Boksamtal med julsaga
Läs en bok som handlar om julen eller vintern och ha ett boksamtal. Aktiviteten är lånad ur
Boksamtal med bilderböcker.

Jag undrar …?
”Jag undrar …?” är översättaren Katarina Kuicks överföring till
svenska av det engelska ”Tell me … ” som är Chambers föreslagna frågeinledning. Det är SÅ viktigt att ställa frågor på ett
sätt som signalerar intresse och nyfikenhet, frågor som inte
antyder att det finns ett korrekt svar, att du vill se om barnen
”fattat rätt”.
Smaka på uttrycken ”Hur vet du det?” eller ”Varför är det
så?” Jämför med till exempel Ingrids favoritfrågeställning ”Hur
kan det vara …?” Att använda ett mer dröjande öppet sätt att
ställa frågan bjuder in att våga vara prövande även i svaret.
Hitta dina egna formuleringar, som passar ditt språkbruk
och fungerar bra med barnen, förslagen här kan ha en för
vuxen ton – prova dig fram!

Grundfrågor
Mjukstarta samtalet med att prata om vad ni gillar eller inte
med boken. Undvik då för stora, abstrakta eller ledande frågor
i stil med ”Vad tyckte du om boken?” eller ”Var boken bra/
spännande/rolig?”. Använd öppna, konkreta och mer specifika
frågor, de är lättare att svara på.
Jag undrar …
• Var det något särskilt du gillade i boken?
• Var det någon bild du gillade extra mycket?
• Vilken känsla får du av boken?
• Var det något du tyckte var konstigt, eller inte förstod?
• Var det något som upprepades i boken? (mönster)?

”Det är faktiskt betydligt
lättare att få barn att
sluta prata, än att få dem
att börja. Och ett av de
mest hämmande ord som
finns är frågan ”varför?”.
Aidan Chambers, Böcker inom
och omkring oss

??
?

• Var det något särskilt i boken som du vill prata mer om?
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