baksidestext.
Rita en karta, antingen i datorn eller på papper (fota sedan din karta och klistra
in) som visar olika platser i boken.
Gör ett collage (klipp och klistra) som gör reklam för boken.
Välj en plats som förekommer i din bok. Ta ett foto av en plats som du föreställer
dig är lik den i boken.
Snickra, virka, baka eller gör en fin frisyr enligt instruktioner från en bok.



Skapa en spellista med 5-10 låtar som passar till boken. Motivera dina val.

VISA, UPPTRÄDA








Berätta om boken för din klass. Plocka fram de ställen som på ett bra sätt
beskriver boken. Väck dina kamraters intresse så att också de vill läsa samma bok.
Berätta inte hela intrigen, särskilt inte slutet!
Sök fram i boken ett sådant ställe där författaren har fått fram en spännande
stämning. Läs upp stället för någon annan.
Välj de tre roligaste ställena i boken. Läs dem högt för klassen.
Välj ett ställe i boken som beskriver bokens huvudperson. Läs upp det för klassen.
Gör en frågesport utgående från boken och håll den för din klass.
Presentera din faktabok för andra (titel, författare, intressanta ställen i
innehållsförteckningen). Presentera närmare en intressant sida eller ett uppslag
ur boken.

