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1. Var det något som du tyckte var svårt med samtalen? 

”Det är svårt att förstå när någon elev pratar för fort.” Ifrah 
”Allt var bra.” Josefine 
”Det var inte svårt med språket, jag förstod allt vad de andra sa. Men ibland är det svårt 
att förklara vad man menar.” Ahmad 
”Ibland var det lite stelt men mot slutet så pratade vi mera.” Linda 
”Nej, det finns ingenting som var svårt för mig. Samtalen gick väldigt bra, alla var så 
intresserad.” Isman 
”Vi var lite blyga i början och då blev det lite tyst.” Anna 
”Nej, ingenting var svårt.” Ismail 
”Jag tycker att det var svårt att prata inför nya elever.”  Zing Tha 
 

2. Vad tyckte du var bra med samtalen? 
” Det var intressant att jämföra olika kulturer och få information om hur man tänker i 
Sverige. Det var också roligt att se nya ansikten, det händer inte så ofta.” Ismail 
”Att få höra andras åsikter kring viktiga saker.” Ahmad 
”Det var spännande att få diskutera viktiga frågor med elever från andra länder.”Agnes 
”Jag tyckte att det var jättekul att diskutera med de svenska eleverna för att få  mer 
kunskaper.” Jama 
” Jag tyckte det var bra att få höra olika tankar. Jag fick höra nya saker som är okända 
för mig till exempel hur svenska ungdomar tänker när de inte reser sig upp när gamla 
människor kommer in på en buss. ” Isman  
”Det var kul att vi hade olika bakgrund, det gjorde samtalet intressant.” Sara 
” Att alla fick svara och fråga och att vi fick lära oss hur det är i Sverige.” Fathiya 
”Jag tycker att det är bra att höra vad de andra har tänkt och så har jag lärt mig at prata 
inför andra människor.”  Zing Tha 
” Så bra med våra olika tankar och god stämning.” Josefine 
” Vi hade roligt och skrattade tillsammans, det var första gången som jag skrattade 
svenskar.” Nancy 
”Det var väldigt spännande att höra de svenska eleverna.” Ifrah 
”Allt var bra, jag fick höra nya tankar av flickorna.” Naziah 
”Bästa samtalet under min skoltid, vi hade roligt och fick höra om olika perspektiv på 
viktiga frågor.” Elin 
”Det var roligt att vi alla var i samma grupp och berättade om våra länder.” Massoud 
 


