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Elevernas tankar efter samtalet 
 

Vad var det bästa med samtalet idag?  
 
” Att vi hade olika tankar.”  
” Att alla pratade och sa vad man tyckte. Alla respekterade varandras åsikter.” 
”Allt tror jag.” 
”Att alla lyssnade och respekterade varandra.” 
”Alla fick komma till tals och säga sina åsikter. Vi fick en bra och flytande diskussion.” 
”Att vi hade olika åsikter och kunde respektera varandra.” 
”Alla fick säga sina åsikter och samtalet var bra.” 
” Jag fick prata mycket.” 
” Alla fick prata.” 
”Lära känna varandra och få veta hur andra tänker.” 
”Att alla lyssnade och att alla fick prata.” 
”Att alla lyssnade och att alla fick prata.” 
”Att alla förklarade sina tankar så att alla förstod, det var ett mycket bra samtal.” 
”Jag tyckte att vi pratade bra,inte alls stelt.” 
”Att alla fick tid att prata.” 
”Att få höra  andras åsikter om boken och få se den från olika perspektiv.” 
”Att alla pratade.” 
” Att allas tankar kom med i samtalet.” 
”Att alla pratade.” 
Att alla var delaktiga i samtalet.” 
”Att alla pratat.” 
”Att få veta de andras åsikter och förståelse för sådana situationer.” 
” Det var ett bra samtal när vi diskuterade frågorna.” 
”Alla pratade bra och respektfullt i gruppen.” 
”Att jag lärde mig mer om boken och upptäcker den på ett annat sätt när jag fick höra de 
andras åsikter.” 
” Det bästa var att alla tog för sig och stod för sin åsikt även om inte alla hade samma åsikt.” 
”Det var lugnt och alla fick prata.” 
” Jag tycker att vi hade ett underbart samtal. Vi fick prata jättemycket med varandra. Det var 
spännande att vi hade olika idéer om några frågor.” 
” Vi förstod mer om boken när vi pratade.” 
”Att alla pratade och sa vad de tyckte.” 
”Alla pratade och sa vad de tyckte.” 
”Utveckla svaren mer” 
”Alla var med i samtalet.” 
”Man fick höra någon annans åsikt. Det var roligt och intressant att få ta del av nya kulturer.” 
”Att det inte ska vara så stelt och att diskussionen ska vara flytande.” 
” Det bästa med samtalet vara att få höra andra röster och förstå hur andra kan ha det och 
träffa nya personer.” 
”Att alla sa vad dom tyckte och få höra olika åsikter beroende på ens egen uppväxt.” 
”Roligt att få jämföra våra traditioner.” 



”Att höra någon annans åsikt om boken och att höra de berätta om sin kultur.” 
” Vi fick prata om boken och veta andras åsikter.” 
”Det var ett bra samtal,kul och trevligt. Vi var överens om att vi måste få välja själva vem vi 
ska gifta oss med.” 
” Det bästa var att man fick höra hur andra ser på de här frågorna.Det var intressant att höra 
hur personer med en annan bakgrund än vad jag har ser på dessa saker.” 
”Att alla pratade det var jättebra.” 
” Vi diskuterade och kunde förstå varandra trots att vi inte alltid höll med varandra. 
”Att alla fick prata och samtalet flöt på bra. Man fick veta hur det var i de nyanländas kultur.” 
”Alla pratade, samtalet flöt på bra. Kul med olika kulturer och olika perspektiv.” 
”Många nya idéer, vi diskuterade mycket.” 
”Det var enkelt att förstå varandra.” 
”Det var bra, alla diskuterade och var trevliga.” 
”Vi fick bra och tydliga svar, alla var delaktiga i samtalet.” 
” Vi förstod boken bättre när vi diskuterade den tillsammans.” 
”Vi diskuterade och kunde förstå varandra, även fast vi hade olika åsikter.” 
”Jag förstod mer av boken när vi diskuterade.” 
 
Vad vill du förändra till nästa boksamtal? 
 
”Att alla vågar prata lite mer.” 
”Inget alls.”   
” Bra samtal.” 
”Allt var ju bra.” 
”Vet inte riktigt, det var ett bra samtal och om man gör på detta sätt känns det som om det 
kommer att fungera” 
”Man kan utveckla svaren  och gå djupare.” 
”Utveckla svaren lite.” 
”Ha fler frågor” 
”Det finns inget som jag vill förändra mer än att tiden var för kort. Vi hade så mycket att 
prata om och förklara för varandra.” 
”Mer tid” 
”Ingenting” 
”Jag vill själv bli bättre på att använda bildspråk.” 
”Ha mer tid.” 
”Inget,det var kanonbra.” 
”Alla ska vara mer lugna och inte bli nervösa över att prata.” 
”Tyckte det var urbra.” 
”Ställa fler frågor om varför någon tycker på ett visst sätt.” 
”Att alla pratar mer.” 
”Allt är bra för mig.” 
” Det kunde ha funnits mer frågor.” 
”Allt var jättebra för mig.” 
”Kanske diskutera lite mer och ställa fler följdfrågor.” 
” Det hade varit roligt att lära känna varandra innan samtalet så hade vi kunnat prata mer 
om boken.” 
”Allt gick ju jättebra, så inget behöver ändras.” 



Egen kommentar: 
 
”Jag gillade vår grupp, alla var snälla och sa sin egen sak.” 
”Det är alltid bra att vi har gruppsamtal med olika klasser.” 
”Det var bra att vi bara var tjejer och kunde prata mer.” 
” Det har varit jättekul. Hoppas att vi kan fortsätta att ha fler boksamtal.” 
”Det var jättebra.” 
”Det var ett bra samtal.” 
”Det var bra att få prata med andra som kommer från andra länder.” 
”Samtalet var väldigt bra.” 
”Fler frågor” 
” Det var både bra och kul.” 
”Bra och kul att höra svar från olika personer.” 
”Det var ett bra sätt att diskutera boken, när vi fick höra flera olika åsikter.” 
” Alla var superduktiga lyssnare och pratare.” 
”Jag tyckte att det mesta var bra.” 
”Det var bra.” 
”Fler frågor om man blir klar snabbt.” 
” Roligt att diskutera med någon man inte känner- med annan bakgrund.” 
”Rolig uppgift.” 
”Jättekul att samtala i gruppen om en bok  som alla har läst och kommentera den.” 
”Ordna sådana samtal ofta.” 
” Kul, intressant lärorikt.” 
”Det var roligt 
”Det var intressant och kul att höra olika åsikter och diskutera.” 
”Det var intressant att diskutera med folk från olika kulturer.” 
”Det var ett riktigt bra samtal.” 
” Det flöt på bra.” 
”Jag tyckte samtalet gick bra.” 
”Det var roligt och kul att kunna diskutera med varandra. Samtalet gick kanon!” 


