
Hur vet jag om  

boken är rätt för mig? 

 
1. Titta på framsidan och läs 

titeln.  
2. Läs vad det står på baksidan. 

Blir du intresserad? Läs då 
första sidan och ta hjälp av det 
som står nedanför. 

 
1. Är det många svåra ord? Är det 

svårt att hålla fokus? Behöver du 
läsa långsamt och tröttnar? Då 
är boken för svår för dig! 

2. Går det för fort att läsa? Blir du 
inte intresserad? Behöver du inte 
reflektera över vad som händer? 
Då är boken för lätt för dig! 

3. Gör boken dig intresserad? Vill 
du läsa mer? Orkar du hålla 
fokus? Finns det några nya 
svåra ord? Då är boken helt rätt 
för dig! 

När du läser 
 
Svårt ord: 
Fråga en kompis eller läraren om 
ordet. Läs meningen igen, kan du 
förstå ordet genom att ta hjälp av 
meningen? 
 
Sammanfatta: 
Stanna upp och tänk efter vad du 
har läst. Fundera även på vad du tror 
kommer hända härnäst. 
Detta ska du också göra när du 
slutat läsa för denna gång.  
 
Skapa bilder: 
Måla upp bilder i huvudet av de 
miljöer, personer och händelser de 
beskriver. 
 
Jag är på sidan: ______ 



När du läser 
 
Svårt ord: 
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Stanna upp och tänk efter vad du 
har läst. Fundera även på vad du tror 
kommer hända härnäst. 
Detta ska du också göra när du 
slutat läsa för denna gång.  
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miljöer, personer och händelser de 
beskriver. 
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Min bitmoji 



Hur vet jag om  

boken är rätt för mig? 
 

1. Titta på framsidan och läs titeln.  
2. Läs vad det står på baksidan. Blir du intresserad? Läs då 

första sidan och ta hjälp av det som står nedanför. 
 
1. Är det många svåra ord? Är det svårt att hålla fokus? Behöver 

du läsa långsamt och tröttnar? Då är boken för svår för dig! 
2. Går det för fort att läsa? Blir du inte intresserad? Behöver du 

inte reflektera över vad som händer? Då är boken för lätt för 
dig! 

3. Gör boken dig intresserad? Vill du läsa mer? Orkar du hålla 
fokus? Finns det några nya svåra ord? Då är boken helt rätt 
för dig! 


