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Responsdialog/responskort 2 - skapa en inre monolog 

- Vilket djur tror du berättelsen handlar om? (1)
- Jag tror att den handlar om en vattenskalbagge.

- Hur tänker du då? (1b)
- Jo, jag tänker att bilden liknar en vattenskalbagge och att den brukar gömma 
sig under löv och nere i sanden.

- Vilka egenskaper verkar djuret ha? (2)
- Den verkar vara rädd men samtidigt snabb. Sen verkar den vara listig också.

- Hur tänker du då? (2b)
- Jag tänker att den är rädd eftersom den känner sig jagad. Listig är den för att 
den gömmer sig under sanden när den vill komma undan gäddorna.

- Vilka känslor verkar starkast hos djuret, tror du? (3)
- Jag tror att den är mest rädd.

- Hur tänker du då? (3b)
- Jag tänker att den känner sig jagad och vill gömma sig. 

- När såg du den tydligaste bilden inom dig? (4)
- Jag såg hur den grävde sig ner i sanden när du läste att ”jag har försökt 
gömma mig längre ner i sanden”.

- Hur kom det sig att fastnade du för just den bilden? (4b)
- Jo, för den blev så tydlig. När du läste att den försökte gömma sig längre ner i 
sanden kändes det som om den verkligen ansträngde sig. Jag såg att den 
redan låg under ett tunt sandlager och att den ljusa sanden rörde på sig medan 
den tog sats att gräva sig djupare nedåt.

- Varifrån såg du bilden? (4c)
- Jag såg bilden snett uppifrån. Det kändes som om jag satt på huk och tittade 
ner i vattnet. Vattnet var klart så jag såg allt tydligt.

- Tack för att du svarade på mina frågor! (5)
- Tack för att jag fick lyssna på din text och svara på dina frågor.
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