
Program 1 

 

Författaren 
Vem har skrivit boken och finns det någon särskild historia bakom bokens tillkomst? Finns 

det någon anledning till varför den här författaren skrivit just den här boken? Vilken är vårt 

intryck av hen och har vi läst några andra böcker av samma författare tidigare? Ibland kan det 

vara så att en författare håller sig till en viss genre eller har några särskilda kännetecken och 

då försöker vi plocka fram dem.  

Vilket mottagande har boken fått och vilka reaktioner har den väckt? När det gäller 

författaren lägger vi ut en liten presentation på bloggen också. 

 

Framsidan 
I första avsnittet om en bok tar vi alltid upp framsidan och diskuterar den. Varför har man 

valt just den här framsidan och vad tycker vi att det säger om boken? Ibland har en bok 

många olika framsidor som ser väldigt olika ut och då kan det vara intressant att diskutera 

skillnaderna och vilket av de olika alternativen man föredrar. Ofta blir det lättare att utforma 

en åsikt när det finns några olika alternativ att välja mellan. Vi brukar lägga upp bilder på 

böckernas framsidor och om man vill kan man rösta på vilken framsida man tycker bäst om. 

 

Boken öppnas 
Vi öppnar boken och tar upp eventuella dedikationer eller anmärkningar som författaren 

gjort. Sedan har vi ett lite traditionellt bokprat där vi ibland läser en liten bit ur boken och 

förklarar hur situationen ser ut alldeles precis när historien ska börja. 

 

Frågor att diskutera kan vara 

Hur upplever du framsidan och vilken skulle du helst välja? 
Är framsidan viktig och i sådana fall varför? 

Vad tror du att det här är för typ av bok? 

Svaret på den frågan kan vara intressant att ha med sig längre fram. 

 
Program 2 (ungefär halva boken läst) 

 

Vad har hänt?! 
Någonting händer i alla böcker, men vad är det egentligen som pågår? Vi kommer aldrig att gå igenom 

hela boken eller ge någon omfattande resumé utan vi förutsätter att den som lyssnar har läst boken. 

Då får man ut mest av programmet. 

Vi tar upp sådant som vi reagerat på. Kanske blev vi väldigt förvånade av boken och den visade sig 

inte alls var som vi förväntade oss den.  Beroende på boken kan vi också ta upp teman som vi tycker 

oss skönja samt vilka personer som vi stött på och deras relation tillvarandra.  

 

Frågor att diskutera 

Var boken som du förväntade dig? 

 

 

 



Karaktärsbeskrivningar 

Efter halva boken har man precis börjat lära känna huvudkaraktärerna och vad tycker vi om dem 

egentligen? Kanske älskar vi dem eller så kan vi knappt läsa om dem för de irriterar oss så attans 

mycket! Så kan det vara, eller så är det bara tråkiga. Den stora frågan är i sådana fall varför? 

 

När vi pratar om de olika karaktärerna och pratar vi också om hur vi föreställer oss dem. 

Det är väldigt individuellt eftersom man ofta använder tidigare erfarenheter för att skapa sig 

en bild av karaktären. Kanske tycker man till och med att personen liknar någon man redan 

känner eller någon annan i klassen. Ibland finns hjälp i form av bilder eller filmatiseringar. Då 

kan man prata om utifall de bilderna motsvarar ens egna. Filmatiseringar kan ibland 

komplicera eftersom de kontaminera (eller stimulerar) vår fantasi. 

 
Frågor att diskutera 

Vilka är personerna i boken och hur föreställer du dig dem? 

Vad tycker du om dem? 

Vad tycker de om sig själva och varandra? 

 

 

Miljö 
Miljön spelar en viktig roll i andra avsnittet och den återkommer vi inte till framöver såvida 

den inte förändras drastiskt. I vissa böcker är miljön och tingen så pass påtagliga att de nästan 

blir en av huvudpersonerna medan det i andra böcker inte alls är viktigt var personerna 

befinner sig eller hur det ser ut där. Ibland ger miljön ledtrådar till berättelsen och vilken typ 

av bok det rör sig om. Exempelvis innehåller en rysare vissa markörer såsom mörka nätter 

och ensliga gator man går nedför en blåsig kväll. 

Författaren kan också använda miljön för att beskriva personer såsom hur någons rum eller 

bil ser ut. Det får en ledtråd till den karaktärens innersta.  

 

Frågor att diskutera 

Vilken roll har miljön och hur ser den ut? Spelar den ens någon roll?  

Varför får vi veta/inte veta en del saker om platsen som boken utspelar sig på. 

Var och i vilken tid utspelar sig boken och hur märker man det? 

Skulle du vilja bo i boken? 

 

 

Konstigheter i språket, handlingen eller bokens struktur 
Det dyker alltid upp saker som man kan ha lite svårt att förstå sig på.  
Det kan röra sig om uttryck, särskilda ord eller bara något som känns galet.  

bland kan personernas beteende verka underligt för att vi saknar förkunskap om kultur, 

religion, lagar och dylikt.  

En del berättargrepp såsom flera berättarjag, citat i inledning av varje kapitel och hopp i tiden 

fram och tillbaka under berättelsens gång kan vara förvirrande 

När originalspråket inte är svenska kan det bli felaktigheter i översättningen.  

Sådana här saker kan behöva tas upp och diskuteras för att man ska förstå innehållet i en 

text. Vi försöker göra detta i mån av tid, men det kan vara bra saker att prata om i 

klassrummet. Ni får väldigt gärna ta kontakt med oss via bloggen, twitter eller mail för att 

reda ut sådana här konstigheter! 

 

 



Frågor att diskutera 

Är det något som jag blir förvirrad av och inte förstår? 

Varför har författaren valt att berätta historien på det här sättet? 

Vad tycker jag om författarens sätt att skriva? 

 

Vad kommer att hända?! 
Den avgörande frågan såklart och det kan vara intressant att prata om och sedan återkomma till den 

diskussionen och se huruvida det man trodde stämde. Det blir lättare att ha en diskussion omkring 

slutet om eleverna har haft tid att reflektera omkring frågan innan. 

 

Frågor att diskutera 

Åt vilket håll är berättelsen påväg? 

Finns det några karaktärer som känns osäkra och som man inte riktigt vet om de är 

”Onda” eller ”Goda”? Vad tror vi kommer hända med dessa? Kan man ens  

Har vi några tankar omkring hur boken kommer att sluta redan nu eller är det helt 

omöjligt att förutse? 

 

 

Program 3 (hela boken läst) 
 

Reaktionen 
Vi sammanfattar boken med ett eller två ord och diskuterar lite vad som hänt och hur det 

slutar. Vi tar upp särskilda teman som vi tycker har varit viktiga. Skiljer sig den första och den 

andra delen från varandra och tyckte vi att boken höll ihop hela vägen? 

 

Frågor att diskutera 

Sammanfatta boken med ett eller två ord. 

Nämn en sak som var sååååå bra och en som gjorde dig arg. 

 

 

Konstigheter i språket, handlingen eller bokens struktur 
Vi försöker hinna med det om det dykt upp något, men det är något man kan arbeta vidare 

med själva i sin egen grupp och efter sina egna förutsättningar. Ni får väldigt gärna ta kontakt 

med oss via bloggen, twitter eller mail för att reda ut sådana här konstigheter! 

 

 

Personerna 
Hur har det gått för huvudpersonerna och även birollerna? Det kan vara intressant att inte 

vara prata om huvudpersonen utan också lyfta fram andra i berättelsen. I de flesta böcker 

sker någon form av karaktärsutveckling där personen förändras. Deras relationer till 

varandra kan också förändras av olika anledningar. Även om människor förändras kan det 

vara svårt att tycka om dem och det behöver man inte heller göra. En del kanske man tycker 

om visa delar av, men inte helt och hållet. Det här med ”Ond” och ”God” är svåra begrepp 

och ofta kanske en person hamnar mitt emellan. 

 

 
 



Frågor att diskutera 

Har personerna genomgått någon form av förändring? 

Har du ändrat uppfattning om någon av personerna? 

Vad hade du sagt till huvudpersonen om du hade varit dennes vän? Tror du att 

det hade hjälp? 

 

Hindret 
Anledningen till att det sker en utveckling är många gånger att huvudpersonen tar sig över 

någon form av hinder. Hindret är ofta grunden för hela berättelsen och helt nödvändigt för 

handlingen. Hindret kan se lite olika ut. Det kan vara i form av relationer mellan människor 

där hindret kan bestå av en annan person som begränsar eller kan det vara så att man vill ha 

en relation med en person som är helt ointresserad av det. Hindret kan vara materiellt 

såsom pengar, geografisk placering, fysiska begränsningar. Det kan vara socialt i form av ett 

intolerant samhälle, kultur, social utsatthet eller dylikt. Det kan också vara ett inre hinder 

där det exempelvis är huvudpersonens oförmåga att tro på sig själv som komplicerar saker 

och ting.  

Det behöver inte kategoriseras på det här sättet och många gånger är det en blandning. 

Intressant är huruvida hindret har övervunnits, på vilket sätt och vilka konsekvenser det har 

fått.  

Ibland pratar man om hindret redan i program 2, men inte lika konkret som i sista 

programmet då man på något sätt har facit och kan göra en hel analys. 

 

Frågor att diskutera 

Vad var det för hinder? 

Lyckades personen övervinna det och vad blev resultatet? 

Vad hade du gjort om du hade ställts inför samma hinder? 

 
 

Slutet 

Och så var det över. Vissa böcker vill man bara ska fortsätta och fortsätta i all evighet, men 

så är det ju inte. Och kanske tyckte vi inte det om just den här boken. Var slutet öppet dvs 

att man själv kunde förställa sig ungefär hur det slutade eftersom författaren själv var lite vag. 

Ibland kan historien vara mycket bra, men författaren får liksom inte ihop det på slutet. Då 

kan man fundera över om ett annat slut var mer passande. Ibland har en bok två slut där 

kanske ett möjligt slut utspelar sig i en dröm som huvudpersonen drömmer medan det 

verkliga slutet börjar när huvudpersonen vaknar. Dubbla slut är vanligt i filmer. Ett exempel 

är sista filmen i twilightserien.  

 

Frågor 

Varför skriver författaren som den gör? Varför får visa leva/bli lyckliga men inte 

andra? 

Hade ett annat slut varit bättre eller var det här det enda möjliga? 

Vad tror du hände dagen efter det att boken slutade? 

Är det bara negativt om en bok gör en ledsen och arg? 


