LÄSFÖRMÅGOR

Hitta efterfrågad information
Vilka är huvudkaraktärerna?
Var är texten publicerad?

Hur frågar jag
om textens
innehåll?

Dra enkla slutsater
Varför tror du det hände?
Vad ledde handlingen till?
Vilka är argumenten för att ...?
Kan du ge exempel ur texten som stöd för påståendet...?
Vilka exempel ges på att...?
Miljön i berättelsen är...

LÄSFÖRMÅGOR

Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera
Tycker båda personerna samma sak eller skiljer sig deras åsikter åt?
Förklara budskapet i texten? Hur syns det i texten?
Under hur lång tid utspelar sig berättelsen?
Vilka är de två viktigaste händelserna i berättelsen?
Vad tror du händer sedan? Beskriv en trolig fortsättning!
Förklara varför huvudpersonen gör...?
Hur framställs huvudpersonen?
Hur förändras relationen?
Kan du hitta några likheter eller några olikheter mellan karaktärerna?
Citera för att visa vilka som är fördelarna och vilka som är nackdelarna.
Hur hade du reagerat i samma situation?
Ge exempel på ...
Varför har författaren valt titeln tror du?
Vad menas med uttrycket "..."?

LÄSFÖRMÅGOR

Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag
Vilken texttyp är det? Hur ser du det?
Varför är det olika stil på vissa textavsnitt?
Kan du hitta några bildspråk?
Vad är detta "..." för stilgrepp?
Hur är språket i texten?
Hur är berättarperspektivet?
Kan du välja en annan rubrik?
Vem vänder sig texten till?
Är berättelsen trovärdigt berättad?
Kan du hitta ett citat som styrker påståendet...?
Förekommer kontraster eller motsatser i texten?

REFLEKTION AV TEXT

Detta påminner mig om…
För mig verkar det som om...
Här finns några svåra ord...

Hur tänker jag
kring en text?

Det här skulle kunna vara...
Dessa ledtrådar får jag av texten...
Här måste jag läsa om texten då jag har tappat bort mig...
Detta får mig att tro att budskapet är...
Kanske har författaren påverkats av...
Här tror jag författaren vill få mig att förstå...
Hur kan jag använda det jag nu vet?
Här ser jag en koppling till en annan film/text...

UTVECKLA DIN TANKE

Visa att du förstår
Det som hände var att...
Motivera med exempel
Det märkte jag genom att....
Min åsikt är att...

Hur utvecklar jag
min tanke?

Utmana med en tanke
Jag kan tänka mig att...
Jag gillar detta citat...för att
Jag undrar om...
Detta berörde mig...
Textens innehåll har fått mig att förstå...
Detta påminde mig om...
Om det hade hänt mig...
Detta är svårt att förstå...
Detta skulle kunna hända idag...
Jag känner igen mig själv i detta...
Läsningen har gett mig denna nya erfarenhet...

