
SPÅ BOKEN 

Att gissa bokens handling genom att se på bokens framsida och läsa på baksidan samt 

diskutera titeln hjälper eleverna att lättare komma in i läsningen eftersom de då har 

aktiverat sina förkunskaper och tankar om boken.   

Före läsningen kan du därför låta eleverna göra förutsägelser vad de tror kommer att 

hända i boken utifrån omslag och titel. Att på detta spå eller gissa bokens handling är 

ett sätt att skapa intresse för boken. Eleverna blir nyfikna på att läsa och se om deras 

spådomar stämmer.   

SPÅ OMSLAGET  

Dela ut böckerna till eleverna. Be eleverna att enbart titta på framsidan. Meningen med 

uppgiften är att aktivera sina förkunskaper för att på så vis redan ha påbörjat 

läsningen utan att ha öppnat boken. 

Eleverna kan sedan i grupp eller i helklass berätta för varandra om sina tankar. 

Uppmuntra dem att tänka högt och fritt, att det i nuläget inte finns några rätt eller fel 

eftersom ingen vet mer än vad de ser på omslaget. Svara på frågorna nedan: 

Vad heter boken?  

Vem har skrivit den?  

Vad heter förlaget som har gett ut den?  

Vad föreställer omslaget?  

Vad tror du boken handlar om? 

Be eleverna att använda sig av omslagets bild och bokens titel för att motivera sina 

tankar. Ställ frågor som Vad för typ av bok tror du att det är? Förklara varför du tror så. 

Känner du till några andra böcker som påminner om den här boken? 

SPÅ BAKSIDAN 

Be eleverna läsa baksidan av boken. Boken kan t ex ha en kort sammanfattning av 

innehållet, citat, bilder, presentation av författaren eller recensioner på baksidan. 

Vad fick du veta när du läste texten?  

Stämde det med de tankar du hade när du bara hade sett omslaget?  

Känner du till några andra böcker som påminner om den här boken?  

Övrigt som eventuellt går att studera: Vad får vi veta om författaren? Vad tror du bilden 

föreställer? Vilka har recenserat boken? Varför tar man med just dessa recensioner?  


