
Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog 
Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och 
Språkintroduktionen. 
I  boksamtalet vill jag att de andra i gruppen ska- 

 ha ett ”mordiskt” intresse, brinnande blick, öronen på skaft och absolut inte ha mobiler i 
händerna. 

 fråga, men samtidigt vara fundersamma och återhållsamma när 
någon pratar.  

 låta bli att viska eller prata om ovidkommande grejer. 

 visa respekt för den som pratar och lyssna intresserat. 

 komma till boksamtalet med en positiv inställning. Jag blir själv mindre motiverad om personerna 
runt mig är omotiverade. 

 göra så att alla ska få känna att de vågar berätta och diskutera utan att känna sig dum. 

 visa respekt genom att inte hålla på med mobiltelefonerna, prata högt om annat eller störa med 
andra saker. 

 diskutera mycket så att man får igång en diskussion på så sätt att både gruppen och individen 
utvecklas. 

  visa intresse när jag pratar. 

 vara intresserade och ställa frågor om boken men samtidigt inte avbryta mig hela tiden. 

 visa respektfull hänsyn om jag måste fundera en stund för att komma på vad jag vill berätta. 

 respektera mig när jag har ordet, de får gärna inflika med sina egna tankar om vi tycker olika. 

 våga säga vad de tycker och diskutera med varandra, våga tycka olika. 

 ska vara glada, avslappnade och sig själva. Jag vill att folk ska kunna skratta samtidigt som man tar 
uppgiften på allvar. 

 lyssna när man pratar men också komma med tankar och frågor. Det är viktigt att visa respekt för 
den som pratar och inte hålla på med något annat eller vara otrevlig. De andra ska vara 
intresserade av vad de andra tänker och tycker. 

 vara tysta och så att alla får prata. Det är också viktigt att alla är engagerade i samtalet så att 
samtalet går framåt. 

 vara utan mobiler och pratglada. 

 vara förberedda inför samtalet genom att ha läst boken och ha tänkt över lite intressanta saker 
som de uppmärksammat i boken. 

  komma dit positivt inställda och taggade inför att ta del av andras åsikter om boken. Om det inte 
finns intresse för att diskutera kommer man ingenstans. 

 komma till samtalet i tid och att det både inleds och fortgår i en nyfiken och accepterande ton. 
Det är viktigt att alla är aktiva och lyssnar på varandra och att ingen avbryter eller talar i mun på 
någon. 

 ta del av samtalet med intresse och försöka både tillföra och ta del av hela bokkonversationen. Att 
alla accepterar varandra så att stämningen känns öppen. 

 lämna boksamtalet med en känsla av att de fått sitt sagt och lärt sig mer om sina medmänniskor. 

 vara positivt inställda, ge feedback och vara aktiva i samtalet. 

 vara inbjudande så att alla får vara med. 

 hjälpa mig och inte stirra när jag inte vet vad jag ska säga. 

 vara sig själva och vara ärliga. Inga tankar och synpunkter ska lämnas osagda. Vill att människor 
ska lyssna. Människor tenderar att snacka mer än de lyssnar. 

 känna sig säkra nog så att alla kan delta i gruppen. 

 känna att allas åsikter och tankar räknas. 

 vara engagerade i samtalet genom att lyssna och inte avbryta varandra. Inte lyssna på musik i 
lurar eller titta på mobilen då det kan distrahera. 

 vara sig själva som de är så blir resultatet en naturlig diskussion. 

 För ett lyckat boksamtal så är respekt A och O. Respekterar man varandra så blir allting så mycket 
lättare. Man visar intresse för vad de andra i gruppen tycker och deltar aktivt 
i samtalen. 

         Min kommentar om gruppens samlade tankar om hur de vill att du 

ska vara i boksamtalet: 



        
I boksamtalet vill jag- 

 lyssna noga och visa respekt mot de andra genom att inte distrahera med mobilen och så vidare. 

 delta aktivt i samtalet och alltid försöka leda diskussionerna vidare för att göra det intressant och 
lärorikt. 

 träna på att inte prata så snabbt, det kan jag göra ibland när jag blir nervös. 

 vara lugn i tal och ton, så att jag förklarar tydligt. 

 vara återhållsam och fundersam. 

 komma till boksamtalet med en positiv inställning och känna att jag vågar vara med i diskussioner. 

 tro på mig själv. 

 vara lyssnande och respektfull, inte sitta och gäspa eller liknande, och inte somna under någon 
annans redovisning. 

 diskutera mer men det är svårt när jag lätt blir nervös. Jag vill även hjälpa andra på traven och till 
exempel fylla på ifall en person har fastnat. 

 vara koncentrerad på den som talar och inte flyga iväg i tankarna. 

 våga säga vad jag tycker men samtidigt inte avbryta eller göra talaren obekväm. 

 delta mer, brukar oftast bara lyssna. 

 bidra med att lyssna samt försöka få fram andras åsikter. 

 våga prata, vara mig själv och säga vad jag tycker. Vill känna mig avslappnad och lugn. 

 lyssna på de andra men också säga vad jag tycker och tänker. Vara intresserad och inte hålla på 
med annat. Vill vara snäll och ha frågor om boken eller novellen. 

 våga ta plats, säga vad jag tycker, vara delaktig genom hela samtalet. 

 inte vara nervös för då blir jag tystlåten och får svårt att prata. 

 vara förberedd och taggad inför samtalet. Vill vara deltagande och accepterande så att jag kan få 
ut så mycket som möjligt av det. 

 kunna släppa fram andra och inkludera alla så att alla känner sig delaktiga och inte tillbakatryckta 
av någon annan. 

 vara förberedd, respektfull, prata tydligt och i bra tempo. 

 lyssna på de andra, vara respektfull och inte avbryta de som för sin talan. 

 inte bli generad när det är min tur att tala. 

 bli mer självsäker på att prata inför andra. 

 vara öppen och lyssna. 

 komma med bra synpunkter och tillföra något i samtalet som ger mer perspektiv och skapar 
debatt. 

  

             Min kommentar om gruppens samlade tankar om hur de vill vara        

          i boksamtalet: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog 
Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen.  

I boksamtalet så vill jag att de andra tänker på att: 
 

 prata högt och tydligt 

 vara snälla och respektfulla mot mig för jag är rädd för att prata med andra som jag inte 
känner 

 vänta på sin tur och hjälpa mig när jag blir nervös  

 försöka ställa frågor till varandra om man inte förstår eller vill veta mer  

 stötta varandra så att det känns tryggt och bra att prata 

 hjälpa varandra så att alla blir modiga och vågar prata 

 vara positiva så att det blir trevligt att prata i gruppen 

 vara allvarliga, pratsamma och inte sitta helt tysta 

 inte säga att någon tänker fel utan respektera andras tankar 

 våga titta på varandra när vi sitter och diskuterar, för då visar man mer engagemang och 
att man är intresserad av samtalet 

 lyssna ordentligt när andra pratar och inte störa andra  

 ha ögonkontakt med de andra i gruppen 

 hjälpa de andra med ord eller förklaringar 

 hjälpa varandra om någon pratar otydligt 

 låta alla säga sina tankar och inte prata så mycket att bara en eller två pratar 

 att alla ska få vara med i samtalet och får säga vad de tänker, även de som är blyga och 
har svårt att ta för sig 

 vara justa mot varandra och låta alla prata klart 

 inte skratta eller kommentera när man säger något fel 

 inte skoja och säga dumma saker när någon annan pratar 

 inte störa andra och leka på lektionen 

 inte hålla på med mobilen 

 får mig att känna mig trygg och värdefull, att det jag har att säga intresserar och berör dem. Hur 
får andra mig att känna mig trygg då? Jo, genom att lyssna noga och verkligen vara med, kanske 
ställa motfrågor och/eller hålla med, ge någon respons på att de har lyssnat. De andra ska även 
vara drivande och vilja föra dialogen och samtalet vidare, inte bara säga ”Okej” och sedan bli tyst. 

 
I boksamtalet så vill jag- 

 vara förberedd  

 försöka uttala orden rätt 

 vara respektfull och lyssna på de andra 

 vara tyst och lugn tills min klasskamrat har pratat till punkt 

 inte vara pirrig och nervös 

 inte vara rädd 

 vara modig och våga prata 

 vara med i diskussionen 

 vara som en vanlig elev 

 vara trygg och våga säga vad jag tycker 

 vara glad, trevlig och prata med alla 

 inte vara dum om någon säger fel 

 hjälpa andra i gruppen om de är blyga eller inte förstår  

 vara modig och säga vad jag tycker innan jag har tänkt färdigt 

 vara allvarlig och inte göra mig rolig i gruppen 

 lyssna noga, vara lugn och bli duktig och utvecklas tillsammans med de andra 

 inte vara blyg och tyst 

 bli bättre på att säga vad jag tycker och tänker, uttrycka mig klarare 

 inte prata för mycket 

 inte kommentera andra 

 ibland kunna hålla tillbaka det som jag har tänkt säga för att ge någon annan chans att prata 

 vara ärlig och vänlig 



Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog 
Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Litteraturkursen Svelit0 

 
I boksamtalet så vill jag att de andra tänker på att - 
 vara engagerade, reflekterande och intresserade. 

 lyssna på alla, pratar, deltar och lägger fokus på diskussionen. 

 dra sitt strå till stacken så att det inte bara är en eller några som pratar utan att alla faktiskt tar plats 
och självklart får plats av de andra.  

 vara aktiva, låter andra prata och inte håller på med annat. 

 fördjupa samtalet och förklara sig så att samtalet inte dör ut.  

 att hjälpas åt att föra samtalet vidare genom att alla är positiva och engagerade.  

 vara förstående och respektfulla, eftersom jag vill att de andra ska förstå mina och andras åsikter. Det 
är viktigt att alla törs föra fram sina olika åsikter. 

 vara duktiga lyssnare så att jag känner att de andra lyssnar intresserat och visar respekt när jag pratar. 

 ställa intressanta och tankeväckande frågor så att jag och de andra får tänka till och fundera.  

 vara respektfulla och snällt svara på mina frågor och inte skrattar om jag gör något fel. 

 hjälpa mig att komma igång att prata, jag har lite svårt att starta samtal. 

 fråga om det är något som är otydligt. 

 inte hålla på med mobilen då vi samtalar, gäspar eller är nonchalant. 

 berätta livfullt så att det är roligt att lyssna. 

 inte jävlas med en om man tycker på ett annat sätt. 

 fråga om de inte förstår vad jag menar och säger till så att jag inte pratar för fort. 

 vara aktiva lyssnare och aktiva samtalare. Ha åsikter och ändå kunna förstå att alla inte ser allt på 
samma sätt. 

 inte ger mig dumma eller irrelevanta kommentarer och inte dömer mig om jag tycker annorlunda. 

 lyssnar respektfullt och frågar på ett trevligt sätt om de är något som de andra inte förstår. 

 är välkomnande, trevliga och pratglada. 

 deltar aktivt och positivt för att bidra till en bra grupp, då blir fler engagerade och då känns det roligt. 
 
I boksamtalet så vill jag- 

 bemöta andra som jag själv vill bli bemött. Det gäller att tänka på att prata lagom mycket, föra 
samtalet framåt och försöka få alla engagerade. 

 kunna prata mer och även kunna tala högre och tydligare. 

 vara en god lyssnare. 

 känna mig trygg och kunna säga vad jag tycker. Jag vill tala tydligt och varierat så att de andra kan 
förstå mig. 

 vara drivande och få den/de som pratar att känna sig trygg och att de verkligen känner att jag 
lyssnar på det som de har att säga. 

 bli bättre på att beskriva/förklara/berätta något som den andra inte vet något om. 

 bli bättre på att ta plats och ha bättre självförtroende. 

 sluta avbryta andra. Jag tycker att det är jobbigt att göra det, men jag gör det för att jag kommer 
på något som jag vill lägga till eller fråga. Jag vill att alla ska våga prata och säga vad de tycker. 

 vara intresserad och aktiv och känna att det är roligt. 

 vara trevlig och försöka få med alla i samtalet  om det finns någon som är blyg i gruppen. 

 vara en bra lyssnare, komma med egna åsikter, synpunkter och ställa frågor. 

 inte prata i mun på andra, brukar vara ganska bra på det, det vill jag försöka ändra på. 

 lyssna och svara utan att ta för mycket eller för lite plats i samtalet. 

 prata i lagom tempo, tydligt och förståeligt. 

 vara en aktiv lyssnare, visa respekt för den som talar och inte döma andra för deras åsikter. 

 vara den som diskuterar och kommer med frågor. Jag vill berätta ingående, samt tolka boken på 
mitt eget sätt och berätta för de andra och ge gruppen hela min uppmärksamhet. 

 vara rolig, charmig, trevlig, övertygande och ha bra svar på frågorna. 

 lära mig att prata mer berättande och intressant så att andra vill lyssna på mig och så att samtalet  
 



 

Rutor för att träna på boksamtal under en lektion med en kort text. 

Det goda samtalet - en ömsesidig dialog 
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