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Boksamtal – POFF Hoppe har en hemlighet 
 
Syftet med boksamtal kan vara att skapa en reflektionskultur i barngruppen där barnen ges 
möjlighet att ställa egna hypoteser och se samband samt dra slutsatser utifrån gjorda 
erfarenheter.  
Det kan också vara ett sätt att uppmärksamma barnen på händelser och de känslor som 
barnen upplever, men under en stund då barnen inte är i affekt. På så vis kan barnen skapa 
metoder att själva använda i t.ex. konfliktsituationer eller när något jobbigt hänt som är 
viktigt att berätta för en vuxen.  
Barns tankar och berättelser ska alltid tas på allvar och lyssnas på. 
 
Vi har skapat förslag på frågor som kan användas vid boksamtal både i förskolor, skolor och 
hemma. Boksamtal kan hållas i grupp eller enskilt med barnen/barnet och våra förslag på 
frågor bör därför anpassas utifrån tillfället.  
Hör gärna av er till oss med fler förslag på frågor för barn i grupp eller enskilt så kan vi fylla 
på listan med förslag på frågor: kontakt@poffbok.se 
 
Artikel 19 – Alla barn har rätt att känna sig trygga 
 
Förslag på frågor: 

• Vad är en hemlighet? 
• Vet du om att hemligheter som gör ont i magen är viktiga att berätta för en vuxen? 
• Varför är det viktigt att berätta för en vuxen om hemligheter som gör ont i magen? 
• Har du någon vuxen du litar på och kan berätta hemligheter som gör ont i magen för? 
• Hur tror du det kändes för Hoppe att berätta om sin hemlighet? Kan det vara läskigt 

att berätta, varför? Kan det kännas skönt, varför? 
• Varför berättar Hoppe om sin hemlighet tror du? 
• Kan det finnas barn som inte har en vuxen de litar på och kan berätta hemligheter 

för? 
• Sitter det onda alltid i magen eller kan det kännas på något annat sätt? 
• Vad gör du om någon berättar en hemlighet för dig? 
• Kan det vara bra att berätta för en vuxen om en kompis hemlighet som gör ont i 

magen?  
• Vad betyder det att alla barn har rätt att känna sig trygga? 
• Vad gör att man känner sig trygg?  
• Vad gör att man känner sig otrygg? 
• Vad tror du att det är för hemlighet som Hoppe berättar? 

 


