
 

Samtal om text
Modulen behandlar samtal om text och visar på det strukturerade samtalet som ett
framgångsrikt verktyg för att öka elevernas läsförståelse i alla ämnen. I modulens
delar finns artiklar och filmer som beskriver olika modeller för samtal och samtalets
betydelse för lärandet. Samtal om texter måste planeras i förväg och ha ett tydligt
syfte. Det innebär att det inte finns en metod eller modell som passar för alla typer
av textsamtal. Du kommer under arbetet med modulen att få möjlighet att pröva olika
samtalsmodeller och metoder med dina elever inom det ämne och sammanhang där
ni just nu befinner er. Målet med arbetet är att du ska få verktyg för att kunna planera
och genomföra sådana samtal som uppfyller de behov som du och dina elever för
tillfället har.

Modulens inledande artikel lyfter fram de begrepp som du kommer att möta i de
olika artiklarna och som är vanliga när vi diskuterar undervisning i språkutveckling,
läsning, skrivande och textsamtal. I de övriga artiklarna presenteras olika forskare,
teorier och konkreta modeller. Modulens texter är inte skrivna i en progression, utan
syftar till att ge en fördjupad förståelse för vad strukturerade textsamtal innebär.
Exemplen i artiklarna är hämtade från svenska, so- och no-ämnen, matematik eller
textrika aktiviteter som interaktiva samtal om högläst text eller bildstudium för de yngre
barnen. 

Målgrupp: Lärare i textrika ämnen årskurs 1-9 samt skolbibliotekarier

Modulen innehåller följande delar: 

1. Varför ska vi ha textsamtal?
2. Textsamtal för lärande
3. Modeller för textsamtal
4. Läsloggen – ett tankeredskap
5. Texten och kontexten
6. Stöttande textsamtal
7. Eftertänksam dialog
8. Samtal om elevers egna texter
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Del 7. Eftertänksam dialog
I den eftertänksamma dialogen leder läraren ett öppet och respektfullt samtal kring
texter om viktiga frågor. Dialogen hjälper eleverna att utveckla sin läsförståelse och
att organisera sitt läsande mer systematiskt. Eleverna får också möjlighet att genom
dialogen utveckla olika kommunikativa förmågor, förmågan till problemlösning och
kritiskt tänkande.

I den här delen får ni ta del av hur den eftertänksamma dialogen kan användas som
ett sätt att arbeta med läsförståelse i skolans alla ämnen. I moment C kan ni pröva att
genomföra en eftertänksam dialog tillsammans med era elever.

Del 7: Moment A – individuell förberedelse
Ta del av materialet. För gärna anteckningar som underlag för diskussionen i moment
B. 

Läs 
Läs artikeln Eftertänksam dialog av Ann S. Pihlgren. Artikeln handlar om hur lärare kan
planera sokratiska samtal kring olika typer av texter. 

Se film 
I denna del ingår fyra filmer. Välj vilken eller vilka filmer du vill se. 

Filmen Sokratiska samtal i åk 9 visar hur en lärare i årskurs 9 använder sokratiska
samtal för att eleverna ska nå en djupare förståelse av Hjalmar Söderbergs novell
Pälsen. 

I filmen Eftertänksam dialog får vi ta del av hur sokratiska samtal ger elever i årskurs 3
möjlighet att uttrycka sina funderingar om boken Sandvargen och hela härligheten. 

Filmen Sokratiska samtal visar hur en lärare i årskurs 6 använder sokratiska samtal
som modell för att utforska ett avsnitt av Ronja Rövardotter. 

Vill du veta mer om författarens tankar kan du ta del av samtalsfilmen där Ann S
Pihlgren diskuterar artikeltexten med en grupp lärare och en skolbibliotekarie. 
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Material
Eftertänksam dialog
Ann S. Pihlgren

Eftertänksam dialog
Filformatet kan inte skrivas ut

Sokratiska samtal
Filformatet kan inte skrivas ut

Sokratiska samtal i årskurs 9
Filformatet kan inte skrivas ut

Samtalsfilm med Ann S Pihlgren
Filformatet kan inte skrivas ut
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Språk-, läs- och skrivutveckling – Grundskola åk 1-9 
Modul: Samtal om text 
Del 7: Eftertänksam dialog 

Eftertänksam dialog  

Ann S. Pihlgren, Ignite Research Institutet 

Forskning om eftertänksam dialog i form av sokratiska samtal visar att elevernas förmåga att 

läsa och analysera texter ökar (Orellana, 2008, Pihlgren, 2008, Robinsson, 2006). Dialogen 

hjälper dem att utveckla en sofistikerad läsförståelse och läsart. De lär sig också att orga-

nisera sitt läsande mer systematiskt (Robinsson, 2006). Andra kommunikativa förmågor 

ökar genom de eftertänksamma dialogerna, som att lyssna och förstå andra, uttrycka och 

underbygga sina idéer i tal och skrift, att samarbeta med andra och att bygga vidare på 

andras idéer för att utveckla sina egna (Billings & Fitzgeralds, 2002, Pihlgren, 2008). 

Samtalen har också effekter på förmågan till problemlösning och kritiskt tänkande 

(Orellana, 2008). De kan användas i alla ämnen för att fördjupa förståelsen för ämnets 

grundläggande idéer. 

Eftertänksam dialog är ett samlingsnamn för en grupp metoder för filosoferande dialoger. 

Metoderna kan skilja sig något vad gäller arbetsgång men har alla liknande förhållningssätt. 

En eftertänksam dialog är öppet respektfull och samtidigt utforskande analytisk till sin 

karaktär, den förs till stora delar utifrån elevernas egna idéer med samtalsledaren som 

processtöd. Genom att tillsammans utforska en text, en bild eller en frågeställning från 

några bestämda infallsvinklar samarbetar eleverna för att komma till en fördjupad förståelse. 

I den här delen kommer sokratiska samtal att presenteras närmare, eftersom just detta 

metodiska angreppssätt visat sig ge goda effekter på elevers läsförståelse och textanalys 

(Robinsson, 2006, Orellana, 2008, Pihlgren, 2008). Andra metoder för eftertänksam dialog 

är exempelvis filosofi med barn och deliberativ dialog.  

Eftertänksam dialog har rötter i den svenska bildningsrörelsen1 genom Hans Larsson och 

Oscar Olsson och senare Lars Lindström, som utvecklat den hållning som Sokrates sägs ha 

eftersträvat i sina dialoger: Samtalsledaren utövar majevtik, förlossningskonst, för att hjälpa 

deltagarna att föda fram sina tankar kring grundläggande idéer och värden (Pihlgren, 2008). 

Genom att använda Sokrates majevtik som en gruppaktivitet, med återkommande moment 

i vilka gruppens deltagare gemensamt och individuellt utforskar ett gemensamt underlag, 

gav folkbildarna samtalen en didaktisk form, som gör det möjligt att använda dem som en 

                                                     

 

 

 

1 Bildning som en beskrivning på ett kulturellt och politiskt fenomen blev vanligt i Skandinavien och i tyskspråkiga länder 
under den senare delen av 1800-talet.  
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aktivitet i undervisning. I samtalen används underlag som väcker frågor och funderingar 

och ger möjlighet till flera tolkningar. I denna artikel kommer vi att använda texter som 

underlag för dialogen. 

Ett syfte med de eftertänksamma dialogerna är att förbereda eleverna att ta sig an sin roll 

som demokratiska medborgare, något som läroplanen Lgr 11 pekar ut som ett av skolans 

viktigaste uppdrag. Redan John Dewey (1966), Oscar Olsson (1914) och Hans Larsson 

(1925) menade att en öppen dialog i klassrummet är en förutsättning för att eleverna ska 

kunna utvecklas till en självständiga och autonoma individer. I de eftertänksamma 

dialogerna bjuds eleverna in att delta med sina tankar och hypoteser och till att i samverkan 

med andra utveckla sina demokratiska färdigheter genom att granska, förhandla, kompro-

missa och fördjupa sina idéer.  

Dialogens möjligheter i undervisningen 

Catarina Schmidt (2013) visar i sin doktorsavhandling att skolans undervisning sällan 

erbjuder möjligheter för eleverna att diskutera sina tolkningar eller kritiskt granska texter 

tillsammans med andra, aktiviteter som är nödvändiga för att eleverna ska förstå texter och 

intressera sig för fortsatt läsning. De sokratiska, eftertänksamma samtalen ger, i synnerhet 

om de för- och efterarbetas, den avancerade språkliga utveckling och de kommunikativa 

förmågor, som eftersöks i kursplanerna. Genom att i samtalet få möjlighet att diskutera 

litteraturen på egna villkor kan eleverna också få tillgång till det kulturarv som kursplanerna 

(Skolverket, 2011) menar kan berika elevernas självuppfattning och förståelse om egna och 

andra kulturer (Pihlgren, 2010). I grundskolans kursplaner i svenska och svenska som 

andraspråk (Skolverket, 2011, ingress) anges det kanske viktigaste motivet till att i 

undervisningen använda sig av sokratiska samtal – kopplingen mellan språk och tänkande: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.  

Eftertänksam dialog kan användas i skolans alla ämnen för att fördjupa elevernas tänkande, 

förståelse och kunskaper, inte bara som en del av ämnet svenska (Pihlgren, 2010). Det är 

också en bra metod för boksamtal, diskussion av sakprosatexter och arbete med källkritik. 

Dialogen ger deltagarna fördjupade insikter om olika ämnens grundläggande idéer, samt en 

möjlighet att utforska och värdera dessa. Texten och diskussionen kan också ställa 

deltagarna inför moraliska och etiska dilemman, som de måste väga och värdera. De 

eftertänksamma dialogerna kan därmed också erbjuda ett arbetssätt för arbete med skolans 

värdegrund, inte som en rad moraliska regler som lärs ut och tränas, men som en träning i 

att analysera och själv ta ställning.  

Teoretisk grund 

Interaktiva undervisningsmetoder, där eleven känner sig intresserad och delaktig, visar 

starka samband med skolframgång (Haroutunian-Gordon, 1991, Wolf m.fl, 2006). 

Metodologin i den eftertänksamma dialogen förutsätter att lärandet är interaktivt: Genom 

övning tillsammans med andra internaliserar individen intellektuella och kommunikativa 

förhållningssätt. Längre fram kan dessa förhållningssätt hjälpa individen att på egen hand 
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göra analyser och val i komplexa situationer. Lärande i dialog kan jämföras med Lev S. 

Vygotskijs sätt att se lärande som en interaktiv process där individen, förutom sin faktiska 

utvecklingsnivå, har tillgång till ytterligare utvecklingsnivåer genom en proximal (möjlig) 

utvecklingszon, en zon som nås genom samspel med andra och genom att samspela med 

och tolka omgivningen (Billings & Pihlgren, 2009). Individen når enligt Vygotskij ökade 

färdigheter i sitt tänkande först i samspel med andra och med omgivningen (kontexten). 

Senare kan individen använda de inlärda färdigheterna på egen hand och kan då analysera 

och lösa problem utan någon annans stöd. Utvecklingsprocessen förutsätter i ett 

pedagogiskt sammanhang att såväl kontext som samspel arrangeras som ett stöd för det 

avsedda lärandet. I den eftertänksamma dialogen skapas förutsättningar för ett sådant 

lärande samspel genom att samtalskulturen och det intellektuella utforskandet styrs genom 

samtalsregler och samtalsstruktur. 

I klassrummet kan olika typer av dialog förekomma, såväl instruktion, debatt, konversation 

som undersökande dialog (Burbules, 1993). Den eftertänksamma dialogen är en 

undersökande dialog, en aktivitet som riktas mot att upptäcka, förstå nya saker och lära sig 

på ett icke-auktoritärt sätt. Dialogen ger deltagarna en särskild möjlighet att fånga och förstå 

olikheter, genom att låta flera stämmor och idéer höras (Dysthe, 1996, Holquist, 2004). 

Frågornas öppna och utforskande kvalitet har stor betydelse för det intellektuella innehållet, 

och därmed för vilket resultat samtalen får för individens utveckling (Orellana, 2008).   

Identifikatorisk läsning  

För att kunna delta i dialogens gemensamma utforskande måste eleven läsa texten. Det 

räcker dock inte att bara läsa, det handlar om att utveckla en särskild läsart, som inriktas på 

förståelse och analys, snarare än avkodning eller memorering (Coles, 1989, Marton & Säljö, 

1997). Rosenblatt (1995) skiljer på ”efferent läsande”, en läsart där läsaren snarast söker 

information och inte direkt intresserar sig för texten, och ”estetiskt läsande”, där läsandet är 

ett utforskande av texten och samtidigt av det egna jaget. Wade m.fl. (1994) pekar på en 

”kritisk analytisk läsart” där läsaren letar efter antaganden eller undermeningar. Trondman 

(1994) kallar den här typen av engagerad läsning för ”identifikatorisk läsning”, och menar 

att den innebär att läsaren tar till sig texten på ett personligt, känslomässigt plan men också 

genom att analysera och granska texten och jämföra dess innehåll med egna erfarenheter. 

Läsaren förstår sig själv och omvärlden bättre genom att läsandet ger möjligheter att sätta 

sig in i olika handlingar och motiv. Ricoeur (1993) menar att en del av textens funktion är 

att erbjuda läsaren möjligheter till självreflektion. Läsaren frågar ut texten och för ett samtal 

med texten genom inre dialog. Genom texten kan läsaren ta distans till sin vardags-

uppfattning och därmed tänka nya, djärva tankar: “When I read, I ‘unrealize’ myself” (Ricoeur, 

1993, s. 155). Läsaren blir genom den identifikatoriska läsningen således mer beredd att 

framgångsrikt ta sig an livets utmaningar (Emery & Csikszentmihalyi, 1981, Furman, 1998, 

Lindström, 2000, Trondman, 1994).  

Utöver texter kan andra underlag såsom bilder, hantverksföremål, modeller eller filmer 

användas. Textbegreppet kan här ses som utvidgat – underlagen tolkas och utforskas på 

samma sätt som man skulle göra med en text. Alla underlag lämpar sig dock inte för denna 
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typ av läsning eller avkodning. Underlaget måste innehålla komplexitet och får inte vara så 

tillrättalagd, att dess budskap är självklart vid första genomläsningen (jfr. Bakhtin, 1996, 

Derrida i Olsson, 1987). Underlaget bör ge möjligheter till ett öppet tolkande, som senare 

kan vidareutvecklas i gruppens dialog i den eftertänksamma dialogen (Lindström, 2000).  

Att leda en eftertänksam dialog i klassrummet 

Den eftertänksamma dialogen skiljer sig på några väsentliga punkter från andra aktiviteter i 

undervisningssammanhang. Genom rikhaltig forskning känner vi till att lärarens tal under 

de flesta lektioner dominerar med 70-75 % (Liljestrand, 2002). Konversationsmönstret i 

klassrummet är ofta begränsat till att läraren initierar en fråga, eleven svarar och läraren 

utvärderar svaret. Mer än häften av svaren är på förhand givna, lärare frågar efter sådant 

som de redan vet svaret på, för att kontrollera att eleven kan eller har förstått (Wolf m.fl, 

2006). Det kan vara nödvändigt under lektioner där läraren presenterar ny kunskap för 

eleverna. Även då läraren använder dialog och laborativa arbetssätt finns ofta ett önskvärt 

slutresultat, något som eleverna förväntas förstå och kunna efter aktiviteten. Ett sådant 

förhållningssätt är dock inte möjligt i den eftertänksamma dialogen. Samtalsledaren bör 

avstå från att kontrollera innehållet i det som sägs, eller de värderingar och idéer som 

kommer fram i samtalet. I sin ideala form, när den eftertänksamma dialogen fungerar som 

avsett, är den ett öppet, samarbetande och kritiskt utforskande samtal mellan likvärdiga 

deltagare, där också skillnaden mellan deltagare och samtalsledare är liten. I skolan kan detta 

ses som den eftertänksamma dialogens mål, det som i bästa fall kommer att uppnås efter 

flera, återkommande samtal. Som pedagogisk aktivitet innebär dialogen att det finns ett 

antal utvecklingssteg på vägen, där både grupp och samtalsledare prövar sig fram i samtals-

formen. Samtalsledarens roll skiljer sig då från de deltagandes. Även om han eller hon bör 

vara en samtalspartner i en demokratisk dialog, så behöver samtalsledaren därutöver 

kontrollera att samtalet går framåt.  

Samtalsledarrollen kan till att börja med vara svår att tillägna sig och kräver träning, även 

när läraren tidigare har arbetat dialogiskt, laborativt och experimenterande (Pihlgren, 2008). 

Läraren kan i början uppleva att de egna goda idéerna inte längre är i fokus, något som man 

kanske inte lagt märke till att de faktiskt varit tidigare. Samtalsledaren blir heller inte 

uppskattad eller bekräftad, något som annars ofta är en glädje i lärarrollen. Att de egna 

idéerna inte längre styr kan innebära att samtalsledaren känner sig tveksam om deltagarna 

kanske lär sig ”fel” värderingar – var går gränsen för vad de ska tillåtas att kritiskt analysera? 

Särskilt som oerfaren samtalsledare kan osäkerheten över rollen göra att man blir rädd att 

tappa greppet över situationen, eftersom man har svårare att upptäcka vad som orsakar att 

något går fel. Bristen på erfarenhet och förebilder leder kanske till att läraren frågar sig om 

samtalen verkligen är värda den undervisningstid man måste lägga på regelbundna samtal. 

Forskning visar dock att återkommande dialoger ger goda effekter på läsande, kommuni-

kativ förmåga, förmåga till kritisk analys och social kompetens (Pihlgren, 2008; Orellana, 

2008). När gruppen fört eftertänksamma dialoger vid några tillfällen kommer samtals-

deltagarna att styra delar av dialogen, eftersom de känner till samtalsformen. Samtalsledaren 
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ingriper då kanske endast för att fördjupa frågeställningar, för att visa på svagheter i 

resonemang eller för att peka på viktiga idéer, som riskerar att glömmas bort. 

Samtalsledarens frågor 

Samtalsledarens sätt att ställa frågor är av avgörande betydelse för om dialogen kommer att 

bli reflekterande och analyserande på ett sätt som gör att eleverna utvecklar sin förmåga att 

förstå texter. Faktafrågor, där samtalsledaren frågar efter ett bestämt svar, leder sällan till 

djupare eftertanke. Frågor som Vad heter huvudpersonen i boken ’The hunger games’? Vart går 

pojken i sagan? När dog Karl XII? Vad är 84? bör helst undvikas i den eftertänksamma 

dialogen. Använd istället tolkningsfrågor där eleverna måste läsa ”mellan raderna” och lägga 

samman och analysera information, för att hitta troliga lösningar eller hållbara tolkningar 

och sortera bort de mindre hållbara alternativen. Tolkningsfrågorna underlättar processen 

genom att uppmana eleverna att jämföra, kritiskt granska och utvärdera information eller 

åsikter. Frågor som Varför ger Gösta Berling upp prästkallet? Varför byter Jack bort mammans ko 

mot några bönor? Varför är Alfons Åberg orolig? Vilket sätt att lösa ekvationen kommer att ge säkrast 

resultat? är alla tolkningsfrågor. Värderingsfrågor uppmanar eleven att skatta eller värdera 

och hör hemma i dialogens sista del. Här finns svaret ”bortanför raderna” och den 

tillfrågade måste själv ta ställning. Är det rätt att döda en människa i något läge och i så fall när? 

Överväger fördelarna eller nackdelarna, anser du? Hur skulle du själv göra i samma situation som 

huvudpersonen? är värderingsfrågor.  

Analys- och tolkningsfrågor i kombination med värderingsfrågor ger eleverna bästa 

möjligheter att praktisera sin förståelse och sitt tänkande. En nyckel i diskussioner om text 

och textanvändning är alltså att inte alltid söka konsensus utan att istället kultivera en 

öppenhet för skillnader och distinktion. En bra eftertänksam dialog är när eleverna (och 

samtalsledaren) går ut med fler frågor i huvudet än vad de hade när de kom in. Då kommer 

processen att fortsätta. 

Dialogens struktur och förutsättningar 

Mitt eget forskningsarbete (Pihlgren 2008) visar att det är viktigt att i början hålla sig till en 

given struktur. Samtalet kan omfatta följande moment, där varje moment fyller en kognitiv 

funktion: 

1. Samtalen inleds med en fråga, som alla deltagare ombeds besvara. Eleverna 

har haft möjlighet att före samtalet ta del av underlaget genom att läsa eller 

studera det själva och/eller genom högläsning, gärna flera gånger. Frågan 

innebär att var och en tar ställning till underlaget utifrån sin egen förförståelse. 

Deltagarna ges möjlighet att tänka igenom frågan under någon minuts 

tankepaus. Därefter besvaras frågan av alla deltagarna. Genom att lyssna på de 

andras idéer upptäcker deltagarna att det finns flera tolkningar.  

2. Därefter följer deltagarnas tolkning och analys av underlaget. Här arbetar 

gruppen tillsammans för att försöka komma till en bättre förståelse, genom att 

granska såväl underlaget som deltagarnas utsagor kritiskt. Man uppmuntras att 

underbygga sina uttalanden genom att referera till underlaget, att bygga vidare 
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på det som tidigare sagts, att presentera djärva idéer som kan avvika från 

tidigare idéer eller från det som är konventionellt och att samtidigt bemöta 

varandra med respekt. Samtalsledaren har förberett ett antal tolkningsfrågor 

men det är inte säkert att någon ställs. Det beror på hur diskussionen 

utspinner sig.  

3. Slutligen uppmanar samtalsledaren deltagarna att återkoppla till egna 

vardagserfarenheter, genom att ställa en värderande fråga utifrån diskussionen 

av underlaget.  

4. Efter dialogen är det viktigt att föra ett kort metasamtal om hur deltagarna 

tycker att de lyckats i dialogen. Det kan exempelvis ske genom att utvärdera 

med hjälp av utvecklingsmatrisen, som presenteras i moment D. Metadialogen 

blir ett lärande om vad som är en önskvärd samtalskultur.   

 

Samtalsreglerna 

Att skapa en tillåtande atmosfär för ett gemensamt kritiskt granskande är viktigt. Det 

handlar om att på olika sätt visa på vad som är önskvärt i dialogen. Det kan ske genom att 

tydligt beskriva att samtalet är en ”lek” med andra regler än de som vanligtvis förekommer i 

andra lektioner. Att gå igenom följande regler på tavlan kan vara en utgångspunkt innan 

samtalet börjar: 

• Vi ska hjälpa varandra att tänka noga. 

• Lyssna noga på vad andra säger. 

• Det finns många möjliga svar. 

• Var beredd att ändra dig om du upptäcker en bättre idé. 

 

För att förhållningssättet ska internaliseras måste det övas. I alla nybörjargrupper kommer 

deltagarna att iaktta samtalsledaren för att få vägledning om vad som är accepterat eller inte 

i samtalet. I början kan det därför vara nödvändigt att samtalsledaren talar mer än vad som 

annars avses i den eftertänksamma dialogen för att visa på hur samtalet ska föras. Det kan 

också innebära att samtalsledaren behöver uppmuntra eller markera genom gester och 

ansiktsuttryck vad som är önskvärt och inte. Samtalsledaren måste dock vara uppmärksam 

på när uppmuntran och markeringar via tal, gester och ansiktsuttryck snarare styr samtalets 

intellektuella innehåll än visar på önskvärd samtalskultur. Läraren har i sin vardagliga 

profession till uppgift att lära barn och ungdomar det som i samhället är accepterade och 

önskvärda värderingar. Som samtalsledare ska han/hon istället uppmuntra granskning av 

alla värderingar, även dem som uppfattas som de önskvärda.  

Praktiska förutsättningar 

Dialogerna bör hållas regelbundet (Pihlgren, 2010). Deltagarna ska vara placerade så, att de 

ser varandra, gärna runt samma bord eller i ring på stolar. Samtliga deltagare ska ha en kopia 

av det underlag som diskuteras och ska ha förberett sig före samtalet. Längden på samtalet 

varierar beroende på deltagarnas ålder. De allra yngsta, 6-åringarna, orkar fysiskt knappast 
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med längre samtal än ca 20 minuter, även om de gärna skulle fortsätta diskutera. För äldre 

elever kan samtalen med fördel vara i en timme eller till och med något längre. Om samtalet 

varar längre en 1,5 timme upphör det ofta att vara produktivt: idéerna töms ut och börjar 

återupprepas. Samtalslängden är också beroende av hur intresserad gruppen blir av att 

utforska de idéer som underlaget erbjuder. Som i de allra flesta andra dialogsammanhang är 

den optimala gruppstorleken runt 8-15 deltagare. Då kommer alla till tals, om de så önskar, 

och en god variation av idéer kan berika samtalet. Består gruppen av färre än sex personer, 

blir man oftast överens för snabbt, och alltför få nya idéer presenteras, åtminstone om 

deltagarna är nybörjare.  

Samtal i större grupper 

I de flesta skolsammanhang består de grupper som läraren hanterar av fler än 15 deltagare. 

Ett sätt att hantera större grupper är givetvis att dela gruppen i två delar, där den ena 

gruppen genomför den eftertänksamma dialogen, och den andra gruppen arbetar med 

uppgifter relaterade till det ämne som underlaget berör.  

Ett annat sätt att hantera en större grupp är att låta några i gruppen frivilligt vara tysta 

observatörer. Observatören kan ha till uppgift att observera hur gruppen klarar av att hålla 

sig till samtalsreglerna eller vilka viktiga idéer som presenteras. Observatören sitter utanför 

samtalscirkeln och för anteckningar under samtalet, men har inte rätt att yttra sig och delta i 

samtalet. Efter dialogen, då dialogen utvärderas, lämnas ordet först åt observatörerna som 

framför sin utvärdering av vad de observerat i samtalet. 

I grupper av deltagare som varit med om eftertänksam dialog flera gånger och känner 

arbetsgången, kan elever själva leda dialogen. Genom att gemensamt planera samtalet och 

därefter dela in klassen i mindre samtalsgrupper kan flera samtal pågå i samma rum. Läraren 

kan då istället inta en observatörsroll och ge grupperna återkoppling efter avslutad dialog.  

Planera en eftertänksam dialog  

En god planering är en förutsättning för att den eftertänksamma dialogen ska ge avsedda 

positiva effekter. Att planera för en eftertänksam dialog är en färdighet som kräver träning. 

En gemensam kollegial diskussion under planeringen är värdefull inför dialogen i elev-

gruppen. 

Välja underlag 

En intresseväckande text eller bild som underlag för dialogen bidrar till samtalets goda 

kvalitet. Valet av underlag är beroende av vad samtalsledaren vill åstadkomma och varför, i 

vilken grupp och under vilka förutsättningar. Välj ett underlag som ger upphov till 

funderingar, som kan tolkas på flera olika sätt och som har en svårighetsgrad som gör att 

eleverna får anstränga sig för att förstå och tolka det. Är underlaget alltför lätt att överblicka 

och innehåller alltför få idéer, blir samtalet snart uttömt. Innehåller det inga motsägelser, 

tolkningsmöjligheter eller sprickor, ger det inte stöd åt diskussionen. En text som innehåller 

en tydlig moral eller ett entydigt budskap är knappast användbar, även om texten kanske är 

fantastisk i andra sammanhang. Rikki-Tikki-Tavi av Rudyard Kipling är en historia om en 
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liten mungo, som räddar hela sin värdfamilj från ett överfall från kungskobror. Historien är 

en utmärkt högläsningstext men duger tyvärr knappast till underlag för en eftertänksam 

dialog – moralen är given, mungon är god, kungskobrorna onda. Samme författares text om 

Mowgli, människobarnet, som uppfostras av vargar och på så sätt kommer att befinna sig 

mellan människans värld och djurens, är däremot en bra text för eftertänksam dialog, den 

innehåller flera dilemman och ger möjligheter till eget utforskande. Lärobokstexter 

innehåller inte alltid den komplexitet som krävs för ett samtalsunderlag. Däremot kan 

exempelvis utdrag ur ursprungstexter fungera mycket bra. Ett utdrag av Martin Luther 

Kings tal eller av Charles Darwins utvecklingslära kan fungera bättre som samtalsunderlag 

än texter ur läroböcker i SO eller NO, som berör samma område.  

Förslag till arbetsgång vid planeringen 

Samtalet ska vid färdig planering innehålla följande delar: 

1. Inledande fråga  

2. Analys/tolkning 

3. Värderingsfråga 

 

Däremot är det en fördel att inte genomföra planeringsarbetet i den ordningen. Börja med 

att läsa igenom texten eller studera underlaget noga, gärna flera gånger. Anteckna frågor och 

egna kommentarer. Fundera på vilka budskap som underlaget ger, vilka underlagets 

huvudteser är, vilka logiska styrkor som finns, och var det finns brister, otydligheter och 

motsägelser i resonemang, utförande eller innehåll.  

Börja med analysdelen 

Formulera därefter dina funderingar i form av tolkningsfrågor, inte som påståenden. Med 

tolkningsfrågor avses frågor där svaret inte är uppenbart eller självklart utan måste sökas, 

genom att information från underlaget tolkas. Svaret finns inte direkt avläsbart ”på 

raderna”, utan snarare ”mellan raderna”. Genom att starta planeringen med tolknings-

frågorna, som utgör del 2, samtalets analys, hittar samtalsledaren lättare underlagets 

väsentliga frågeställningar. Uppslag till tolkningsfrågor kan till exempel vara följande: 

• Hur ska detta tolkas, vad innebär detta (enligt underlaget)? 

• Om det hade varit på ett annat sätt, vad skulle då hända? 

• På vilket sätt är ---- och ---- lika (olika)? 

• Vad är skillnaden mellan ---- och----? 

 

Samtalsledaren vet i planeringsstadiet inte alls om tolkningsfrågor kommer att användas 

under analysdelen i dialogen. Det beror helt på hur samtalet kommer att utspinna sig. I 

samtalet lyssnar samtalsledaren på dialogen, följer upp med frågor som fördjupar elevernas 

tänkande, ibland från de frågor som planerats och ibland utifrån nya spår som kommer upp 

i dialogen. Alla frågor som samtalsledaren planerat före samtalet kommer kanske inte att 
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användas, eftersom samtalet tar en annan vändning, men de kan vara bra att ha när samtalet 

ebbar ut och deltagarna behöver hjälp med att finna nya infallsvinklar.  

Försök gärna hitta grupperingar av frågor, det kan hjälpa till att göra frågorna tydliga, 

avgränsade och tillräckligt naiva för att ge deltagarna redskap att se bortanför sina förut-

fattade meningar.  

Fortsätt med att formulera en inledande fråga 

Den inledande frågan är den enda fråga som samtalsledaren helt säkert kommer att ställa i 

samtalet. Den ska hjälpa deltagarna att få syn på sin egen förförståelse av underlaget. Den 

ska också hjälpa dem att få syn på vilka idéer som finns inbäddade i texten eller bilden, och 

att dessa kan ha flera olika infallsvinklar. Den inledande frågan konstrueras lämpligen så, att 

den knyter an både till underlagets innehåll och till deltagarens egen upplevelse av detta. 

Det är en värderingsfråga, men den förutsätter att deltagaren ändå gör en första spontan 

tolkning av underlaget. Det bör vara en fråga som ger en öppning för flera olika svar, inte 

bara ja eller nej. Hela gruppen bör heller inte bli överens i svaret, då hjälper inte frågan till 

med att få fram flera alternativa idéer. Den får dock inte vara så omfattande eller komplex, 

att det blir svårt att besvara den utan att först genomföra en analys av underlaget. Följande 

frågeformuleringar leder ofta den inledande frågan rätt: 

• Hur/vem/vad skulle du välja… 

• Om du var med här, vem/vad/hur skulle du… 

• Välj den mening/det ord/ den del som du tycker är central/t för innehållet… 

• Sätt en (ny) titel/rubrik på…  

• Håller du med eller inte om huvudidén i underlaget? Motivera! 

Avsluta med förslag till värderingsfrågor 

Till sist återstår att fundera över värderingsfrågor som kan fungera som en avslutning på 

samtalet, där deltagarna kopplar dialogens innehåll till sina egna erfarenheter. Liksom fallet 

är med tolkningsfrågorna kommer kanske aldrig de förberedda värderingsfrågorna att 

ställas. Det kan ändå vara bra att ha ett par alternativ förberedda. Hittar man inte 

omedelbart själv förslag på värderingsfrågor, kan man alltid relatera underlagets innehåll till 

dagens och deltagarnas verklighet: 

• Om det vore idag, hur skulle…?  

• Vilka konsekvenser skulle detta få idag?  

• Vad skulle hända om ---- skedde?  

 

Elevernas förberedelse 

En förutsättning för att underlaget ska vara ett stöd i dialogen är också att deltagarna har 

god tid att studera, läsa och sätta sig in de idéer och dilemman som underlaget presenterar. 

Det gäller i synnerhet när man arbetar med texter. Diskussionen riskerar annars att stanna 
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vid ett ensidigt tyckande utan djupare analys eller förståelse. I vissa fall kan elevernas 

individuella läsning kompletteras med högläsning. Med yngre elever kan läraren läsa hela 

texten och varje elev sedan läsa delar av texten utifrån sin läsfärdighet. Vid ett sådant 

förberedande tillfälle kan också dialogen gärna förarbetas genom att eleverna får ta ställning 

till någon analysfråga. Det är en fördel om texten kan läsas mer än en gång inför den 

eftertänksamma dialogen, det ger eleven bättre möjlighet att hitta i texten. Läs dock inte 

texten i direkt anslutning till dialogen. Det ger ofta en sämre kvalitet på diskussionen, 

eftersom eleverna inte hunnit förbereda sig i tanken och eftersom läsandet tar tid och kraft.  

Förberedelsen ska innebära att eleven på egen hand fått tillfälle att analysera och ställa 

frågor till underlaget. Det bästa sättet är att tolka och läsa med pennan, dvs. att anteckna i 

underlaget. Det kan finnas anledning att gå igenom förfarandet med eleverna efter de första 

dialogerna. Att klottra ner intryck, frågor, utropstecken, kommentarer och egna 

ställningstaganden fungerar som ett stöd för minnet när dialogen med andra är igång. 

Eleven fostras på så sätt till att själv ställa tolkande och värderande frågor till underlaget. 

Förberedelsen blir ett samtal i miniatyr mellan underlag och deltagare. 

 

Fördjupa din kunskap genom att 

läsa: 

Pihlgren, A. S. (2010). Sokratiska samtal i undervisningen. Lund: Studentlitteratur.  

Pihlgren, A. S. (2011). Svenskämnet i förändring? I Svensklärarföreningens årsskrift 2011, s. 68-

81. 

Lindström, L. (2000). Sokratiska samtal och reflekterande läsning. I Svensklärarföreningens 

årsskrift 2000, s. 75-90. 

se film: 

Utbildningsradions serie ”Jakten på det demokratiska klassrummet”, avsnitt ”Freinetskolan 

Mimer”: http://urplay.se/Produkter/164726-Jakten-pa-det-demokratiska-klassrummet-

Freinetskolan-Mimer  

Det glada lejonet Sokratiskt samtal med Ann S. Pihlgren, Lärarhögskolan i Stockholm: 

https://www.youtube.com/watch?v=iYVWtUAIdus  

En längre föreläsning med Ann S. Pihlgren om Sokratiska samtal: 

https://vimeo.com/92134198   
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http://urplay.se/Produkter/164726-Jakten-pa-det-demokratiska-klassrummet-Freinetskolan-Mimer
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https://vimeo.com/92134198
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Del 7: Moment B – kollegialt arbete
Diskutera 
Diskutera med utgångspunkt i era reflektioner och det ni antecknat när ni tagit del av
materialet i moment A. Om ni vill kan ni också använda diskussionsfrågorna som stöd
för samtalet. 

• Vilka kan de största utmaningarna vara när du planerar och genomför
eftertänksam dialog? 

• Vilka skulle de största vinsterna kunna vara? 
• I vilka sammanhang skulle du kunna använda dig av eftertänksam dialog i din

undervisning? 
• På vilket sätt skiljer sig samtalsledarrollen i eftertänksam dialog från andra

samtalsformer? 

Planera och förbered 
Planera en valfri undervisningsaktivitet utifrån era diskussioner och det material ni tagit
del av i moment A. Nedan följer ett exempel på hur en sådan aktivitet kan se ut 

Planera en eftertänksam dialog 
Planera en eftertänksam dialog som hjälper eleverna att förstå och tänka om texter.
Exempel på texter och annat hjälpmaterial finns nedan. 

Förslag på arbetsgång: 

• Välj en text. 
• Bestäm hur eleverna ska få god tid att läsa och sätta sig in i de idéer och

dilemman som den valda texten presenterar. Självständig läsning? Högläsning? 
• Kan eleven få möjlighet att läsa texten mer än en gång inför den

eftertänksamma dialogen? 
• Förbered öppna och utforskande frågor kring texten. 
• Förbered aktiviteter som kan tänkas stärka och fördjupa elevernas tänkande

och texttolkning. 
• Planera hur samtalsreglerna ska förankras i elevgruppen. 
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Språk-, läs- och skrivutveckling – Grundskola åk 1-9 
Modul: Samtal om text 
Del 6: Eftertänksam dialog 

Några textförslag att börja med  

Ann S. Pihlgren 

Använd ursprungskällan. Undvik andra versioner, som exempelvis barnfilmsversioner eller 

tillrättalagda och förkortade varianter. Ur kapitelböcker kan avsnitt väljas. Bra texter att 

använda i dialog finner du ofta i antologier för de olika årskurserna, i samlingen ”Lyckad 

nedfrysning av herr Moro” samt i ”Våra bästa samtal”, se ”Hitta fler underlag” nedan. Se 

också planeringar under fliken extramaterial.  

Skönlitteratur 

• Allihop. Bilderbok av Anna-Clara Tidholm. Åk. F-1. 

• Mästerkatten i stövlarna. Saga av Charles Perrault. Åk. F-3 

• Den fula ankungen. Saga av Hans Christian Andersen. Åk. F-3. 

• Katitzi. Kapitelbok av Katarina Taikon. Åk. F-3. 

• God natt mister Tom. Kapitelbok av Michelle Magorian. Åk. F-3. 

• Edward Tulanes fantastiska resa. Kapitelbok av Kate Di Camillo. Åk. F-3. 

• Tänk alla millioner år. Dikt av Barbro Lindgren.  Åk. F-3 

• Jack och bönstjälken. Folksaga.  Åk. 2-5. 

• Ali Baba och de fyrtio rövarna. Saga ur Tusen och en natt. Åk. 3-5. 

• Låt isbjörnarna dansa Kapitelbok av Ulf Stark. Åk. 3-5. 

• Det osynliga barnet. Novell av Tove Jansson ut boken med samma namn. Åk 3-

5. 

• Mowgli, ur Djungelboken av Rudyard Kipling. Åk. 5-7. 

• Ett hjärta till Maria. Bok av Gretelise Holm. Åk 5-7. 

• Anne Franks dagbok. Roman av Anne Frank. Åk 5-7. 

• Tordyveln flyger i skymningen. Kapitelbok av Maria Gripe.  Åk. 4-6. 

• Den goda människan i Sezuan, scen 1-2 . Pjäs av Bertolt Brecht. Åk. 7-9. 

• Ett öga rött. Roman av Jonas Hassen Khemiri. Åk. 7-9. 

• Pälsen. Novell av Hjalmar Söderberg.  Åk. 8-9. 

• Balen på Borg. Kapitel ur romanen Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf.  Åk 8-

9. 

• Ett halvt ark papper. Novell av August Strindberg. Åk. 8-9. 

• Kan du säga schibbolet? Roman av Marjaneh Bakhtiari. Åk 8-9. 
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Orienteringsämnen och matematik 

• Problemlösning i matematik och fysik. Alla årskurser. 

• Havamal, utdrag ur den fornnordiska Eddadikten. Alla årskurser. 

• Runstenstexter. Åk. 2-6. 

• Bibeln, Koranen, Bhagavad- Gita m.fl religiösa urtexter, utdrag. Åk. 4-9. 

• Traktat, fredsfördrag, brev eller andra historiska texter. Åk 5-9. 

• Om arternas uppkomst, utdrag ur bok av Charles Darwin. Åk. 7-9. 

• Periodiska systemet med tillhörande text ur lärobok. Åk 7-9. 

• I have a dream, tal av Martin Luther King. Åk. 6-9. 

• Art and Physics, utdrag ur bok av Leonard Shlain. Åk. 6-9. Bilderna kan 

användas i alla årskurser. 

Praktisk-estetiska ämnen, alla åldrar 

• Läsa bilder, utdrag ur bok av Alberto Manguel. Alla årskurser. 

• Art and Physics, utdrag ur bok av Leonard Shlain. Bilderna kan användas i alla 

årskurser. 

• Arbetsbeskrivningar och konstruktionsritningar, noter, tabeller mm i praktiskt-

estetiska ämnen. Alla årskurser.  

Hitta fler underlag 

Våra bästa samtal, av Ann S. Pihlgren och personal på Freinetskolan Mimer och Hugin, se 

www.mimer.org.  

Lyckad nedfrysning av Herr Moro, antologi utgiven av Stockholms läns landstings kultur- och 

utbildningsnämnd. 

Junior Great Books, se www.greatbooks.org. 

John & Mary McCall DVD Library, se www.paideia.org. 

Touchpebbles & Touchstones, se www.touchstones.org.  
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Språk-, läs- och skrivutveckling – Grundskola åk 1-9  
Modul: Samtal om text 
Del 7: Eftertänksam dialog 

Samtalsledarens anteckningar 

Ann S. Pihlgren 

Samtalsledaren kan under själva samtalet göra anteckningar som stöd för minnet genom att 

göra en enkel skiss över hur deltagarna är placerade och anteckna de idéer som framförs. 

Att på ett enkelt sätt bokföra vem som yttrar sig och hur (påstående = !, fråga = ?, refererar 

till text = T), ger en god bild av deltagarnas aktiviteter under seminariet. Här är ett exempel: 
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Fyll i titel (formatmall Rubrik 1) 

Fyll i författare, lärosäte (formatmall Normal) 

Brödtext (formatmall Normal) 

Underrubrik 2 (formatmall Rubrik 2) 

Underrubrik 3 (formatmall Rubrik3)  

• Punktlista (formatmall Punktlista) 

1. Numrerad lista (formatmall Numrerad lista) 

Citat (formatmall Citattext) 

 

Tabellrubrik  Tabellrubrik (formatmall Tabellrubrik) 

Tabelltext (format 
mall Tabelltext) 

Tabelltext (format 
mall Tabelltext) 

Tabelltext (format 
mall Tabelltext) 

Tabelltext (format 
mall Tabelltext) 

    

    

Tabell 1. (formatmall Normal)  

Figur 1. (formatmall Normal) (Bilder/figurer ska vara vänsterställda) 

Bild 1. (formatmall Normal) (Bilder/figurer ska vara vänsterställda) 
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Språk-, läs- och skrivutveckling – Grundskola åk 1-9 
Modul: Samtal om text 
Del 7: Eftertänksam dialog 

Enklare utvecklingsmatris 

Ann S. Pihlgren 

Den här matrisen omfattar fyra områden (Pihlgren, 2010): tänka, lyssna, tala, samarbeta. 

Samtalsledaren eller eleven fyller i tre (eller fler) nivåer:  

J.= Ja, jag klarade det rakt igenom eller större delen av samtalet. 

N.= Nej, jag klarade det inte alls eller inte tillräckligt. 

I.= Ibland gick det bra, ibland dåligt. 

Varje deltagare kan med fördel föra en egen loggbok, anteckningar i ett skrivhäfte som 

innehåller noteringar från varje seminarium. Matrisen kan vara del av en sådan loggbok. 

TÄNKA OCH LÄSA LYSSNA 

_____ Jag analyserade det som stod i 

texten och det som sades i  

samtalet. 

_____ Jag tittade på den som talade. 

_____ Jag läste texten noga och försökte 

förstå vad den handlade om. 

_____ Jag pratade inte när någon annan 

talade. 

_____ Jag använde texten för att 

underbygga mina idéer. 

_____ Jag frågade om jag inte kunde 

höra eller förstå någon annans 

kommentar. 

_____ Jag ställde en fråga om en idé 

eller tanke. 

  

_____ Jag förklarade varför jag höll med 

eller inte höll med någon annan. 

  

TALA SAMARBETA 

_____ Jag talade frivilligt åtminstone två 

gånger. 

_____ Jag använde andra personers 

namn. 

_____ Jag talade högt och tydligt. _____ Jag visade respekt för andra i 

mina kommentarer. 
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_____ Mina kommentarer handlade om 

texten, frågorna eller andras 

uttalanden 

_____ Jag visade respekt för andra i mitt 

uppträdande. 



Utförlig utvecklingsmatris för eftertänksam dialog 
Ann S. Pihlgren 

Den här matrisen omfattar fem kriterier (jfr. Pihlgren, 2010): lässtrategi och läsförståelse, uppförande under seminariet, aktivt ansvarstagande för 

gruppdiskussionen, logiskt resonemang, lyssnande. Läraren kan använda matrisen i planeringen för att utveckla sin egen planering i samtalen. Den kan också 

användas för utvärdering av samtalet av läraren själv eller tillsammans med eleverna: Samtalsledaren eller eleven fyller i någon av de fyra nivåerna, där 1 

beskriver mycket goda resultat inom kriteriet och nivå 4 har påbörjat sin utveckling, 2 och 3 har kommit en bit på väg. Indikatorerna beskriver beteenden eller 

mönster som är typiska för prestationen, unika och tydliga kännetecken för kompetens på olika nivåer. För att göra tydligt för alla vad som behöver förbättras, 

beskriver indikatorerna både styrkor och svagheter.  

 

 Lässtrategi och läsförståelse Uppförande under seminariet Aktivt ansvarstagande för 

gruppdiskussionen 

Logiskt resonemang Lyssnande 

1 Utsagor och eventuella skriftliga arbeten 

visar att eleven har läst texten noggrant, 

är mycket väl insatt i textens huvudidéer, 

kan identifiera motsättningar i texten, kan 

erbjuda insiktsfulla tolkningar och 

utvärderingar av innehållet, visar respekt 

för texten även om han/hon läst den 

kritiskt och har kommit förberedd med 

eftertänksamma frågor och reaktioner 

antecknade i textmaterialet.  

Eleven visar tydlig respekt för 

lärandeprocessen, för texten, för dialogen 

och för ett gemensamt utforskande. Visar 

tålamod med olika åsikter och med 

komplexitet. För diskussionen framåt genom 

inlägg och genom att ställa frågor till andra. 

Talar till alla, inte bara till läraren eller 

enstaka deltagare. Undviker att tala för 

mycket, för länge, för tyst. Undviker 

olämpligt (t.ex. nedsättande) språk eller att 

”hacka” på andra.  

Eleven tar ett tydligt ansvar för om 

seminariet utvecklas eller inte. Visar initiativ 

genom att fråga andra efter klargöranden 

och föra in andra i diskussionen. Tar ett 

ansvar för att föra samtalet vidare i en 

fruktbar linje och tar ansvar för att återföra 

diskussionen och/eller att uppmuntra andra 

att tänka över tidigare inlägg. Ställer frågor 

till andra, utforskar andra perspektiv och 

fördjupar diskussionen. Visar på dolda 

och/eller ouppmärksammade poänger.  

Argumenten är rimliga, adekvata, logiska 

och underbyggda med textreferenser så 

att de hela tiden för dialogen framåt och 

fördjupar utforskandet. Analyserna som 

görs hjälper till att förtydliga komplexa 

idéer. Visar på kopplingar mellan idéer 

hos tidigare talare och visar på likheter 

eller samhörigheter hos skenbart motsatta 

idéer. Kritik som görs är aldrig personlig. 

Eleven lyssnar bra på andra, bygger 

vidare på vad andra säger i diskussionen. 

Arbetar ständigt aktivt för att förstå vad 

som sägs eller menas genom att t.ex. 

ställa frågor eller be om förtydliganden. Är 

uppmärksam, vilket avspeglas i 

uppförande och kroppsspråk, t.ex. genom 

att titta på den som talar. Antecknar 

tankar och frågor under seminariet. 

Respons efter seminariet (i kommentarer, 

skriven text, handling) visar en förståelse 

och ett minne för vem som sa vad under 

seminariet. 



2 Utsagor och eventuella skriftliga arbeten 

visar generellt att eleven har läst texten 

noggrant, greppat dess huvudidéer, kan 

ge hyfsade (dock ibland ofullständiga eller 

ytliga) tolkningar och kommer till dialogen 

med adekvata frågor och idéer om texten 

ofta antecknade i textmaterialet. 

Eleven visar över lag i språk och attityd 

respekt och förståelse för målen, 

processerna och normer för dialogen och för 

gemensamt utforskande. Kan ibland visa 

otålighet med motsatta, provocerande eller 

tvetydiga idéer. Deltar och för diskussionen 

framåt, ställer frågor, men är ibland ineffektiv 

i att dela med sig av insikter, i avancerad 

undersökning eller att samarbeta med andra. 

Kan tendera att tilltala enbart läraren eller att 

hamna i debatt. Använder sällan olämpligt 

(t.ex. nedsättande) språk och ”hackar” sällan 

på andra.  

Eleven är oftast villig att ta på sig en ledande 

roll i att utveckla samtalet. Kommenterar ofta 

men uppmuntrar inte nödvändigtvis andra att 

delta. Försöker ofta hjälpa till genom att föra 

diskussionen framåt och/eller genom att dra 

in andra i den men lyckas inte alltid effektivt 

ELLER tar ofta inte på sig en ledande roll 

men gör det effektivt vid de tillfällen det 

inträffar. Ställer frågor. 

Argumenten är generellt rimliga, adekvata 

och logiska. Det kan finnas smärre brister 

i resonemang, textunderbyggnad eller 

kommentarernas relevans men idéerna 

bidrar till att förstå texten eller 

kommentarer från andra deltagare. De 

visar dock sällan på kopplingar mellan 

idéer eller samhörighet hos skenbart 

motsatta idéer. Kritik är sällan personlig. 

Eleven lyssnar på andra, bygger ofta 

vidare på vad andra säger. Är aktiv för att 

förstå vad som sägs och menas. Är 

generellt uppmärksam och/eller svarar 

adekvat på frågor eller kommentarer från 

andra deltagare. Kan ibland bli för 

upptagen av sin egen idé för att höra 

andras. Antecknar sporadiskt under 

seminariet. Kan efter seminariet 

återberätta vad som sades och av vem. 

3 Kommentarer indikerar att eleven har läst 

texten men antingen missförstått den 

(antingen beroende på lässvårigheter 

och/eller på att han/hon tagit en alltför 

egocentrisk eller nutidscentrerad 

ståndpunkt) eller inte har lagt tillräckligt 

disciplinerad och fokuserad möda på 

förberedelse inför dialogen. Olika grad av 

deltagande och ojämna egna 

textkommentarer tyder på att olika 

seminarier förbereds olika väl. 

Tal och uppförande visar att eleven 

missförstår syftet med diskussionen och/eller 

är odisciplinerad vad gäller uppförande och 

tänkande. Uttrycker gärna åsikten att just 

hans/hennes idéer är viktiga för att förstå 

texten och förlorar ibland tålamodet och stör 

dialogen. Tenderar att debattera snarare än 

diskutera eller visar insikt/förståelse endast 

när någon frågar direkt. Kan delta ofta men 

uttrycker oklara åsikter eller otillräckligt 

uttalade åsikter ELLER lyssnar och tänker 

men talar sällan och/eller endast vid tilltal. 

Använder ibland olämpligt (t.ex. 

nedsättande) språk och kan ”hacka” på 

andra. 

Eleven tar sällan på sig en ledande roll eller 

ett ansvar för att utveckla samtalet och är 

ofta ineffektiv vid försök. Har läst texten och 

kan därför göra några insiktsfulla 

kommentarer men insisterar för kraftfullt eller 

deltar inte tillräckligt aktivt. Kan t.ex. lobba 

för idéer som framförs av vissa, favoriserade 

talare och/eller försöka avsluta en diskussion 

med flera olika och olösta trådar för tidigt 

genom att förenklat summera eller uttrycka 

egna åsikter. Ställer få frågor. 

Åsikter utan substans eller 

textunderbyggnad presenteras oftare än 

genomtänkta argument. Kommentarerna 

antyder att eleven har svårt att komma 

förbi enkla reflektioner till 

vidareutvecklade argument eller har 

svårigheter att följa andras mer komplexa 

argumentation (vilket syns i frågor eller 

omotiverade kommentarer till andra). 

Även om kommentaren inte är felaktig är 

den inte kopplad till föregående 

kommentarer eller frågor. Kan ibland göra 

personangrepp istället för att fokusera 

kritiken på påståenden och argument. 

Eleven lyssnar ibland bra och/eller är inte 

alltid uppmärksam, vilket visar sig i 

kommentarer och kroppsspråk. Uppfattar 

vissa idéer som oviktiga men 

uppmärksammar andra. Verbal reflektion 

visar på brister i uppmärksamhet eller 

lyssnande tidigare under seminariet. 

Uppträdandet antyder antingen avsaknad 

av effektiva strategier för att föra 

anteckningar och/eller att han/hon inte 

förstår vikten av att lyssna på olika 

ståndpunkter och fundera över dessa. 

4 Eleven har antingen svårt att få ut ett 

adekvat sammanhang i texten eller 

kommer generellt oförberedd till 

seminariet. Har antingen svårt att läsa 

komplex text och/eller vet inte hur man 

använder sig av och/eller använder av 

andra skäl sig inte av disciplinerade 

strategier för att förstå och notera i texter. 

I tal och uppförande visar eleven liten 

respekt för och/eller förståelse för 

processen. Drar nytta av störande moment 

som kan förekomma. Verkar sakna viktiga 

kompetenser i tänkande: argumenterar 

antingen rutinmässigt, försöker störa 

och/eller säger emot utan motargument, eller 

är oengagerad – mycket ovillig att delta, 

även vid uppmaning, så att andra känner att 

eleven tar avstånd från dialogprocessen eller 

andras åsikter genom att håna andra, skratta 

åt andra o.s.v.. 

Spelar ingen ledande roll alls eller är 

konsekvent kontraproduktiv i en ledande roll. 

Ställer inga frågor. 

Kommentarer antyder att eleven har 

svårigheter med den analytiska nivå som 

krävs för seminariet. Kommentarer tycks 

ofta omotiverade eller utan substans 

såtillvida att de inte kan förstås av andra. 

Hänvisningar till texten görs i stort sett 

aldrig. Liten eller ingen hänsyn tas till 

tidigare kommentarer. Hänfaller ofta till 

personangrepp på textförfattaren och på 

andra seminariedeltagare.  

Eleven lyssnar inte tillräckligt, vilket märks 

i kommentarerna som är ovidkommande, 

respektlösa eller repetition av tidigare 

kommentarer som om de inte redan 

sagts, och/eller i kroppsspråk som visar 

ouppmärksamhet eller ointresse. 

Antecknar inte under seminariet.  

 



 

Del 7: Moment C – aktivitet
Genomför den undervisningsaktivitet ni planerat i moment B. 

Notera gärna 

• hur aktiviteten fungerar utifrån sitt syfte 
• vilket lärande som blir synligt hos eleverna
• vad du får syn på i den egna undervisningen. 

Ta med dina anteckningar som underlag till moment D.

Del 7: Moment D – gemensam uppföljning
Utgå från era reflektioner och anteckningar från moment C och diskutera hur
aktiviteten fungerade i era grupper. Om ni vill kan ni använda diskussionsfrågorna som
stöd för samtalet. 

• Hur fungerade den valda texten som underlag för eftertänksam dialog? 
• Fungerade frågorna som förväntat? 
• På vilket sätt skiljde sig detta samtal från andra samtal som ni brukar ha i

klassrummet? 
• Hur fungerade samtalsreglerna? 
• Fick ni med er alla elever i gruppen? Hur gjorde ni för att få alla elever att vara

aktiva under hela aktiviteten? 
• Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den fortsatta

undervisningen?

Del 7: Fördjupning

Revision: 2 Datum: 2020-05-20


