
 

 

Läsutmaningen – Citat & Tanke 
 
Under v. 45 till v. 2 kommer vi att ha en 
läsutmaning, och då ska ni läsa så mycket ni 
bara orkar! De böcker ni läser ska ni anteckna på 
läskvittot, men ni ska också skriva ner minst ett 
citat från varje bok. Citatet skriver ni i läxboken. 
 
Citatet du väljer kan vara roligt, spännande, sorgligt m.m. Bara det väcker 
nyfikenhet och intresse för boken! Citatet ska vara ett lite längre stycke, inte 
bara en eller två meningar. 
 
I slutet kommer vi att ha en bokbuffé och då kommer ni att använda citaten, 
så välj dem med omsorg. 
 
Instruktion: 

 Välj ett citat från boken du läser. 
 Skriv av citatet i läxboken. Använd citattecken. 
 Anteckna titel, författare och sidan som du hittade citatet på. 
 Gör ett kryss på läskvittot när citatet är klart. 

 

Mall för Citat & Tanke 
 

”Tokgubben stannade till när han såg oss 

komma springande. Tänkte han vända och gå 

hem igen? 

Det borde han ha gjort. 

För nu var vi framme. 

”Glad påsk!” sa Klara med knivrösten. ”Glad 

påsk din äckliga gamla gubbe. Nu ska du få se 

på kvastar!” 

Han försökte skydda sig, det kommer jag 

ihåg. Det gör så ont att komma ihåg det här. 

Magen knyter ihop sig som en sten. Men jag 

vill ändå berätta. Jag vill verkligen berätta 

allt för dej.” 

Sid: 7  

Titel: Som om jag vore något mycket dyrbart  

Författare: Terri-Lynne Waldvik. 

I det här citatet har Klara och 

hennes gäng precis stött på 

tokgubben på gatan. De hatar 

honom och är alltid taskiga. 

Jag valde det här citatet för att 

jag tycker att det som händer är 

hemskt. Det är en som styr och de 

andra vågar inte säga ifrån. Det är 

ju riktig mobbning! Jag tycker att 

det är viktigt att man vågar stå 

emot sådana som Klara, och inte 

bara vara tyst. Då blir man ju en del 

av mobbningen. Men det är svårt. 

Det är inte alltid man vågar, kanske. 
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