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Abstract 

In the curriculum for Swedish in upper secondary school it is stated that the teaching should contain 

literature. However it is very much up to every teacher to decide which books the pupils should read and 

how the work should proceed. It can be hard to know how to carry out this task in a meaningful way and 

this thesis wish to evaluate a noted book-talking method in order to show how this work could be done. I 

my work I have taught an upper secondary class the method and then they have performed three book-talks 

in five groups of five to six pupils. Their book-talks were recorded and have then been analysed in order to 

see how the pupils use the method, what kind of progress they make and finally how they evaluate the 

method. The results show that some parts of the method is crucial for the outcome of the book-talks and 

also that some parts of the method is easier for the pupils to put into practice than others. Three lessons is 

too short time to be able to see any real progress but some of the groups get more comfortable with the 

method as the project proceeds. The pupils are very positive about using the method. They are also positive 

to book-talks on the whole.   

 

Title: ”Tell me” – an evaluating study of Aidan Chamber’s book-talking method “Tell me” 
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1 Inledning 

Ungas läsvanor är något som diskuteras flitigt både bland områdesexperter, skolpersonal och 

privatpersoner. I PISA-undersökningar (PISA 2012), som utvärderar elevers kunskaper inom 

matematik, läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning, kan man på senare år se att 

resultaten för svenska elevers läsförståelse har blivit allt sämre.   

 

I många klasser i dagens gymnasieskola finns det ett stort antal elever som sällan eller aldrig 

läser böcker på fritiden. Dessa elever behöver stöd och vägledning för att utvecklas som läsare. 

Därför är det intressant att undersöka hur vi arbetar med litteratur i skolan idag. 

 

Litteratur ingår som en del av svenskämnet. Styrdokumenten för svenska i gymnasiet lämnar 

dock ett stort utrymme till frihet för lärarna att både välja vilka böcker och texter de vill arbeta 

med samt på vilket sätt eleverna ska arbeta med dessa (Skolverket, Lgy 11, s. 160-181). Detta 

leder förmodligen till att litteraturundervisningen ser väldigt olika ut i landets skolor och även 

att lärarens eget litteraturintresse sätter spår för hur arbetet kommer att se ut. Detta är ännu ett 

skäl till att det är viktigt att vi undersöker hur litteraturundervisningen kan se ut i praktiken och 

utvärderar vilka för- och nackdelar det kan finnas med olika metoder inom litteraturdidaktiken. 

Då styrdokumenten inte ger några tydliga riktlinjer för litteraturundervisning kan det även vara 

fruktbart om forskningen kan bidra till stöd och vägledning för lärare som känner sig osäkra på 

hur man på ett utvecklande sätt ska arbeta med litteratur. Det kan också vara av intresse att 

undersöka vad elever anser om litteraturundervisningen för att på ett bättre sätt förstå hur vi 

som lärare kan göra undervisningen spännande och utvecklande för dem. 

 

Så kallade litteratursamtal är ett fenomen som vunnit erkännande såväl inom den 

litteraturdidaktiska forskningen som i svensklärarutbildningens kurser. Dock är området på 

nordisk och svensk mark ännu relativt outforskat (Tengberg, 2011, s.12). Vi behöver alltså 

genomföra ytterligare studier på detta område. Denna uppsats vill därför närmare undersöka 

litteratursamtalet och därigenom ge ett bidrag, om än i liten skala, till detta forskningsområde.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Styrdokumentens riktlinjer för litteraturundervisningen i gymnasieskolan har förändrats genom 

årens lopp. Fram till och med 1975 var undervisningen styrd av kursplanen med specifika 

anvisningar om vad eleverna skulle läsa och hur undervisningen skulle se ut (Persson, 2007, s. 

83). Idag erbjuder istället styrdokumenten stor frihet för lärare att både bestämma vilka böcker 

och texter som ska läsas men även hur detta arbete ska utföras. Denna frihet kan erbjuda både 

möjligheter och svårigheter. Man kan anpassa litteraturarbetet så att det passar den klass som 

man undervisar men då det saknas riktlinjer kan det även vara svårt att veta hur man ska gå till 

väga för att på ett utvecklande sätt arbeta med litteratur. Denna uppsats vill utvärdera en specifik 

metod inom litteraturdidaktiken för att på så vis bringa klarhet i hur ett litteraturarbete i en 

gymnasieklass skulle kunna se ut.  

 

Syftet med detta examensarbete är att fördjupa förståelsen av boksamtalet/litteratursamtalet 

som metod genom att i en gymnasieklass genomföra lektioner där Aidan Chambers ”Jag 

undrar”-metod tillämpas. 

 

För att uppnå detta kommer följande forskningsfrågor att besvaras: 

 

1. Hur genomför elever boksamtal med hjälp av ”Jag undrar”-metoden? 

2. Hur ser progressionen ut hos eleverna när metoden används under tre lektioner? 

3. Hur utvärderar eleverna metoden?  
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3 Forskningsöversikt 

I denna forskningsöversikt kommer tidigare samtalsforskning och litteratursamtalsforskning att 

presenteras. Därefter kommer teorin bakom ”Jag undrar”-metoden att förklaras och 

samtalsmetoden kommer även att ställas i jämförelse med de andra samtalstyperna i detta 

kapitel. 

3.1 Samtalsforskning 

Om man slår upp ordet samtal i en ordbok får man förklaringen ”muntligt utbyte av synpunkter 

eller upplysningar vanl. på relativt informellt sätt” (Nationalencyklopedin). För att ett utbyte 

ska kunna ske krävs att personer interagerar med varandra. Samtalet är sålunda något som 

utbyts mellan minst två men ofta flera olika samtalspartners. Olga Dysthe är professor vid 

universitetet i Bergen och verksam vid programmet för forskning om lärande och programmet 

för pedagogik. Hon menar att hon under sina år som lärare har förstått att lärande sker genom 

samspel och relationer (Dysthe, 2003, s. 31). Denna syn på lärande kan kopplas till teorin om 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Forskare som brukar nämnas som viktiga för dessa 

perspektiv på lärande är bland andra Lev Vygotskij, John Dewey och George Herbert Mead. 

Dessa forskare framlade sina rön inom ämnet psykologi men sedan dess har fortsatt forskning 

om teorin flitigt granskats även inom andra discipliner, däribland pedagogik (Dysthe, 2003, s. 

31). Kortfattat kan man beskriva sociokulturellt perspektiv på lärande som att eleven deltar i en 

social praktik (Dysthe, 2003, s. 33). Elevens sociala omgivning är alltså viktig för elevens 

utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij menade att man inte kan förstå ett barns 

kognitiva utveckling utan att förstå den historiska och kulturella miljö som barnet växer upp i 

(Gruber, 2011, s. 95). Vygotskij har även introducerat termen den proximala utvecklingszonen. 

Istället för att fokusera på barnets aktuella utvecklingsnivå var Vygotskij intresserad av barnets 

potential till utveckling. Den proximala utvecklingszonen är avståndet mellan det som barnet 

kan göra på egen hand och vad barnet skulle kunna göra assisterad av någon annan, t.ex. ett 

äldre barn (Gruber, 2011, s. 96). I utbildningssammanhang kan man koppla detta till att elever 

kan lära sig i samspel med andra elever som har kommit längre i sitt lärande. Sociokulturellt 

perspektiv på lärande fokuserar på att kunskap sker i samarbete med andra och i en kontext 

(Dysthe, 2003, s. 41). Man skulle därför kunna hävda att samtalet är en arbetsmetod i skolan 

som faller in under dessa perspektiv på lärande. Med Vygotskijs forskning i ryggen växte på 

1980-talet och 90-talet intresset för att forska på klassrummet som en plats där man lär sig 

genom social samverkan (Dysthe, 2003, s. 89). Sedan dess har även samtalet som 

forskningsområde undersökts i flertal studier. I följande stycken kommer tre olika 

samtalsteorier att presenteras.         

3.2 Det dialogiska klassrummet 

Den traditionella undervisning som har bedrivits i skolor i många länder utgår från att elever är 

tomma ark som ska fyllas med kunskap som läraren besitter. Ett klassrum med denna typ av 

klimat kallar Olga Dysthe, som omnämnts i föregående avsnitt, för ett monologiskt klassrum 

(Dysthe, 1996, s. 222). Ett exempel på ett monologiskt klassrum kan vara att eleverna ska 

diskutera tolkningen av en dikt som de har läst. Eleverna förväntas dock komma fram till den 
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”rätta” tolkningen av dikten. Läraren har alltså på förhand ett facit till vad samtalet ska mynna 

i (Dysthe 1996, s. 223). 

 

Dysthe argumenterar istället för ett dialogiskt klassrumsklimat och menar att detta 

förhållningssätt blir fruktbart eftersom språket är så vitalt för inlärningsprocessen. Det är genom 

samspel som mening skapas (Dysthe 1996, s. 221). Då det monologiska klassrummet bygger 

på envägskommunikation baserar sig det dialogiska klassrummet istället på samspel mellan 

lärare och elever och mellan eleverna sinsemellan (Dysthe, 1996, s. 222).  

 

Ordet dialog kan ha olika innebörd beroende på situation. Dysthe förklarar att vi ständigt lever 

i dialog eftersom vi pratar med och lyssnar på varandra. Sålunda är all typ av lärande också i 

grunden dialogisk men för att lärare ska kunna förändra sitt klassrumsklimat från monologiskt 

till dialogiskt krävs att läraren har en mer specifik förståelse för den typ av dialog som Dysthe 

hänvisar till (Dysthe, 1996, s. 228). Dysthe tar upp fem olika aspekter för den typ av dialog som 

hon menar ska fylla ett dialogiskt klassrum. Dessa fem aspekter baserar sig till stor del på 

Michail Bakhtins teorier för dialog. Bakhtins forskning kommer inte att närmare beskrivas i 

denna uppsats men som fördjupning i denna forskning kan läsaren ta del av Det dialogiska 

ordet (Bakhtin, 1991). Dysthes fem aspekter för ett dialogiskt klassrum är följande: 

 

 Vi lär oss tillsammans 

 Vi upptäcker oss själva genom andras ögon och röster 

 Alla ”röster” i klassrummet ska tas tillvara 

 ”Rösterna” måste mötas i samspel 

 Eleverna måste få ta del av ”röster” som kommer utifrån klassrummet 

 

Den första och mest fundamentala aspekten för dialog är att förståelse anses vara aktiv och 

social. Med det menas att ”vi” lär oss tillsammans. Med ett sådant förhållningssätt blir samtalet 

snarare en förutsättning för än en möjlighet till lärande. Den andra aspekten som Dysthe tar upp 

är att vi upptäcker oss själva genom andras ögon och röster. Den aspekten handlar om att 

eleverna ska se sig själva och sina kamrater som läranderesurser. Läraren är inte den enda 

personen i klassrummet som ska ses som någon som kan bidra med kunskap. Dysthe menar att 

lärarens roll som ämnesexpert fortfarande är viktig men genom dialog mellan läraren och elever 

och eleverna sinsemellan ska eleverna få en tillit till att även de själva och deras kamrater kan 

bidra till klassens kunskapsutveckling (Dysthe, 1996, s. 228-229).  

 

De tre återstående aspekterna behandlar vikten av att flera röster deltar i en dialog. Detta kallar 

Dysthe för flerstämmighet (Dysthe, 1996, s. 229). Skillnaden mellan olika röster utgör en 

potential för lärande som läraren behöver utnyttja på ett medvetet sätt. Alla röster i klassrummet 

bör tas tillvara, inte bara lärarens eller rösterna till de elever som har lätt för att uttrycka sig i 

klassrummet. Förutom tillgången till flerstämmigheten krävs även att de olika rösterna möts i 

ett samspel. Dysthe skriver att det är när rösterna konfronteras med varandra som eleverna kan 

finna sin egen röst och menar också att lärarens roll är viktig här då denne kan styra samtalets 

konflikter för att eleverna i slutändan genom att reflektera över konflikterna ska se att allt får 
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en mening. Dysthe tar även upp ett observationsexempel från sin forskning där läraren styr 

rösternas konfrontation. Läraren i den klassen tilldelade eleverna roller där de fick representera 

andra röster än sin egen. Detta gjorde läraren för att andras perspektiv skulle synliggöras för 

eleverna och inte bara deras egna (Dysthe, 1996, s. 230). Den sista aspekten av dialog som även 

den berör flerstämmigheten i ett klassrum är att eleverna ska få ta del av röster som kommer 

utifrån klassrummet. Detta kan läraren tillföra genom att till exempel inkludera flera olika typer 

av textkällor i sin undervisning och inte bara elevernas lärobok. Genom att låta eleverna möta 

den kunskap de förväntas inhämta från olika källor kan eleverna jämföra dem med varandra 

och få ett bredare perspektiv. Dessa olika textröster bör också blanda sig med de olika 

elevrösterna i klassrummet. Man bör alltså låta eleverna diskutera de källor som de har blivit 

presenterade för (Dysthe, 1996, s. 231). 

 

Dessa fem aspekter av dialogen bör alltså en lärare ta till sig för att kunna förändra ett klassrum 

från monologiskt till dialogiskt. Som vi kunnat läsa i detta stycke är samtalet en nödvändighet 

för att denna förändring ska kunna ske. I ett väl fungerande samtal kan eleverna söka kunskap 

tillsammans genom att inse att de själva och deras klasskamrater kan bidra till den kunskapen. 

I samtalet får de även ta del av olika röster och olika perspektiv.         

3.3 Sokratiska samtal 

Som man hör på namnet inspireras sokratiska samtal av den antike filosofen Sokrates. Även 

om Sokrates själv aldrig skrev ner sina idéer så är det hans förmodade förhållningssätt att 

kunskap ska sökas i dialog med andra som ligger till grund för teorin bakom sokratiska samtal. 

Sokrates ska också ha menat att självklara sanningar måste granskas och värderas (Pihlgren, 

2010, s. 14-15). Sokratiska samtal bygger på sociokulturell teori, vilken presenterades under 

3.1 i denna forskningsbakgrund. Men samtalsformen grundar sig också på antagandet att 

individerna har en förmåga att analysera kritiskt (Pihlgren, 2010, s. 23).  

 

Genom att använda denna samtalsmetod är ambitionen att samtalsdeltagarna genom samarbete 

ska lära sig att tänka samt att använda ett adekvat språk för situationen. Detta i sin tur är tänkt 

att resultera i en intellektuell och moralisk utveckling för individen som ger denne 

förutsättningar för att delta i ett demokratiskt samhälle (Pihlgren, 2010, s.23).  

 

Liknande Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen tänker man att samtalet ska vara 

en arbetsform där eleverna kan hjälpa varandra att nå nästa nivå i sin utveckling. Man tänker 

sig att eleverna deltar dels i en grupprocess, där de gemensamt med andra försöker att hitta 

lösningar till problem och frågor, dels i en personlig process där eleven på egen hand försöker 

hitta lösningar och omprövar tankar och föreställningar som eleven har eller har haft (Pihlgren, 

2010, s. 26-27). 

 

Sokratiska samtal har dock inte för avsikt att komma fram till någon gemensam lösning. Syftet 

är snarare att skapa en undersökande dialog och uppmuntra till olika idéer eftersom detta leder 

till ett fortsatt utredande. Samtalen ska också hållas med jämna mellanrum i grupper som inte 

är för stora och där eleverna ska vara placerade så att de kan se varandra. Varje elev ska också 
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ha tillgång till en kopia av det underlag som ska diskuteras i samtalet och de ska ha haft tid att 

förbereda sig inför samtalet. Varje samtal ska också ha en samtalsledare vars roll det är att styra 

samtalet framåt. Det är dock viktigt att samtalsledaren inte kontrollerar eller styr samtalets 

innehåll, värderingar eller idéer. Samtalsledaren ska istället ställa förtydligande och 

fördjupande frågor vilket ska få samtalsdeltagarna att göra djupare analyser (Pihlgren, 2010, s. 

25). Pihlgren skriver att läraren fungerar som samtalsledare i de sokratiska samtalen men att 

även elever kan leda samtalen om de har varit med och deltagit i sokratiska samtal flera gånger 

tidigare och känner till arbetsgången. Vid sådana tillfällen föreslås läraren istället ta en 

observerande roll och ge eleverna återkoppling efter det att samtalet har avslutats (Pihlgren, 

2010, s. 61). 

 

3.4 Deliberativa samtal 

Ordet deliberation har stark anknytning till demokratibegreppet. Även i skolans värld har det 

deliberativa samtalet kommit att ta en central roll för arbetet med skolans demokratiska 

värdegrundsarbete (Englund, 2007, s. 153). Skolverket skriver i en rapport från 2000 att den 

deliberativa demokratin utgör tydliga inslag i skolans läroplaner. Sedan rapporten publicerades 

har vi fått en ny läroplan men även denna trycker på flera ställen på vikten av att utbilda elever 

som kan delta som medborgare i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, Lgy 11, s. 5-16). 

Skolverket skriver även i rapporten från 2000 att samtalet i den deliberativa modellen är en 

grundläggande del för att utbyta olika åsikter med syftet att nå en överenskommelse (Skolverket 

Dnr 2000: 1613, s. 9).  

 

Tomas Englund, professor i pedagogik, menar också att deliberativa samtal i skolan kan ge 

eleverna en chans att utveckla de kommunikativa rättigheter som är så viktiga för ett politiskt 

deltagande (Englund, 2007, s. 155). Englund beskriver även fem karaktärsdrag som deliberativa 

samtal består av. Dessa fem karaktärsdrag är följande: 

 

 Skilda synsätt ställs mot varandra 

 Innebär tolerans och respekt för den andra 

 Strävar efter att man ska komma överens 

 Auktoriteter och traditionella uppfattningar får ifrågasättas 

 Leds inte av en lärare 

 

I de fem punkterna förklarar Englund att deliberativa samtal är samtal där olika åsikter och 

synsätt får framläggas och ställas mot varandra och att samtalen genomsyras av respekt och 

tolerans där samtalsdeltagarna lär sig lyssna på andras argument. Samtalen strävar efter att 

deltagarna i slutändan kan komma överens eller i alla fall komma fram till en temporär 

överenskommelse. Deliberativa samtal kan även ifrågasätta auktoriteter och traditionella 

uppfattningar och det är samtal som inte är lärarledda (Englund, 2007, s. 155-156). Kärnan i 

det deliberativa samtalet är enligt Englund att olika synsätt tydliggörs och att skilda åsikter får 

komma till tals. Målet är dock att man i slutändan ska komma överens och att man alltid ska 

respektera de andras åsikter (Englund, 2007, s. 156).         
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3.5 Litteratursamtal 

Från att ha refererat till tidigare forskning om olika typer av samtal kommer jag i det här 

avsnittet att inrikta mig på samtal som är kopplade till litteraturarbete.  

 

Först och främst kan det vara på sin plats att definiera vad som menas med litteratursamtal. 

Michael Tengberg, som har skrivit en avhandling om litteratursamtal i skolan, definierar vad 

han menar med litteratursamtal på följande sätt: 

 

Med litteratursamtal menar jag samtal i klassrummet om en litterär text som 

samtalsdeltagarna har läst. Det kan vara mer eller mindre organiserat, men det 

samtal jag har i åtanke utgör en planerad och avgränsad aktivitet som ges tid och 

plats i klassrummet (Tengberg, 2011, s. 12) 

 

I citatet av Tengberg kan man läsa att litteratursamtalet kan vara både mer eller mindre 

organiserat. Man kan ana att litteratursamtalet som begrepp används på lite varierade sätt av 

olika forskare och det blir därför viktigt att beskriva vad som ska gälla som definition för detta 

specifika arbete.  

En annan term som ofta förekommer inom detta område är boksamtal. Kortfattat kan man 

definiera boksamtalet som att det ”handlar om att fördjupa läsningen av redan lästa böcker […]” 

(Nyström, 2005, s. 10). Termen boksamtal är även den term som används av Aidan Chambers 

vars boksamtalsmetod ligger till grund för detta arbete. Chambers menar att boksamtal inte är 

diskussioner som eftersöker bestämda svar i en logisk ordning utan att de är samtal som ger 

plats åt gemensamt reflekterande (Chambers, 2011). Precis som Tengberg anser Chambers att 

boksamtal kan vara både spontana men också planerade och väl genomtänkta. För att utvecklas 

från en nöjesläsare till en tänkande läsare menar Chambers att det krävs samtal som får oss att 

tänka och reflektera över det vi har läst. Den metod som han har utvecklat är ämnad att skapa 

förutsättningar för ett i verklig mening givande och meningsfullt boksamtal.  

Den typ av litteratursamtal som har analyserats i detta arbete är organiserade litteratursamtal 

där alla elever har läst samma text och sedan följt några angivna riktlinjer när de samtalade om 

texterna. Dessa riktlinjer beskrivs mer ingående under metoddelen.  

Eva Hultin har i sin avhandling Samtal i gymnasieskolans litteraturundervisning delat in 

litteratursamtalet i fyra olika samtalsgenrer. Dessa genrer är Det undervisande förhöret, Det 

texttolkande samtalet, Det kultur- och normorienterande samtalet och Det informella samtalet.  

Det huvudsakliga syftet i Det undervisande förhöret är att föra vidare kunskap till eleverna och 

kontrollera deras kunskaper samt läsförståelse. Hultin visar i sin undersökning att strukturen i 

dessa samtal utgörs av lärarens frågor till texterna som delas ut i början av lektionerna. Det är 

alltså frågornas ordning på papperet som strukturerar samtalet och lärarens uppgift i sådana här 

samtal blir att se till att eleverna håller sig till frågorna och ger svar på dem (Hultin, 2006, s. 

158). Hultin skriver att denna samtalsgenre domineras av retoriska frågor, lotsning och 

miniföreläsningar. Retoriska frågor är frågor där den som ställer frågan redan har ett förväntat 

rätt svar till frågan (Hultin, 2006, s. 38). Med lotsning menar Hultin ledande frågor som läraren 
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ställer för att leda eleverna till rätt svar och miniföreläsningar är då talaren, oftast läraren, 

exemplifierar och förklarar för att fylla de kunskapsluckor som finns (Hultin, 2006, s. 145-146).  

 

Det huvudsakliga syftet i texttolkande samtal är enligt Hultin att analysera och tolka texter. 

Detta för att eleverna ska skapa en djupare förståelse för texten och sätta ord på sina tankar, 

ståndpunkter och tolkningar. Strukturen i denna samtalsgenre utgörs av olika teman som man 

utarbetar för att passa den text eller de texter som eleverna ska samtala om. Eleverna kan även 

här få frågor att besvara men samtalets struktur behöver inte följa frågornas ordning på papperet 

utan man kan hoppa över vissa frågor eller göra om ordningen för frågorna (Hultin, 2006, s. 

195). Samtalsgenren domineras av icke-retoriska frågor vilka till skillnad från retoriska frågor 

alltså är frågor där den som ställt frågan inte har något färdigt svar till sin fråga. Dessa frågor 

kan både vara de förformulerade frågorna och frågor som uppstår under samtalets gång (Hultin, 

2006, s. 201). Texten är central i denna typ av samtal. Hultin visar i sin undersökning hur både 

lärare och elever ständigt går tillbaka till texten genom att upprepa ord från texten eller närläsa 

specifika delar av texten (Hultin, 2006, s. 215). 

 

I det kultur- och normdiskuterande samtalet vill man med hjälp av litteraturen och elevernas 

egna erfarenheter jämföra och problematisera kulturella fenomen och normer i den svenska och 

andra kulturer. Genom denna typ av samtal förväntas eleverna fördjupa sin förståelse för den 

olika kulturer samt att de lär sig uttrycka sina tankar och åsikter om normer. Även i denna 

samtalsgenre utgörs strukturen för samtalen utifrån ett tema. Hultin skriver också att samtalen 

får sin struktur genom loggboksskrivande, texten som man läser samt frågor och påståenden 

kring temat, kulturella företeelser och normer som elever och lärare bidrar med (Hultin, 2006, 

s. 225). Precis som för det texttolkande samtalet är det icke-retoriska frågor som dominerar i 

det kultur- och normdiskuterande samtalet. Frågorna ställs till störst del av läraren även om 

frågor och påståenden från elevernas håll också kan förekomma (Hultin, 2006, s. 231).        

 

I det informella boksamtalet är det grundläggande syftet att skapa läslust hos eleverna genom 

att de får prata om valfria böcker som de har läst och motivera varför de anser att böckerna är 

relevanta eller irrelevanta för dem. Genom denna samtalsgenre kan eleverna tydliggöra för sig 

själva varför de anser att en bok är relevant eller irrelevant för dem. De kan också inse att de 

kan vidga sitt läsande genom att lyssna till vad klasskamraterna har läst. Samtalen får sin 

struktur från de bokpresentationer som eleverna ger där de tipsar om eller avråder varandra från 

att läsa en bok. De dominerande frågorna i denna samtalsgenre är de icke-retoriska. De flesta 

frågor sälls av läraren som ber eleven som presenterar boken att svara på frågor om denna och 

ge argument till varför eleven anser att boken är relevant eller irrelevant för honom eller henne 

(Hultin, 2006, s. 253).  

3.6 ”Jag undrar”-metoden 

Den metod som ligger till grund för de litteratursamtal som analyseras i detta arbete är alltså 

utformad av författaren och läraren Aidan Chambers och kallas på engelska för ”Tell me” 

(Chambers, 2011). På svenska har denna metod översatts med uttrycket ”Jag undrar” och det är 

detta uttryck som används i detta arbete. Chambers anser att många elever tror att läraren har 
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”de rätta svaren” till tolkningen av den bok eller text som de har läst. Han vill därför med sin 

metod få eleverna att förstå att det är läsaren som tolkar boken. Vad eleverna själva har sett och 

tolkat i boken är alltså intressant. I denna uppsats skriver jag genomgående ”Jag undrar”-

metoden. Chambers själv vill hellre kalla det för ”Jag undrar”-inriktningen eftersom han menar 

att det inte är en schematisk metod utan att man kan anpassa den efter de förutsättningar som 

man har. Chambers skriver också att man inte lär sig att samtala om böcker på en dag utan att 

det är något som tar tid. Det finns heller ingen steg-för-steg instruktion att använda sig av utan 

man måste pröva sig fram (Chambers, 2011, s. 128-129). 

  

3.6.1 De fyra grundfrågorna 

”Jag undrar”-metoden utgår från följande fyra grundfrågor: 

Jag undrar… 

 Om det var något du gillade i boken? 

 Om det var något du inte gillade? 

 Om det var något du tyckte var konstigt? Har du några frågetecken? 

 Om du lade märke till några mönster eller kopplingar? 

Chambers menar att denna typ av frågor inbjuder till en dialog snarare än ett förhör. Han jämför 

uttrycket ”jag undrar” med frågeordet ”varför” och konstaterar att det senare är en hämmande 

fråga som inrymmer alldeles för mycket för att den ska vara lätt att svara på. Enligt Chambers 

är det alltså mycket svårare att svara på varför man gillade en bok än att berätta om något som 

man gillade i boken (Chambers, 2011, s. 179).  

 

3.6.2 Samtalsledaren 

Boksamtalet ska ledas av en samtalsledare vilket ofta är lärarens roll. Läraren ska då se till att 

samtalet flyter och hjälpa eleverna att tala om boken genom att styra dem tillbaka till de fyra 

grundfrågorna. Läraren kan också ställa så kallade specialfrågor om boken. Dessa frågor är 

specifikt anpassade för den aktuella boken och utformade av läraren för att hjälpa eleverna att 

upptäcka intressanta aspekter om boken som de på egen hand inte ännu kunnat komma fram 

till. Läraren kan även ställa allmänna frågor som är diskussionsfrågor som går att ställa till alla 

typer av texter. Läraren ska också med jämna mellanrum ställa frågan ”Hur vet du det?” när 

eleverna berättar om sådant som de har tolkat i boken. Detta är viktigt hävdar Chambers 

eftersom vi behöver reflektera över vad det var som gjorde att vi tolkade något i en bok på ett 

visst sätt. Det är också viktigt att den som leder samtalet med jämna mellanrum sammanfattar 

vad gruppen har sagt så att eleverna har chans att omvärdera det som sagts.   

3.6.3 Fokusering 

Chambers skriver att alla litteratursamtal måste börja med att man väljer en viss aspekt av boken 

eller texten att diskutera. Han skriver även att detta traditionellt sett ofta bestäms av läraren, 

men att lärarens val leder till att eleverna upptäcker den berättelse som läraren själv har tolkat 
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snarare än den berättelse som de själva har tolkat. Chambers föreslår därför att man använder 

sig av något som han kallar för ”fokusering” (Chambers, 2011, s. 219). Detta innebär att 

samtalsledaren ställer de fyra grundfrågorna till alla samtalsdeltagare som får svara på dessa 

frågor i rubrikform, alltså väldigt kort utan långa förklaringar. De svar som man får skrivs ner 

i en tabell där man samlar hela gruppens svar. Därefter stryker man under de ämnen som nämnts 

flera gånger och hittar till slut det ämne som har nämnts allra flest gånger. Detta är det ämne 

som boksamtalet ska ta sin början kring vilket man gör genom att be de elever som har bidragit 

med ämnet att utveckla sina tankar kring det.   

3.6.4 ”Jag undrar”-metoden i ett samtalsteoretiskt perspektiv 

”Jag undrar”-metoden har en rad likheter med andra samtalsmetoder. I detta avsnitt ska jag 

därför sätta in metoden i ett samtalsteoretiskt perspektiv och jämföra den mot andra 

samtalsmetoder som har beskrivits i denna uppsats.  

 

Precis som många andra samtalsmetoder förväntas eleverna som använder ”Jag undrar”-

metoden lära sig i samspel med andra. Chambers menar att en läsare inte förstår en boks djupare 

innebörd på en gång utan att det är i samtal med andra där var och en bidrar med någon del som 

vi stegvis kan förstå texten i sin helhet (Chambers, 2011, s. 183). Chambers anser också att det 

är läsaren som har svaren till hur denne har tolkat en bok och vill inte att elever som använder 

”Jag undrar”-metoden ska tro att det är läraren som har de rätta svaren (Chambers, 2011, s. 

185). Denna inställning till vem i klassrummet som kan bidra till undervisningen liknar vad 

Olga Dysthe kallar för ett dialogiskt klassrum. Både Chambers och Dysthe menar att lärarens 

roll som ämnesexpert i klassrummet fortfarande är av betydande roll men att det även är viktigt 

att eleverna kan se att de själva kan bidra till undervisningen. För att skapa denna typ av klimat 

är de frågor som ställs i ”Jag undrar”-metoden öppna och har likheter med det förhållningssätt 

som finns i det sokratiska samtalet. Det är inte tänkt att det bara ska finnas ett svar till de frågor 

som ställs utan eleverna ska tillsammans söka kunskap. En annan likhet som Chambers metod 

har till det sokratiska samtalet är att det ska ledas av en samtalsledare som oftast är klassens 

lärare. Både i Chambers metod och i sokratiska samtal är tanken att denna samtalsledare ska 

leda sina samtalsdeltagare till att djupare analysera det material som man samtalar om. Även 

de deliberativa samtalet har en samtalsledare, men i denna samtalsmetod leds aldrig samtalen 

av en lärare något som det sokratiska samtalet och ”Jag undrar”-metoden föreslår i första hand. 

En annan skillnad från det deliberativa samtalet är att man inte behöver sträva efter att komma 

fram till ett svar eller komma överens när man samtalar med ”Jag undrar”-metoden. Bland Eva 

Hultins fyra samtalsgenrer placerar sig ”Jag undrar”-metoden närmast i kategorin ”det 

texttolkande samtalet” eftersom de fyra grundfrågorna är icke-retoriska och strävar efter att 

ständigt föra eleverna tillbaka till texten och fokusera samtalet kring denna. Även ”Hur vet du 

det?”-frågan har som uppgift att uppmana eleverna att stödja sina tolkningar med exempel ur 

texten. Precis som i det texttolkande samtalet är texten det centrala i ”Jag undrar”-metoden. 

Både det texttolkande samtalet och Chambers metod syftar dessutom till att de som samtalar 

ska få en djupare förståelse av den text som de samtalar om samt att de ska lära sig sätta ord på 

sina egna tankar och tolkningar.  
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4 Metod och material 

4.1 Metod 

4.1.1 Lektionerna 

Tre lektioner genomfördes i en gymnasieklass där eleverna fick delta i tre boksamtal och 

samtala om en novell per lektion. De tre noveller som användes var ”Nu när du är stilla” skriven 

av Pär Sahlin, ”Kostym” skriven av Ninni Holmqvist och ”Handkraft” skriven av Torgny 

Lindgren. En motivering till varför dessa noveller valdes för arbetet finns att läsa i 

materialavsnittet. Jag organiserade och intog också lärarrollen under dessa tre lektioner. Deras 

ordinarie lärare närvarade inte under boksamtalen och min roll under projektets gång var att 

hjälpa dem att samtala med hjälp av metoden när de körde fast eller hade frågor.   

De boksamtal som genomfördes under lektionerna följde Aidan Chambers grundmall för ”Jag 

undrar”-samtal. Anledningen till varför denna metod har valts för arbetet är att det är en erkänd 

metod som ofta omnämns i litteraturdidaktiska sammanhang. Chambers har även identifierat 

vissa svårigheter som finns med litteratursamtal och försöker i sin metod att bemöta dessa.  

På den första lektionen fick eleverna börja med att fylla i en enkät om läsvanor för att jag i 

denna uppsats skulle kunna redogöra för elevernas läsfrekvens. Jag ville ta reda på denna 

information om klassen därför att jag tror att elevernas läsvanor är av betydelse för hur pass bra 

de lyckas med boksamtalen. En klass där få elever läser kanske är ovana att reflektera över och 

samtala om litteratur, något som torde vara en bidragande faktor för hur väl ”Jag undrar”-

metoden fungerar. Efter enkäten fick eleverna en genomgång av ”Jag undrar”-metoden där jag 

med hjälp av en PowerPoint-presentation förklarade hur eleverna skulle använda metoden. En 

punktlista innehållande samma information som PowerPointen finns bifogad som bilaga 1 

under bilagor i denna uppsats. De instruktioner om metoden som eleverna fick var tänkta att 

efterlikna de stora komponenterna i Chambers metod. Eleverna instruerades därför att ställa de 

fyra grundfrågorna till varandra, fokusera sitt första samtalsämne med hjälp av en tabell, 

sammanfatta vad som sas i gruppen samt ofta ställa ”Hur vet du det?”-frågan. Varje boksamtal 

leddes av en elev som fick agera som samtalsledare. Denna elev fyllde i tabellen för att fokusera 

samtalsämnet och hade även tillgång till en boksamtalsnyckel där de fyra grundfrågorna stod 

nerskrivna tillsammans med riktlinjer för hur samtalsledaren skulle föra boksamtalet. I 

bilagorna till denna uppsats hittar man boksamtalsnyckeln som bilaga 2 och tabellen som bilaga 

3. 

 

De noveller som diskuterades höglästes av mig och eleverna hade också vid alla tre tillfällen en 

kopia av novellen framför sig så att de kunde följa med i texten. Eleverna delades in i mindre 

grupper och boksamtalen spelades in på smartphones. 

Jag lyssnade igenom alla gruppernas samtal till nästa lektion som inleddes med att jag kort 

repeterade metoden och även uppmärksammade dem på vissa delar i metoden som de verkade 

ha missuppfattat. I samma samtalsgrupper fick de sedan samtala om nästa novell efter att jag 

hade högläst den. 
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Den tredje lektionen högläste jag den sista novellen som de sedan fick diskutera. Efter det deltog 

fem elever i en djupintervju som spelades in på smartphone och resten av klassen fyllde i en 

enkät. Både intervjun och enkäten var av utvärderande karaktär och avsåg att undersöka vad 

eleverna tyckte om metoden som de hade fått använda. Enkäten skulle ge en bild av hur klassen 

som helhet utvärderade metoden medan intervjun skulle ge en djupare förståelse av hur eleverna 

resonerade kring metoden. Enkäten låg även till grund för intervjun som var semistrukturerad. 

Tanken var alltså att intervjugruppen skulle svara på samma frågor som enkätgruppen men 

eleverna i intervjun skulle ge mig bättre förklaringar till frågorna. 

4.1.2 Boksamtalen 

I Chambers bok beskrivs ”Jag undrar”-metoden som ett boksamtal som utförs i helklass med 

en samtalsledare, vilken oftast är läraren. Chambers påpekar dock att det inte behöver vara 

läraren som är samtalsledare (Chambers, 2011, s. 220). I mitt arbete valde jag att utföra 

boksamtalen i mindre grupper om 5-6 elever istället för helklass för att jag ville att så många 

elever som möjligt i klassen skulle få tillfälle att komma till tals. En annan anledning till att jag 

valde att inte själv ta rollen som samtalsledare var att jag ansåg att det skulle bli svårt att 

analysera ett material där jag själv utgjorde en betydande roll. Det kan också vara värdefullt att 

nämna att de exempel som Chambers använder sig av i sin bok är boksamtal genomförda med 

barn. Man kan därför argumentera för att elever på gymnasienivå bör lära sig att genomföra 

samtalen själva men naturligtvis guidas av sin lärare. Beslutet om att genomföra boksamtalen i 

mindre grupper resulterade i att klassen delades in i fem grupper där eleverna själva genomförde 

boksamtalen och där samtalsledarens roll togs av en elev i varje grupp. Grupperna bestämde 

själva vilken elev som skulle vara samtalsledare. Grupperna hade också ett visst stöd av mig då 

jag hjälpte samtalet vidare om eleverna hade fastnat. Oftast fick eleverna detta stöd när de sa 

att de hade diskuterat färdigt och jag ville se om de kunde ta samtalet vidare. Jag bad dem då 

berätta om något frågetecken som de hade samtalat om varpå jag ställde ytterligare frågor och 

bad dem diskutera dessa vidare. Under boksamtalen var min tanke från början att jag skulle 

cirkulera bland grupperna och ställa frågor till eleverna som skulle hjälpa dem att föra djupare 

diskussioner. Jag hade förberett allmänna frågor och specialfrågor för detta syfte. Det visade 

sig dock att grupperna fick samtalen att flyta på egen hand och jag var rädd att jag skulle störa 

samtalen mer än att hjälpa dem om jag avbröt med mina frågor. Därför använde jag mina 

extrafrågor utan cirkulerade runt i klassrummet och hjälpte till att fortsätta samtalet när 

grupperna ansåg sig vara klara. Jag läste då vad de hade skrivit i sina tabeller och ställde 

ytterligare frågor så att de kunde fortsätta sina samtal en stund till. Min roll under boksamtalen 

blev därför relativt tillbakadragen då jag främst observerade samtalen. 

 

4.1.3 Analys av material 

De boksamtal som eleverna genomförde spelades alltså in med hjälp av smartphones och 

analyserades för att besvara frågan om hur eleverna genomför boksamtalen när de använder 

metoden. I analysen av samtalen undersökte jag därför hur eleverna realiserar Chambers metod 

i sina samtal. Jag undersökte då på vilket sätt de följde de instruktioner som de fått om metoden. 

Jag analyserade hur samtalsledaren agerade samtalet, hur de fyra grundfrågorna ställdes, hur de 

första samtalsämnet fokuserades, vilka resultat ”Hur vet du det?”-frågan gav och hur 
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samtalsledaren sammanfattade vad gruppen sa under samtalet gång. Dessa delar har valts ut för 

analys därför att de är stora delar av grundstommen i Chambers metod. 

Ljudinspelningarna låg även till grund för att besvara forskningsfråga 2 om hur progressionen 

såg ut över de tre tillfällen då metoden användes. Jag undersökte då om eleverna blev bättre på 

att följa instruktionerna för ”Jag undrar”-metoden under projektets gång. Jag undersökte även i 

vilken utsträckning eleverna använde sig av konkreta textexempel från novellerna när de 

samtalar. Chambers metod lägger fokus på att ständigt föra samtalsdeltagarna tillbaka till den 

text som de samtalar om. Därför har jag valt att undersöka om metoden bidrar till att eleverna 

diskuterar textexempel från novellerna när de samtalar med Chambers metod. Till sist 

undersöktes även elevernas förmåga att urskilja mönster i novellerna. Den fjärde grundfrågan i 

Chambers metod behandlar mönster och kopplingar i den skönlitterära texten och Chambers 

skriver att grundfrågorna om frågetecken och mönster är de grundfrågor som ger störst utbyte 

i sökandet att förstå texten (Chambers, 2011, s. 229). Grundfrågan om mönster gas alltså ett 

större fokus när elevernas progression analyserades därför att kapaciteten att peka ut ett mönster 

i en skönlitterär text visar på en högre litteraturanalytisk förmåga än kapaciteten att berätta om 

något som man tyckte om i texten.      

För att besvara fråga 3 om hur eleverna upplevde metoden använde jag mig av det 

utvärderingsmaterial som samlades in under den tredje lektionen. Detta material bestod av 

elevenkäter och en gruppintervju. Enkäterna användes för att få en övergripande bild av hur 

klassen utvärderar metoden och gruppintervjun gav en djupare förståelse för vad eleverna tyckte 

om metoden.  

     

 

4.2 Material 

4.2.1 Klassen 

Undersökningen har genomförts i en gymnasieklass som läser Svenska 3. Klassen läser ett 

yrkesförberedande program och består av 29 elever, 28 kvinnliga och 1 manlig. På grund av 

den synnerligen homogena könsfördelningen i klassen kommer därför inte skillnader och 

likheter mellan kön att diskuteras i denna uppsats.   

 

Den enkät som genomfördes för att kunna säga något om elevernas läsvanor klargjorde att drygt 

en tredjedel av klassen anser sig tycka om att läsa. Nästan lika stor del av klassen svarade istället 

att de inte tycker om att läsa medan knappt en tredjedel svarade att de tycker om att läsa ibland. 

När det kommer till fritidsläsning var det endast tre stycken som uppgav att de läser någon gång 

i månaden på fritiden. Ingen elev läser alltså varje dag eller varje vecka. Fem elever läser aldrig 

på fritiden och den stora delen av klassen menade att de läser på fritiden någon gång per år. När 

eleverna ombads svara på frågan hur ofta de läser skönlitteratur i skolan svarade samtliga att 

detta skedde någon gång per år.  
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Gymnasieklassen är inte slumpmässigt vald utan några lärare som jag kommit i kontakt med 

under min praktik kontaktades och när en av dessa uppgav intresse av att delta med sin klass 

valde jag att genomföra mitt arbete i den klassen.  

 

4.2.2 Analysgruppen och intervjugruppen 

På grund av det begränsade tidsutrymmet valdes en av de fem samtalsgrupperna ut för mer 

djupgående analys. Från denna grupp kommer alla exempel som redovisas i resultatdelen och 

det är endast den gruppens tre boksamtal som jag har transkriberat. Denna grupp kallas i 

resultatdelen för Analysgruppen. En generell beskrivning har också gjorts av de övriga fyra 

gruppernas användning av metoden samt progression. Dessa grupper kallas i resultatdelen för 

grupp A, B, C och D. När jag skulle välja den grupp som skulle utgöra underlaget för den 

djupare analysen var det första kriteriet som jag gick efter att gruppkonstellationen skulle vara 

så oförändrad som möjligt. Av de fem grupperna var det ingen grupp som hade haft exakt 

samma elever i gruppen vid samtliga tre tillfällen. I två grupper frånvarade endast en elev vid 

det sista tillfället och jag valde därför mellan dessa två grupper. Skillnaden mellan dessa två 

grupper var att den ena gruppen utförde sina boksamtal helt på egen hand medan den andra fick 

stöd av mig för att komma vidare i sina samtal. Eftersom mina forskningsfrågor inte fokuserar 

på att undersöka min roll som ett stöd för eleverna i boksamtalen valde jag för djupanalysen 

därför gruppen som helt självständigt utfört sina boksamtal. Gruppen som valdes ut för analysen 

bestod av sex elever vid de två första tillfällena och fem elever vid det tredje tillfället. Alla 

eleverna har i uppsatsen fingerade namn som börjar på S och kallas i resultatdelen för Sara, 

Sandra, Samira, Sam, Susanna och Sally.  

 

På den sista lektionen bad jag alla fem grupperna att välja ut en representant som skulle delta i 

en elevintervju. Urvalet av de fem elever som kom att delta i djupintervjun styrdes alltså av 

eleverna själva. Den elev som analysgruppen valde som representant för gruppen var Sara. Hon 

har därför även det fingerade namnet Sara i de exempel från intervjun som presenteras i 

resultatredovisningen. De resterande fyra elever som ställde upp i denna utvärderande intervju 

har fått ett fingerat namn som börjar på samma bokstav som den grupp de representerar. Eleven 

från grupp A heter i resultatredovisningen Alina, eleven från grupp B Britta, eleven från grupp 

C Christine och eleven från grupp D Disa. Jag själv finns också med i en del exempel från 

intervjun i resultatredovisningen. Jag betecknas då som Intervjuaren. Även elevintervjun 

transkriberades.   

 

4.2.3 Novellerna  

I detta avsnitt kommer jag kort att beskriva de tre noveller som eleverna har arbetat med i 

undersökningen. Detta för att läsaren lättare ska förstå de exempel och beskrivningar från 

samtalen som presenteras i resultatredovisningen. Jag kommer också att motivera varför dessa 

tre noveller har valts.  

 

På den första lektionen arbetade eleverna med novellen ”Nu när du är stilla” skriven av Pär 

Sahlin (Sahlin, 2010, s. 112-113). Stora delar av den första lektionen gick åt till att förklara 
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projektet som de skulle delta i och även att ge dem en genomgång av ”Jag undrar”-metoden så 

att de senare skulle veta hur de skulle använda den. Jag visste därför på förhand att vi skulle ha 

minst tid till boksamtal under den här lektionen och valde därför en kortare novell. Jag ville 

ändå att det skulle finnas svårigheter med novellen så att eleverna tillsammans skulle upptäcka 

vad som faktiskt händer i den. För att förstå ”Nu när du är stilla” krävs det att man läser mellan 

raderna även om novellen inte är så svårtolkad för en van läsare. Novellen har två 

tidsperspektiv. Den inleds och avslutas med att berättarjaget är på en begravning i nutid. Det 

står aldrig utskrivet att det är en begravning utan det måste läsaren förstå av sammanhanget. 

Berättarjaget berättar sedan om sin gymnasietid och om ”Grodan” som är en tjej i klassen som 

berättarjaget och flera andra elever tvingade till att göra olika saker. Man kan se det som att de 

mobbade Grodan, även om Grodan självmant väljer att göra de saker som de säger åt henne att 

hon ska göra. En dag träffar berättarjaget Grodan i skogen under en idrottslektion och 

berättarjaget vill ta hennes hand men hon rycker undan den och frågar vad fan berättarjaget 

håller på med. Efter det agerar berättarjaget värre än någonsin och när hen tänker tillbaka på 

den tiden beskriver hen sig själv som en sadist som var på väg att driva en annan människa in i 

mörkret. Ur sammanhanget kan man förstå att det är Grodans begravning som berättarjaget 

befinner sig på. 

 

På lektion 2 hade vi mest tid för boksamtal och jag var därför inte lika styrd av novellens längd 

utan kunde välja en lite längre novell. Jag valde ”Kostym” av Ninni Holmqvist (Holmqvist, 

1995, s. 59-70) eftersom det är en novell som aldrig avslöjar berättarjagets kön och det är en 

novell som leker med tanken på vad som är kvinnligt och manligt. Jag tänkte mig att detta skulle 

öppna för intressanta diskussioner i grupperna. Novellen handlar om en person som kommer 

till flygplatsen i Singapore där man förstår att personen har varit tidigare. Personen ska ta sig 

till ”Jimmy’s place” och erbjuds skjuts av en man som heter Bob som personen träffar på 

flygplatsen. Bob är gift och har barn. När de kommer fram till ”Jimmy’s place” säger Bob att 

han vill träffa personen igen och de åker till Bobs hotellrum där de har sex med varandra. Under 

vistelsen på hotellet möts vi av författarens lek med manligt och kvinnligt. Ett exempel är när 

berättarjaget duschar och använder både manliga och kvinnliga duschprodukter. Nästa morgon 

när Bob ska ta en joggingrunda klär sig berättarjaget i Bobs kläder, snor hans plånbok och 

flygbiljett men lämnar hans pass. Sen lämnar berättarjaget hotellet.  

 

På den tredje lektionen genomfördes både ett boksamtal en utvärdering av projektet som 

eleverna hade deltagit i. Därför behövde jag återigen tänka på novellens omfång även om vi 

hade mer tid än under den första lektionen. Jag ville nu prova en novell som skulle skilja sig 

från de två tidigare. Därför valde jag ”Handkraft” av Torgny Lindgren (Lindgren, 1972, s. 42-

48), en novell där man inte behöver läsa så mycket mellan raderna för att förstå vad som händer. 

Novellen är också äldre än de två tidigare. Den utspelar sig i skolmiljö men den miljön liknar 

inte den skolmiljö som vi har idag. Bara en sådan sak som att läraren kallas för magistern i 

novellen. Jag ville se vad som hände i samtalen när det inte fanns lika många ”luckor” i texten 

att diskutera samt om eleverna kunde relatera till texten trots att den för dem kanske kändes rätt 

gammaldags. Novellen handlar om en pojke som heter Tomas som i början av novellen har 

kommit tillbaka till skolan efter att ha förlorat sin ena hand. Händelsen tros vara en olycka men 

Tomas berättar också för läraren att han nog hade kunnat rädda sin hand om han hade velat. Det 
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faktum att Tomas inte längre har en hand gör att han blir mer uppmärksammad än någonsin 

förut och att hans status i klassen höjs. Han är inte längre den osynlige pojken i klassen utan får 

ta plats och höras. Allt eftersom tiden går förlorar Tomas dock mer och mer av sin nya roll i 

klassen tills han en dag är tillbaka på samma ställe som innan han förlorade handen. Tomas 

försöker få tillbaka sin mer synliga roll i klassen men ingenting hjälper. En dag är Tomas borta 

och nästa dag får läraren veta att det är för att han har förlorat sin andra hand i en vedkap.       

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Alla elever, deras lärare och deras skola har skyddats enligt Vetenskapsrådets fyra allmänna 

huvudkrav för forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Eleverna och läraren fick information om mitt arbete och deras rättigheter 

enligt dessa huvudkrav. De fick tydligt veta att de kunde välja att inte delta i undersökningen 

och att de när som helst under arbetets gång kunde välja att avbryta samarbetet med mig. Ingen 

elev valde dock att inte delta i arbetet.   

 

 

 

5 Resultatredovisning 

I detta avsnitt redovisas undersökningens resultat. För att besvara forskningsfråga 1 har jag 

analyserat hur samtalsledaren leder boksamtalen och hur gruppen använder de instruktioner 

som de har fått om ”Jag undrar”-metoden. Jag ger först en generell bild av hur detta har sett ut 

i klassen genom att kort presentera resultaten av boksamtalen i de fyra grupper som jag inte tog 

ut för noggrannare undersökning. Därefter ges en djupare analys med exempel från den grupp 

som jag har plockat ut för detta ändamål och vars boksamtal jag har transkriberat. Varje 

boksamtal redovisas var för sig. Efter detta redovisas resultat för hur progressionen sett ut under 

de tre lektionerna. Den progression som jag undersöker är huruvida eleverna gör framsteg när 

det gäller att följa upplägget för ”Jag undrar”-metoden. Jag kommer även att undersöka om 

eleverna blir bättre på att använda textexempel ur novellerna för att stödja sina tolkningar i 

boksamtalen samt om de kan urskilja mönster och kopplingar i novellerna. Detta ska besvara 

forskningsfråga 2. Till sist kommer forskningsfråga 3 att redovisas. Denna fråga avser elevernas 

utvärdering av metoden.  

5.1 Boksamtal 1 – Nu när du är stilla 

I följande avsnitt presenteras alltså hur grupperna nyttjar ”Jag undrar”-metoden. Detta görs 

genom att studera hur grupperna omsätter centrala delar av Chambers metod i sina boksamtal. 

De delar som granskas är samtalsledarens roll, hur de fyra grundfrågorna ställs, hur grupperna 

fokuserar samtalsämne, vilket resultat ”Hur vet du det?”-frågan ger samt om samtalsledaren 

med jämna mellanrum sammanfattar vad deltagarna säger under boksamtalets gång. Innan detta 

presenteras får läsaren en snabb genomgång av de instruktioner som eleverna fick inför 

boksamtal 1. Läsaren rekommenderas även att i bilagorna se boksamtalsnyckeln & 

boksamtalets fyra grundfrågor (bilaga 2) och tabellen (bilaga 3). Eleverna blev instruerade att 

samtalsledaren skulle ställa de fyra grundfrågorna en i taget till samtliga elever i gruppen. De 
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fick också veta att de skulle skriva ner alla elevers svar i en tabell som de fick där svaren skulle 

hållas korta och skrivas ner i rubrikform. Eleverna skulle inte kommentera svaren när de gavs 

i sin korta form. När alla de fyra grundfrågorna hade ställts till alla gruppens medlemmar skulle 

gruppen se om något ämne skrivits ner i tabellen på flera ställen än ett. Detta skulle då bli det 

första samtalsämnet som gruppen började samtala om, något som i Chambers metod kallas för 

att fokusera ett samtalsämne. När gruppen hade identifierat detta samtalsämne skulle en elev 

som hade bidragit med ämnet säga någonting mer om detta och därefter skulle eleverna börja 

sin djupare diskussion om detta ämne. Samtalsledaren instruerades att med jämna mellanrum 

sammanfatta vad gruppen hade sagt så att gruppmedlemmarna hade chans att omvärdera det 

som sagts, att ändra sina uttalanden eller tillägga något. När någon i gruppen berättade om en 

tolkning de gjort av novellen skulle de få frågan ”Hur vet du det?” av sina kamrater. Detta för 

att eleven skulle tvingas reflektera över varför man gjort den tolkningen.  

5.1.1 Genomförandet av boksamtal – generell överblick 

När man lyssnar igenom inspelningen av första boksamtalet i grupp A är det svårt att avgöra 

vem det är som är samtalsledare. Den person som har utsetts till samtalsledare tar alltså inte 

något större initiativ till att strukturera samtalet. De fyra grundfrågorna ställs öppet, med det 

menar jag att frågorna ställs så att vem som helst i gruppen kan svara istället för att varje 

medlem får svara på frågorna en i taget. Detta leder till att samtalet blir väldigt rörigt och många 

frågor om novellen ställs parallellt utan att eleverna lyckas ge några svar eller försök till svar 

på dessa frågor. På inspelningen kan man också höra att gruppen inte skriver ner sina svar i 

tabellen under samtalets gång utan att det är något som de gör i slutet av samtalet. De använder 

inte tabellen till att fokusera ett samtalsämne, sammanfattar inte vad de har sagt och ställer 

aldrig frågan ”Hur vet du det?” till varandra. Gruppen avslutar visserligen samtalet med att 

medlemmarna får berätta sin tolkning av novellen samt varför de har tolkat den så. Detta skulle 

kunna ses som ett försök att besvara sin tolkning med ”Hur vet du det?”-frågan även om de 

istället formulerar den frågan som ”varför tror du det?” 

 

I grupp B är det tydligare vem det är som är samtalsledare. Dock ställs även här de fyra 

grundfrågorna öppet till alla i gruppen men i vissa fall går samtalsledaren in och ger ordet till 

en specifik elev som inte själv har indikerat att denne vill ha ordet. De är även bättre än grupp 

A på att ge korta svar i rubrikform även om vissa elever inte håller sina svar korta utan 

kommenterar dem och berättar hur de tänker. Samtalsledaren sammanfattar vad gruppen har 

sagt att de ogillar och ger alltså gruppmedlemmarna då en chans att omvärdera sina svar. Detta 

är dock det enda tillfälle där samtalsledaren sammanfattar gruppens uttalande. Det är också bara 

vid ett tillfälle som samtalsledaren ställer "Hur vet du det?”-frågan, som hon emellertid 

formulerar ”Hur vet vi det?”. Samtalsledaren har då först frågat om gruppen är överens om hur 

de tolkar slutet av novellen varpå hon ställer frågan ”Hur vet vi det?”. Gruppmedlemmarna ger 

då exempel ur texten som stödjer deras tolkning av att berättarjaget befinner sig på en 

begravning i slutet av novellen. Grupp B fokuserar inte något samtalsämne med hjälp av 

tabellen under samtalets gång.  

 

Samtalsledaren i grupp C gör ett försök att följa metodbeskrivningen. Hon börjar med att ställa 

den första av de fyra grundfrågorna till var och en i gruppen. Men redan vid andra grundfrågan 
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faller den här strukturen och istället kan vem som helst ta ordet i samtalet. Medlemmarna börjar 

också vid andra grundfrågan att kommentera varandras svar. De väntar alltså inte med 

diskussionen tills de har fokuserat ett ämne, något som de aldrig gör under samtalets gång. 

Samtalsledaren sammanfattar inte heller vad gruppen säger. Hon kommer dock ihåg att ställa 

”Hur vet du det?”-frågan men bara en enda gång. Detta leder till att en gruppmedlem som pratat 

om att Grodan är död får plocka fram stöd ur texten för sin tolkning. Grupp C börjar alltså sitt 

samtal med att försöka följa riktlinjerna för den nya samtalsmetoden men ganska snabbt 

kommer bort från denna metod och faller kanske in i gamla samtalsvanor.  

 

I grupp D läser samtalsledaren högt från samtalsnyckeln. Denna grupp behandlar de fyra 

grundfrågorna på ett liknande sätt som grupp C, nämligen att den första frågan ställs till var och 

en i gruppen men att de redan vid fråga två har gått över till att samtalsledaren ställer frågan 

öppet så att vem som helst kan ta ordet. Samtalsledaren i den här gruppen går dock tillbaka till 

sin samtalsnyckel med jämna mellanrum, bockar av att de gör alla punkter och högläser 

punkterna för gruppmedlemmarna. Grupp D är den grupp som ställer ”Hur vet du det?”-frågan 

överlägset flest gånger under boksamtal 1. En ”Hur vet du det?”-fråga ställs under insamlingen 

av svaren till de fyra grundfrågorna vilket blir lite klumpigt eftersom tanken inte är att eleverna 

ska gå in i djupare diskussion då utan vänta med det tills alla grundfrågorna är besvarade. Men 

resterande ”Hur vet du det?”-frågor ställs efter att de har fyllt i tabellen klart och leder till att 

medlemmarna visar textexempel som stödjer deras tolkning av novellen. Gruppen försöker 

även fokusera ett samtalsämne. De kommer fram till att de har tyckt att novellen har ”hög 

igenkänningsfaktor” och bestämmer sig för att börja samtala om det. När detta ämne diskuteras 

ges dock inga exempel från texten utan eleverna samtalar om hur de tycker att de kan känna 

igen klimatet i novellen i sin egen vardag. Samtalsledaren läser punkten om att man med jämna 

mellanrum ska sammanfatta vad som sägs för att medlemmarna ska kunna tillägga något och 

kommer fram till att hon tycker att de har lagt till idéer och tankar under samtalets gång, men 

ger ingen tydlig sammanfattning där hon lämnar öppet för kommentarer och omvärderingar.  

  

5.1.2 Genomförandet av boksamtal – analysgruppen 

Analysgruppen hade inte läst igenom sin boksamtalsnyckel innan de började samtala, vilket 

leder till att de inte följer ”Jag undrar”-metoden på det sätt som de hade blivit instruerade. Först 

och främst har samtalsledaren inte förstått att de fyra grundfrågorna ska ställas en i taget till alla 

deltagarna i gruppen. Istället ställer samtalsledaren frågorna öppet till alla i gruppen och låter 

vem som helst i gruppen självmant ta ordet. Gruppen fokuserar inte något samtalsämne genom 

att använda tabellen för att se vilket ämne som förekommer på flera ställen.  De väntar inte 

heller med den djupare diskussionen tills gruppen har fyllt i tabellen utan de samtalar om de 

ämnen som kommer upp under samtalets gång. Samtalsledaren ser inte heller till att alla i 

gruppen får lika mycket utrymme att prata utan under hela boksamtalets gång kan den deltagare 

som vill ta ordet. Samtalsledaren sammanfattar inte gruppens utsagor under samtalets och 

ställer aldrig ”Hur vet du det?”-frågan. Mot slutet av samtalet inser samtalsledaren att de inte 

har följt de instruktioner som de hade fått. Hon läser då att hon skulle ha sammanfattat vad 

gruppmedlemmarna har sagt för att gruppen skulle kunna tillägga något till det sagda. När hon 

läser detta frågar hon om någon vill tillägga något men det är ingen som vill det och samtalet 
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kommer till ett slut kort efter att hon har insett att hon inte har lett samtalet på det sätt som var 

tänkt. Samtalsledaren i boksamtal 1 är Samira. Hon inleder samtalet på följande vis. 

 

Exempel 1 

Samira: Okej, vare nåt ni gillade? 

Sally: Att den va fin 

Samira: [fyller i tabellen] fin 

Sam: Ja gillar att den va så beskrivande 

 

Som man kan se i exempel 1 ställer alltså Samira frågan öppet till alla i gruppen istället för att 

fråga alla deltagare en i taget. Därefter får alltså de som vill ta ordet som t.ex. när Sally och 

Sam berättar vad de gillar med novellen. Man kan också se i exempel 1 att Samira upprepar vad 

Sally har sagt så att deltagarna vet vad hon skriver ner i tabellen. Detta är alltså den tabell som 

är tänkt senare i samtalet hjälpa grupperna att fokusera ett samtalsämne. I sin roll som 

samtalsledare lägger Samira sitt fokus på att fylla i tabellen men detta resulterar som tidigare 

nämnts inte i att tabellen senare används för att fokusera ett samtalsämne.  Det finns fler 

exempel där Samira berättar vad hon skriver ner eller frågar sina kamrater vad de tycker att hon 

ska skriva, något som man kan se i exempel 2 där gruppen fortsätter att samtala om vad de gillar 

med novellen.  

 

Exempel 2 

Susanna: Typ lättläst kanske? 

Sally: Fast ja förstod ändå inte de 

Sandra: De va ju inga krångliga ord ändå. De är bara hur man uppfattar allting 

Samira: Lättläst eller lätt att förstå? 

Susanna: Lätt 

Sandra: Lite både och 

Sally: Lättläst kanske? 

Sam: Lättförstålig va den tydligen inte 

Många: Nej, tydligen inte 

Samira: Får ja skriva lättförstålig?  

Susanna: Ja gör de 

Sally: Fast ja förstod den inte 

Samira: Fast för alla andra va de ju så  

Sally: Ja förstod de inte, ja kanske va dummast 

Sam: Nä 

 

Man kan se att Samira frågar sina gruppmedlemmar hur de vill att hon ska fylla i tabellen. Hon 

ber dem välja om hon ska skriva att novellen är lättläst eller lätt att förstå. Något annat som man 

kan se i exempel 2 är att Samira inte väljer att följa upp Sallys uttalande om att hon inte förstår 

novellen. Hon nöjer sig istället med att konstatera att alla andra i gruppen har förstått novellen 

och ber inte Sally vidare beskriva vad hon inte har förstått eller ber de andra i gruppen förklara 

för Sally. Visserligen ska inte gruppen djupare diskutera novellen under insamlingen av de fyra 

grundfrågorna men Samira skriver inte ner Sallys fråga och gruppen kommer aldrig tillbaka till 
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den under samtalets gång. Samira leder alltså inte samtalet till att utforska svårigheter med 

novellen något som skulle ha kunnat ge en djupare förståelse för texten.   

 

Man kan sammanfattningsvis säga att samtalsledaren Samira ställer alla fyra grundfrågor men 

att hon ställer dem på fel sätt när hon låter alla gruppmedlemmar svara samtidigt. Hon följer 

därför inte de instruktioner som hon har fått för ”Jag undrar”-metoden på rätt sätt. Hon ställer 

till exempel aldrig frågan ”Hur vet du det?” för att uppmana gruppmedlemmarna att finna stöd 

i texten för sina uttalanden. Hon sammanfattar inte heller vad gruppen säger, något som ska ge 

medlemmarna en chans att omformulera sig, ändra sig eller tillägga något till det som sagts. 

Samiras fokus ligger snarare på att fylla i tabellen än att använda sig av det som skrivs ner i 

tabellen för att leda samtalet till djupare diskussioner och analys av novellen.    

5.2 Boksamtal 2 – Kostym  

5.2.1 Genomförandet av boksamtal - generell överblick 

Vid boksamtal 2 ställer samtalsledaren i grupp A de fyra grundfrågorna en i taget. Hon fördelar 

inte ordet men gruppen går ändå laget runt och alla svarar på grundfrågorna. Samtalsdeltagarna 

svarar kortfattat utan att kommentera svaren under insamlingen till tabellen. När grundfrågan 

om frågetecken ställs frågar samtalsledaren om alla tyckte att huvudpersonens kön var ett 

frågetecken, men hon blir omgående tillsagd av en annan deltagare som uppmanar henne att 

ställa frågan till alla i gruppen. På så vis fortsätter gruppen att hålla strukturen för hur 

grundfrågorna ska ställas för samtliga fyra grundfrågor. Samtalsledaren fördelar inte ordet så 

ofta utan deltagarna tar ordet. Men under insamlingen av svaren till grundfrågorna går de laget 

runt vilket gör att alla i gruppen ändå får chans att prata. Gruppen fokuserar inte ett samtalsämne 

genom att se vilka ämnen som förekommer på flera ställen utan de börjar sin djupare diskussion 

med att samtala om det första ämne som de har skrivit under frågetecken i sin tabell. Detta ämne 

var huruvida huvudpersonen i novellen är en man eller en kvinna. Under det här samtalet ställer 

de ”Hur vet du det?”-frågan två gånger till varandra. Detta leder till att de får försöka ge stöd 

från texten för vilket kön huvudpersonen tillhör. De ger dock textexempel fler gånger än vid 

dessa två tillfällen. Vid flertalet tillfällen är det alltså så att om någon vill hävda att 

huvudpersonen är av ett visst kön så ger den personen även stöd för sin tolkning utan att någon 

har frågat ”Hur vet du det?”. Gruppen säger också till varandra att de måste sammanfatta. De 

ger då först en sammanfattning av sin tolkning av texten vilket ju inte är tanken med 

sammanfattningen i ”Jag undrar”-metoden. Den sammanfattningen är till för att medlemmarna 

ska ha chans att omvärdera vad de har sagt och se om de vill tillägga något till samtalet. Men 

efter att de har sammanfattat novellen sammanfattar de också vad de har skrivit i sin tabell. 

Tanken med sammanfattningen är dock att den ska komma med jämna mellanrum och inte bara 

en gång i slutet. Sammanfattningen leder inte heller till att någon deltagare tillägger något eller 

problematiserar något av det som sagts. 

Den som är samtalsledare i grupp B vid boksamtal 2 gör ingen större ansträngning för att 

strukturera samtalet. De fyra grundfrågorna ställs öppet till alla så att vem som helst kan ta ordet 

och svara. Det är istället en annan samtalsdeltagare som uppmärksammar gruppen på att alla 

medlemmar ska svara på de fyra grundfrågorna och denna deltagare försöker också vid några 
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enstaka tillfällen att ordna så att alla gruppmedlemmar svarar på frågorna. Svaren hålls inte 

korta vid alla tillfällen utan kommenteras ibland men utan att någon djupare diskussion uppstår. 

Gruppen fokuserar inte ett samtalsämne på ett medvetet sätt men efter att de fyra grundfrågorna 

är ställda börjar gruppen diskutera om huvudpersonen är en man eller en kvinna. De diskuterar 

en del exempel ur texten i sitt sökande efter ett svar på frågan men landar ofta i att de bara 

diskuterar vad de tror utan att de ger några argument för varför de har tolkat texten så. ”Hur vet 

du det?”-frågan, som ska hjälpa eleverna att tvingas fundera över sina tolkningar, ställs tre 

gånger. Den första gången ställs frågan ganska oseriöst och får inget svar. Den andra gången 

ställs frågan för att klargöra att karaktären Bob i novellen är en man. Gruppen hittar då stöd för 

detta i texten och går vidare med att diskutera något annat. Den tredje gången ställs frågan efter 

att gruppen under en lång tid har diskuterat huvudpersonens könstillhörighet. Frågan ställs då 

för att någon i gruppen, oklart om det är samtalsledaren, inser att de ska ställa frågan för att 

följa metoden. Gruppen kommer då överens om att de har svarat på frågan under diskussionens 

gång och ger inget svar på frågan då den ställs. Gruppen kommenterar boksamtalsnyckeln och 

det är tydligt att gruppen inte riktigt är säkra på hur det är tänkt att samtalet ska gå till. De inser 

att det finns delar av metoden som de borde ha uppmärksammat tidigare under samtalets gång. 

De avslutar samtalet med att kort sammanfatta sin tolkning av texten.     

I grupp C ställer samtalsledaren de två första grundfrågorna en i taget till alla personer i 

gruppen. När samtalsledaren ska ställa grundfråga 3 om frågetecken gör hon detta öppet till alla 

i gruppen. En person tar upp att man inte vet om det är en man eller kvinna som är 

huvudpersonen i novellen och gruppen börjar då diskutera detta ämne och försöker hitta stöd i 

texten. Gruppen väntar alltså inte med den djupare diskussionen tills de har ställt alla 

grundfrågor och fyllt i tabellen. Vid ett tillfälle kommer jag förbi gruppen och påminner dem 

om att de ska ställa ”Hur vet du det?”-frågan. Denna fråga ställs då till en gruppdeltagare som 

precis har berättat att hon tror att huvudpersonen är en kvinna och deltagaren pekar på ett 

textexempel som hon tycker stödjer hennes tolkning. Det blir dock en väldigt kort förklaring 

och sedan går gruppen vidare till att diskutera mönster. Samtalsledaren ställer även här frågan 

utan att fördela ordet. En deltagare svarar på frågan och säger att huvudpersonens levnadssätt 

är ett mönster varpå samtalsledaren använder det svaret som en förklaring till frågan hur det 

kommer sig att huvudpersonen åker med Bob till hans hotell. Gruppen börjar då istället 

diskutera detta ämne och kommer bort från frågan om mönster i novellen. När de har diskuterat 

varför de tror att huvudpersonen i novellen följer med Bob till hotellet ställer samtalsledaren 

åter frågan om mönster och fördelar då ordet till en deltagare men inte till någon fler. Gruppen 

avslutar sitt samtal med att sammanfatta hur de har tolkat texten. Denna sammanfattning görs 

främst av samtalsledaren. 

Samtalsledaren i grupp D ställer den första grundfrågan till alla medlemmar i gruppen. Men 

redan när gruppen kommer till den andra grundfrågan faller den strukturen och frågan ställs 

istället ”Var det nåt som vi ogillade?”. Vem som helst i gruppen får då lyfta fram exempel på 

vad de ogillade i novellen. När gruppen kommer till grundfråga 3 om frågetecken säger 

samtalsledaren endast ”frågetecken” och ställer alltså inte ens en fråga. Gruppen kommer då på 

två ämnen för frågetecken och börjar diskutera dem omgående. De väntar alltså inte med att 

fylla i tabellen för att sedan fokusera ett ämne. När de har berättat om sina frågetecken och 
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diskuterat dem går gruppen vidare till den sista grundfrågan som behandlar mönster i novellen. 

Samtalsledaren säger då ”mönster” och frågar gruppen vad det är tänkt att man ska skriva där. 

Någon i gruppen berättar att tanken är att de ska diskutera om det är något som kommer igen i 

novellen. Samtalsledaren säger då att huvudpersonens kön är något som ständigt återkommer 

och tycker att gruppen ska diskutera detta ytterligare. En annan gruppmedlem säger att de bör 

ställa ”Hur vet du det?”-frågan men samma person säger också att gruppen inte vet någonting 

om novellen och frågan ställs inte. Men gruppen letar ändå efter textexempel som ska avslöja 

om huvudpersonen är en man eller kvinna. Gruppen ger också förslaget att huvudpersonen 

skulle kunna vara en transvestit. De ägnar en stor del av samtalet till att diskutera detta ämne 

och samtalar om flera textexempel ur novellen. Diskussionen om huvudpersonens kön leder 

också till att gruppmedlemmarna diskuterar vad som händer i novellen och även ger exempel 

som de tycker stödjer deras tolkningar av vad som händer. I mitten av deras samtal får de besök 

av mig och jag påminner dem att ställa ”Hur vet du det?”-frågan. När jag har gått diskuterar 

gruppen vad ”Jimmy’s place” är för något. De ger som förslag att det kan vara ett hus där 

prostituerade säljer tjänster och samtalsledaren ställer då frågan ”Hur vet vi det?”. 

Gruppmedlemmarna letar då upp passagen i novellen och läser den högt. De försöker ge 

exempel som stödjer deras förslag men kommer fram till att man inte säkert kan veta vad 

Jimmy’s place är. Samtalsledaren sammanfattar aldrig vad gruppen säger under samtalets gång.   

5.2.2 Genomförandet av boksamtal – analysgruppen 

I boksamtal 2 har analysgruppen förstått hur de skulle ställa de fyra grundfrågorna. Under 

boksamtal 2 är Sara samtalsledare och hon ställer tre av de fyra grundfrågorna på rätt sätt, 

nämligen en i taget till var och en i gruppen. Sara fördelar också ordet till sina 

gruppmedlemmar, vilket vi ser i exempel 3. 

  

Exempel 3 

Sara: Va gillade du me den Susanna? Säg ba nåt ord asså du behöver inte förklara jättemycke 

Susanna: Men ja gillade ju typ ändå de här att man inte riktigt vet om de är en tjej eller kille 

Sara: Han eller hon frågetecken skriver ja 

Susanna: Mm 

Sara: Sam? 

 

Man kan även se i exempel 3 att Sara tydliggör för sina gruppmedlemmar hur de ska svara på 

frågan. Hon berättar för Susanna att hon ska svara kortfattat. Gruppen lyckas också svara 

kortfattat på de fyra grundfrågorna och det blir inga djupare diskussioner eller kommentarer av 

svaren under insamlingen av grundfrågorna. Precis som Samira gjorde i boksamtal 1 är det ofta 

som Sara berättar vad hon skriver i tabellen för sina gruppmedlemmar. Detta kan man också se 

i exemplet där Sara berättar hur hon sammanfattar Susannas svar i tabellen.  

 

För de tre första grundfrågorna ser samtalsstrukturen ut på ett sätt som liknar exemplet nämligen 

att Sara ställer frågan och fördelar ordet till alla i gruppen, men för den sista grundfrågan som 

handlar om mönster och kopplingar i texten faller strukturen och vem som helst får istället ta 

ordet. Det leder även till att endast samtalsledaren och två deltagare deltar i samtalet om 

mönster. Tre samtalsdeltagare säger alltså ingenting. I exempel 4 ser vi hur detta samtal såg ut.  
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Exempel 4 

Sara: Å så ska ja själv skriva nåt. Ja ja tycker ju också allt de här ja kommer som inte på nåt 

utöver direkt. Eh, mönster kopplingar. 

Samira: Va menas me de?  

Sara: Asså sist förra texten vi läste då va de ju som att början och slutet hade koppling. Men 

de här de ä ju som.. ja vet inte hur ja ska 

Sally: Men de ha väl kanske en koppling me att där i början äre liksom lite pengar, klär sig har 

nästan inga kläder 

Sara: Aa, de kanske är hens mönster att göra såhär för att leva 

Samira: För den som va där som hon va me nu typ Bob han va ju inte från Singapore. Han va 

väl där å aa för de va ju på en flygplats å så. Osså australiensiska dollar varför har hon 

australiensiska dollar i Singapore om hen inte gjort så förut? Hon snodde ju pengar också sen. 

Så den måste ju ha gjort de förut 

Sally: aa de va sant 

Sara: Mm så typ, ja just de vi ska egentligen inte diskutera. Vi ska göra de sen. Aa, ser du nå 

kopplingar?  

 

Exempel 4 börjar Sara med att svara på grundfrågan om frågetecken och kommer fram till att 

hon inte har något att tillägga till det som gruppmedlemmarna har sagt. Därefter går hon vidare 

till grundfrågan om mönster men man kan alltså då notera att hon inte ställer frågan om mönster 

på samma sätt som hon ställde frågan om vad medlemmarna gillade med novellen. Det leder 

till att hon inte heller fördelar ordet på det sätt som hon tidigare har gjort i samtalet. Samira och 

Sally väljer att delta i samtalet och som man kan se i exemplet börjar de diskutera sig fram till 

vad som kan vara mönster i novellen. Sara kommer sen ihåg att tanken är att de ska vänta med 

diskussionen tills de har fyllt i tabellen. Hon ställer därefter frågan om mönster på ett bättre sätt 

än tidigare men det är bara Sally som svarar på den frågan och därefter går gruppen vidare i 

samtalet.  

 

När de har svarat på de fyra grundfrågorna fokuserar Sara ett samtalsämne. Hon konstaterar att 

huvudpersonens könstillhörighet har kommit upp vid flera tillfällen och bestämmer att gruppen 

ska börja samtala om detta. Sara går då tillbaka till sin samtalsnyckel och läser högt ur den för 

att följa instruktionerna för fokusering, något som vi kan se i exempel 5. 

 

Exempel 5 

Sara: Be den deltagaren i gruppen som bidrog med ämnet som ni ska diskutera att säga lite 

mer precis va den vill om ämnet 

Samira: Va? 

Sara: Jamen den, nu hade vi som ämnet om de va han eller hon, varför eller hur vet varför tror 

vi varför vet vi inte att det är en han eller hon?  

Susanna: Ja för att dom hela tiden försöker förvirra en. Å sen har de ju absolut ingen betydelse 

om de är en han eller hon men de ä ju som att den här personen som har skrivit verkligen vill 

asså vill att folk ska va förvirrad 
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Man kan i exempel 5 se att Sara ska försöka förklara hur de ska börja samtalet om 

huvudpersonens könstillhörighet. Men när hon gör detta ställer hon istället en fråga som är 

väldigt lik ”Hur vet du det?”-frågan. Susanna ger sitt svar på varför hon anser att man inte kan 

veta om huvudpersonen är en man eller kvinna. Efter det börjar samtalsdeltagarna diskutera vad 

de själva tror om huvudpersonens könstillhörighet. När de gör detta ger de exempel från texten 

som de tycker stödjer deras tolkningar. Vid ett annat tillfälle ställer Sara ”Hur vet du det?”-

frågan i den formen men då resulterar inte frågan i samma typ av diskussion som frågan i 

exempel 4 genererar. I exempel 6 kan man se detta. 

 

Exempel 6 

Sally: De här kanske är hens sätt å leva liksom att den den amen hittar nån typ ser till att dom 

får.. 

Sara: Hur vet du det? Ja måste säga de nån gång. Hur vet du de? Men ja tycker ändå att vi har 

försökt förklara eftersom att vi är rätt är asså alla är osäkra även om man kanske går åt nåt 

håll så har vi ändå försökt argumentera asså hur vet vi det har vi som ändå argumenterat de 

genom hela, aa bra. Sen sammanfatta gärna.. Tycker vi aa asså sammanfatta.. men de ha vi 

som också. Tycker vi fortfarande att allt stämmer de vi har sagt eller de vi har skrivit ner 

liksom? 

Sandra: Ja, ja tycker de 

Sally: Ja tycker inte man ska lägga allt för mycket fokus egentligen på om de är en han eller 

hon 

 

”Hur vet du det?”-frågan kommer inte lika naturligt som den gjorde i exempel 6 utan Sara måste 

till och med rättfärdiga varför hon ställer frågan och låter inte Sally få besvara den. Man kan 

också se i exemplet att Sara läser i boksamtalsnyckeln att hon med jämna mellanrum ska 

sammanfatta vad som sägs i gruppen. Hon konstaterar dock att hon tycker att de redan har gjort 

detta. Sara ger visserligen gruppdeltagarna en chans att omvärdera vad som har skrivits i 

tabellen genom att fråga om de fortfarande tycker att allting stämmer. Men hon sammanfattar 

inte vad det är som de i sådana fall ska ta ställning till om de fortfarande anser stämmer. Trots 

detta tillägger Sally att hon tycker att könsaspekten inte bör få allt för mycket fokus när man 

samtalar om novellen. Hon berättar lite längre fram i samtalet att hon istället tycker att de bör 

fokusera på de handlingar som berättarjaget utför. Novellen slutar med att berättarjaget stjäl 

vissa av Bobs tillhörigheter och lämnar hotellet medan Bob är ute och joggar. Gruppen har 

tidigare i samtalet främst diskuterat om berättarjaget är en man eller kvinna och Sally anser 

alltså att de bör skifta fokus och prata mer om handlingen i novellen. Detta leder till att gruppen 

diskuterar varför man tycker att det är intressant att diskutera könsaspekten i novellen. Sara 

låter sedan gruppen få ännu en chans att omvärdera något de har diskuterat som man kan se i 

exempel 7. 

 

Exempel 7 

Sara: Tror vi fortfarande att hen har gjort de här flera gånger?  

Många: Ja 

Sara: De känns som att den är rutinerad. De känns också som att om den bara hade en 

uppsättning kläder så känns de som att den har nog haft en uppsättning kläder i omgångar ja 
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tror inte att hen har levt med bara en uppsättning kläder i typ ett år exakt samma så den har ju 

säkert varit.. 

Sam: Men i slutet så hade ju hen på sig hans kläder 

Susanna: Osså att hen tog de lugnt å inte stressade för den skulle ju raka sig å man skulle ju få 

panik. Ganska lugn med tiden också på nåt sätt 

 

Gruppen är överens om att de fortfarande tycker att den slutsats de kommit fram till tidigare 

under samtalet stämmer, (se exempel 4). Gruppen har då sagt att ett mönster i novellen kan vara 

att det inte är första gången som berättarjaget gör något liknande det som händer i novellen. När 

de diskuterade detta tidigare i samtalet gav de några exempel ur texten som ska stödja deras 

tolkning och i exemplet ovan ger de även fler orsaker till varför de gör denna tolkning.  

5.3 Boksamtal 3 – Handkraft  

5.3.1 Genomförandet av boksamtal - generell överblick 

I grupp A ställs alla de fyra grundfrågorna vid det tredje boksamtalet och alla gruppmedlemmar 

deltar i samtalet. Ordet fördelas dock nästan aldrig utan efter att en grundfråga ställs får 

gruppmedlemmarna ta ordet i den ordning de vill. Vid ett tillfälle fördelar samtalsledaren ordet. 

Det är när gruppen ger sina svar över vilka frågetecken de har. En gruppmedlem vill då ställa 

”Hur vet du det?”-frågan men samtalsledaren förklarar då att de inte ska diskutera det ännu och 

fördelar istället ordet till en i gruppen som får svara på vilka frågetecken hon har kring novellen. 

Svaren till de fyra grundfrågorna hålls korta och diskuteras inte under insamlandet till tabellen. 

När alla grundfrågor är ställda fokuserar inte gruppen ett samtalsämne genom att använda 

tabellen. Istället diskuterar de igenom alla frågetecken som de har skrivit ner och försöker med 

hjälp av ”Hur vet du det?”-frågan att ge exempel från texten som stödjer deras tolkningar. 

Diskussionerna blir dock inte så djupa utan gruppen går snabbt vidare till nästa frågetecken och 

diskuterar det. Samtalsledaren sammanfattar kort vad gruppen har sagt att de gillar, ogillar och 

vilka mönster de urskiljer. Denna sammanfattning avslutar samtalet och leder inte till att 

gruppen omvärderar något som de har sagt eller kommenterar det ytterligare.  

 

Grupp B har lite svårt att komma igång med sitt samtal vid det tredje boksamtalet. 

Samtalsledaren fördelar aldrig ordet utan medlemmarna får svara i vilken ordning de vill. 

Många av deltagarna tycker att det är svårt att komma på något som de gillar med novellen. 

Men till slut kommer alla utom en medlem på något att säga. Därefter går gruppen över till att 

svara på vad de ogillar med novellen. Efter det första svaret frågar samtalsledaren här ”varför 

tyckte du det?” och gruppmedlemmen förklarar sitt svar. De frångår alltså här strukturen att ge 

korta svar till de fyra grundfrågorna när de fyller i tabellen. Samtalsledaren ber ofta deltagarna 

att berätta varför de svarar som de gör vilket leder till att små diskussioner uppstår under 

insamlingen av svaren till de fyra grundfrågorna. Ibland ber även samtalsledaren gruppen att 

förtydliga vad de vill att hon ska skriva i tabellen. Den sista av de fyra grundfrågorna ställs av 

en deltagare som inte är samtalsledare. ”Hur vet du det?”-frågan ställs aldrig utan istället 

formulerar samtalsledaren frågan ”Varför tycker du det?” och ställer den vid några tillfällen. 

Gruppen fokuserar aldrig ett samtalsämne genom att använda tabellen utan de diskussioner som 

uppstår är anknutna till de fyra grundfrågorna. Dessa diskussioner är relativt korta och det är 
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sällan som tydliga textexempel ges för att stödja gruppens tolkningar. Gruppens frågetecken 

förblir för det mesta obesvarade och samtalsledaren sammanfattar inte heller vad som sägs 

under samtalets gång. Samtalet avslutas med att samtalsledaren säger ”Ska vi ge upp då?”  

 

I grupp C ställer samtalsledaren de tre första av de fyra grundfrågorna en och en till alla i 

gruppen. Samtalsdeltagarna ger relativt korta svar även om några elever också ger en kortare 

förklaring till sina svar. När den sista grundfrågan ställs frångår samtalsledaren från att fråga 

var och en av deltagarna och frågar istället ”la ni märke till några mönster/kopplingar?”. En 

deltagare svarar då att hon tycker att uppmärksamheten som hon anser att Tomas söker i 

novellen är ett mönster. Samtalsledaren kommenterar svaret och ingen annan i gruppen berättar 

om något mönster som de tycker sig ha sett. Samtalsledaren frågar sedan ”Hur vet ni att han 

ville ha uppmärksamhet?”. Hon ställer alltså här ”Hur vet du det?-frågan” men ställer också 

den så att vem som helst i gruppen kan svara istället för att fördela ordet till den deltagare som 

har sagt att detta är ett mönster i novellen. Ingen deltagare i gruppen svarar egentligen på frågan 

utan det fnissas mycket och sedan säger en deltagare vad hon tror men ger inga textexempel 

från novellen som stödjer hennes tankar. Samtalsledaren fokuserar inte ett samtalsämne med 

hjälp av tabellen och sammanfattar inte heller vad som sägs under samtalets gång. Gruppen får 

inte igång några djupare diskussioner utan avslutar samtalet när de har samlat in svar till de fyra 

grundfrågorna.  

 

Grupp D bestod endast av tre deltagare vid det tredje boksamtalet. Samtalsledaren fördelar inte 

ordet mellan sina två deltagare utan ställer frågorna och låter den som vill utav de två börja 

svara. Samtalsledaren svarar inte själv på frågorna om frågetecken och mönster men de andra 

två deltagarna svarar på alla fyra grundfrågor. Svaren hålls korta och diskuteras inte under 

insamlingen av grundfrågorna. När alla de fyra grundfrågorna har ställts fokuserar inte 

samtalsledaren ett samtalsämne utan hon går istället igenom alla punkter som de har skrivit upp 

i tabellen och frågar sina deltagare ”Varför tyckte du så?” eller ”Varför svarade du så?”. Vid 

vissa tillfällen ställer hon även ”Hur vet du det?”-frågan och deltagarna ger då exempel från 

texten som de tycker stödjer deras tolkningar. Diskussionen är dock ganska ytlig och gruppen 

diskuterar inte något ämne längre än någon minut. Samtalsledaren sammanfattar aldrig vad som 

sägs under boksamtalet och samtalet tar slut kort efter att de har svarat på de fyra grundfrågorna 

och sedan kort kommenterat dem.   

  

5.3.2 Genomförandet av boksamtal – analysgruppen 

Vid de tredje boksamtalet är Sandra frånvarande och deltar alltså inte i samtalet som analyseras 

i detta avsnitt. Precis som vid boksamtal 2 är det Sara som är samtalsledare i analysgruppen. 

Hon ställer de två första grundfrågorna en i taget till alla i gruppen och fördelar ordet till 

gruppdeltagarna. Svaren hålls korta och Sara säger ofta högt vad hon skriver ner i tabellen. När 

gruppen kommer in på grundfrågan om frågetecken ger Sara ordet till Samira men efter att hon 

har svarat fördelar inte Sara ordet vidare till de övriga i gruppen. Hon frågar istället om någon 

i gruppen har något mer frågetecken. Samira undrar då vad en vedkap är, något som figurerar i 

novellen. Gruppen reder då ut vad en vedkap är och efter det berättar Sara och Sam om 

frågetecken som de har till novellen. Efter det går gruppen vidare till den fjärde grundfrågan 



31 

om mönster utan att Sally och Susanna har fått berätta om något frågetecken som de hade. Även 

den frågan ställs så att vem som helst i gruppen får ta ordet och svara. Sally och Susanna berättar 

då om mönster som de tycker sig ha sett. Sara fördelar sedan ordet till Sam och undrar om han 

har sett något mönster och han svarar att han håller med Sally. Sara och Samira berättar inte om 

något mönster som de har upptäckt. När gruppen har svarat på de fyra grundfrågorna och fyllt 

i tabellen tittar Sara i tabellen och försöker fokusera ett samtalsämne.  

 

Exempel 8 

Sara: [skriver i tabellen] uppskattar spänningen. Aa, men då kan vi börja, ja då ska vi se om 

nåt ämne förekommer på flera ställen å börja samtal eh, ja om man tänk me dehära just me 

frågetecken å mönster då äre ju asså dehära att de va ingen olycka, omgivningen, asså dom 

uppskattar bara han när de händer nånting. Eh, jamen samhällets uppbyggnad visst vare du 

som sa de Sam? Asså man får se verkligen hur nu är det här en novell men de kunde lika gärna 

hänt. Kanske inte så drastiska metoder att man kapar av sig en hand men de finns ju även idag 

att man gör ganska sjuka grejer 

Susanna: Ja men typ, ja men ja tror att just den åldern är ganska såhära 

Sam: Hur gammal var han? 

Samira: Hur vet du det?  

Susanna: Nämen såhär högstadiet när man börjar bli vuxen å så vill man synas fast såhär typ 

klassens clown å då rakar av sig håret å ena ögonbrynet för dom vill att folk ska se dom 

Sally: De kanske, asså de har man ju vart med om att man vill synas å så 

Sam: Britney Spears 

Susanna: Fast kanske inte typ att dom kapar av sig handen 

Samira: Men de är väl så me kändisar också dom gör såhär saker för att få 

Sara: Men ett sammanfattande ord kan väl va just me press asså å bekräftelse 

 

Det är inte helt enkelt att förstå vilket ämne Sara fokuserar då hon nämner ett par olika ämnen 

som har kommit upp under samtalets gång. Till slut verkar hon dock fastna vid något som Sam 

tidigare har sagt om samhällets uppbyggnad. Dock kan man se att Sara inte väljer att be Sam 

berätta mer om ämnet innan de börjar samtala utan Sara själv kommenterar att det som händer 

i novellen är något som kan hända i verkliga livet fast i kanske en mindre dramatisk form. Som 

man även kan se i exemplet diskuterar gruppen att man gör drastiska saker för att synas och 

Sara sammanfattar gruppens diskussion med att det handlar om press och bekräftelse. När hon 

gör detta följer hon Chambers metod som säger att man ofta ska sammanfatta vad gruppen har 

sagt så att man kan omvärdera eller kommentera det sagda.  

 

I exemplet får Susanna två frågor när hon säger att hon tror att Tomas beteende kan vara kopplat 

till hans ålder. Dels ställer Sam en följdfråga då han undrar hur gammal Tomas är, dels ställer 

Samira ”Hur vet du det?”-frågan. Susanna svarar då att hon tänker att Tomas går på högstadiet 

och berättar att hon tycker människor gör saker för att synas i den åldern. Hon ger dock inget 

exempel ur texten som stödjer hennes tolkning att Tomas går i högstadiet och hennes uttalande 

om att människor agerar så i den ålder är snarare en personlig reflektion än något som hon har 

sett i texten. ”Hur vet du det?”-frågan ställs även en till gång och då av samtalsledaren som man 

kan se i exempel 9. 
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Exempel 9 

Sara: Aa, å då behöver man göra mer drastiska saker. Aa, men de va väl ett, då ska vi se, ja 

just de, hur vet vi det här då? Hur vet vi det? 

Samira: Vadå att han vill ha bekräftelse? 

Sara: Jamen att, ja ja vet inte. Ja men vi vet de kanske för att man känner igen det idag 

fortfarande 

Samira: Fast de är ju som andra saker 

Sara: Ja, exakt inte på samma 

Samira: Ja hugger inte av mig min hand 

Sara: Nä 

Susanna: Men man kanske gör andra saker 

Samira: En selfie kanske man lägger upp  

 

Man kan ana att Sara är lite osäker på vad tanken med ”Hur vet du det?”-frågan är. I 

genomgången som eleverna fick på första lektionen berättade jag att frågan skulle ställas för att 

de skulle lära sig vad det var som gjorde att de tolkade, kände, resonerade på ett visst sätt. I 

boksamtalsnyckeln står det att man ska förklara hur man har tänkt när man berättar om något 

som har hänt i novellen eller en tolkning. Sara svarar att hon inte vet hur frågan ska besvaras 

men säger sedan att man känner igen det idag fortfarande. Om det är behovet av bekräftelse 

eller samhällets uppbyggnad som de just innan har samtalat om som är det som Sara känner 

igen idag är svårt att veta. Inte heller här leder ”Hur vet du det?”-frågan till att ett konkret 

textexempel ges som stöd för den tolkning som de har gjort. Man kan även se att Sara ställer 

frågan öppet till alla i gruppen och att hon själv försöker besvara den. Det är främst Sara och 

Samira som deltar i den korta diskussion som uppstår i samband med ”Hur vet du det?”-frågan.  

 

Man kunde i exempel 8 se hur Sara sammanfattar vad som sägs i gruppen. Senare i samtalet ger 

hon sig på att sammanfatta vad de har sagt under hela samtalets gång och öppnar upp för hennes 

samtalsdeltagare att omvärdera detta. I exempel 10 ser man prov på detta. 

 

Exempel 10 

Sara: Man kan verkligen liksom känna igen den omgivningen i det här fast på olika sätt bara. 

Så de är väl de. Tycker vi fortfarande att de stämmer de som vi har skrivit? Asså… 

Sally: Ja tycker de 

Sara: …att de är tragiskt, samhällsuppbyggnaden, den är lite sorglig 

Susanna: Bekräftelse å sånt 

Sara: Aa, sökande efter bekräftelse å att de är en ond cirkel, aa omgivningen uppskattar 

spänningen men de är väl eller tycker nån något annat att det är mer utöver eller? 

Susanna: Nä 

Samira: Men de är svårt att veta om de här första handen är en olycka eller inte. För han kan 

ju ha fått en blackout typ 

Sara: Ja 

Sam: För de är de som ja tycker är så intressant när man läser den texten så läser man ser man 

över den igen då ser man aspekter som man inte har sett förut typ som de hära liksom att jamen 
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typ som de dära ba egentligen var det inte en olycka ja hade väl bara fått för mig att jag skulle 

bryta loss den där stenen ur muren jag kunde ha låtit bli å då lossna den å föll å ja hade ju 

kunnat rycka undan handen, eh, ja tror ja skulle hunnit det den föll ju bara med liksom. Osså 

ba: självklart va de en olycka 

Samira: Men vissa saker så asså man hinner ju men man hinner inte tänka typ om man såhära 

typ ramlar i trappen typ eller vickar på stolen typ man vet ju såhära att man skulle ju typ kunna 

hinna men oj nu faller ja fast man hade hunnit ta i bordet 

 

När Sara låter medlemmarna kommentera det som de tidigare har skrivit ner i tabellen öppnar 

detta upp för ett nytt diskussionsämne, nämligen om den händelse som leder till att Tomas 

måste amputera handen första gången är en olyckshändelse eller inte. I denna diskussion går 

också gruppen tillbaka till texten då Sam läser ett stycke ur texten som han antyder kan stödja 

en tolkning att det inte var en olyckshändelse som gjorde att Tomas fick amputera handen första 

gången. Samira kommenterar sedan textutdraget med att berätta att hon känner igen tanken med 

att man ibland låter något hända trots att man känner att man skulle kunna hindra det från att 

ske. Samtalet fortsätter sedan med att gruppen diskuterar olika orsaker som skulle kunna finnas 

som gör att Tomas låter olyckan ske. De tänker att han skulle kunna ha fått en ”blackout”, att 

han var psykisk sjuk eller att han var mobbad och sökte uppmärksamhet. De ger dock inga 

textexempel som skulle kunna stödja dessa tolkningar utan diskussionen riktar sig mer till 

hypotetiska tankar om Tomas liv.  

 

Sam gör ytterligare ett försök att diskutera ett textexempel ur novellen, vilket man ser i exempel 

11. 

 

Exempel 11 

Sam: Men liksom ja tänker på de här om man för han var ju väldigt tyst innan osså läser man 

om allting de börjar ju me att när lektionen var slut så stannade Tomas kvar i sin bänk när de 

andra hade gått så kom han fram till katedern jo magistern ja har ju bara en hand nu dom blev 

tvungna att ta den andra, jo man har berättat de för mig. Då vare liksom att han kom fram till 

magistern även fast han vet om de och han vet att han vet de så kommer han fram ja måste säga 

de här å få extra bekräftelse på nåt sätt 

Sara: Aa precis, ba du har inte missat de här va?  

Sam: Nä du har väl inte missat att ja bara har en hand 

 

 

Sam går här tillbaka till den del av novellen som han tidigare har gett ett textexempel från. Med 

sitt exempel vill han tydliggöra att han tycker att Tomas försöker använda saknaden av sin hand 

som ett medel för att få uppmärksamhet från omgivningen.     

    

5.4 Progressionen 

I detta avsnitt presenteras gruppernas progression genom projektet. Man kan här läsa om hur 

väl eleverna följer instruktionerna för ”Jag undrar”-metoden, om de stödjer sina tolkningar av 
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novellerna med textexempel samt om de gör framsteg när de gäller att urskilja mönster och 

kopplingar i novellerna. 

5.4.1 Generell överblick 

Grupp A anpassar sig till ”Jag undrar”-metoden bättre vid boksamtal 2 och 3 än vid det första 

tillfället där de varken ställer grundfrågorna på rätt sätt, fokuserar samtalsämne, sammanfattar 

eller ställer ”Hur vet du det?”-frågan. Boksamtal 2 och 3 har stora likheter med varandra. De 

fyra grundfrågorna ställs då en i taget och alla i gruppen svarar på dem. Ordet fördelas inte av 

samtalsledaren men det leder alltså ändå inte till att någon i gruppen låter bli att svara på frågan. 

Vid första boksamtalet ställs inte ”Hur vet du det?”-frågan. Samtalsledaren frågar vid det 

samtalet istället ”Varför tror du det?” när medlemmarna i slutet berättar om sina tolkningar av 

novellen. Svaren blir ofta då vad de personligen tror och de tankarna stödjs sällan av 

textexempel ur novellen. Vid andra boksamtalet ställs frågan två gånger vilket leder till att 

gruppen närläser exempel ur texten för att svara på frågan. Vid tredje boksamtalet ställs frågan 

ett flertal gånger. Det är dock inte alltid som de försöker besvara frågan när den ställs och rätt 

ofta besvarar deltagarna frågan med att säga vad de personligen tycker istället för att leta reda 

på ett exempel ur novellen som stödjer deras tolkning. Grupp A fokuserar aldrig sitt första 

samtalsämne på det sätt som ”Jag undrar”-metoden föreslår, nämligen att man undersöker om 

något ämne förekommer på flera ställen i tabellen och börjar samtalet med det. Vid det första 

boksamtalet försöker gruppen att diskutera igenom vad som har hänt i novellen. Frågor om 

oklarheter som deltagarna har kommer huller om buller under samtalets gång och många frågor 

förblir obesvarade. Vid boksamtal 2 och 3 har gruppen förstått att de ska använda sig av tabellen 

efter att de har ställt alla fyra grundfrågor. De fokuserar dock inte ett samtalsämne på ovan 

nämnda vis utan diskuterar istället igenom alla punkter som de har skrivit i spalten för 

frågetecken i tabellen. Samtalet blir då något bättre strukturerat än vid det första boksamtalet. 

När man använder ”Jag undrar”-metoden ska samtalsledaren med jämna mellanrum 

sammanfatta vad gruppen säger för att samtalsdeltagarna ska kunna omvärdera det som sagts 

eller lägga till något. Vid första boksamtalet sammanfattar grupp A vad de tycker att novellen 

handlar om. Detta är alltså inte tanken med sammanfattningen i ”Jag undrar”-metoden. Vid 

boksamtal 2 gör det också en sammanfattning av novellen men sammanfattar också vad de har 

skrivit i sin tabell. Vid det tredje boksamtalet ges en sammanfattning av vad gruppen har sagt 

att de gillar, ogillar och har noterat som mönster. Dessa sammanfattningar som behandlar det 

som gruppen har skrivit ner i tabellen ligger närmare den tanken som sammanfattningen i ”Jag 

undrar”-metoden vill uppnå. Dock kommer sammanfattningen i grupp A endast i slutet istället 

för vid jämna mellanrum under samtalet. Varken vid boksamtal 2 eller 3 leder 

sammanfattningen till att gruppen tillägger något till det som sagts eller omvärderar detta. 

Angående gruppens förmåga att urskilja mönster och kopplingar i novellerna är dessa likartade 

vid samtliga boksamtal. Gruppen urskiljer ett mönster som de tycker är talande för hela 

novellen. I den första novellen ”Nu när du är stilla” är det novellens början och slut som pekas 

ut som ett mönster. Gruppen har då upptäckt att berättarjaget befinner sig på en begravning när 

novellen börjar. Mittendelen av novellen består sedan av berättarjagets minnen av 

gymnasietiden då Grodan mobbades. På slutet är man i novellen tillbaka på begravningen som 

man under berättelsens gång har förstått är Grodans begravning. Gruppen tar alltså här fasta på 

ett berättartekniskt mönster. Läsaren förflyttas i tid och plats i novellen. I novellen ”Kostym” 
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tycker gruppen att ett mönster är att man inte vet berättarjagets könstillhörighet och att man 

igenom hela novellen stöter på detta. De tycker att detta ämne är kärnpunkten för hela novellen. 

Även i novellen ”Handkraft” har gruppen plockat ut ett mönster som de tycker är novellens 

kärnpunkt. Detta mönster är att Tomas vill ha uppmärksamhet. De konstatera också att det är 

ett mönster att han i början av novellen precis har förlorat sin ena hand och att han i slutet av 

novellen förlorar den andra. De tycker också att man kan koppla detta mönster till Tomas 

sökande efter uppmärksamhet.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att grupp A följer instruktionerna för ”Jag undrar”-metoden 

bättre vid boksamtal 2 och 3 men att detta inte leder till att diskussionen blir mer djupgående 

eller att de diskuterar fler textexempel från novellen än vid det första boksamtalet. Deras 

urskiljande av mönster ser även det relativt likadant ut i de tre boksamtalen.     

 

Grupp B har svårt att anamma alla delar av ”Jag undrar”-metoden. Gruppen ställer alla de fyra 

grundfrågorna men har svårt att inkorporera de andra delarna av metoden i samtalet, exempelvis 

sammanfattning, fokusering och ”Hur vet du det?”-frågan. Vid alla tre boksamtal misslyckas 

gruppen med att fokusera ett samtalsämne genom att använda sig av tabellen och vid samtliga 

tillfällen ställs de fyra grundfrågorna öppet till alla i gruppen och oftast utan att samtalsledaren 

fördelar ordet. Det är dock ändå så att de flesta i gruppen för det mesta ger ett svar på alla de 

fyra grundfrågorna. Vid det första och andra boksamtalet fördelar samtalsledaren ordet vid 

några tillfällen och alla i gruppen deltar i samtalet. Vid boksamtal 2 är det dessutom en deltagare 

som inte är samtalsledare som påminner gruppen om att alla deltagare ska svara på 

grundfrågorna. Vid boksamtal 3 fördelas sällan ordet av samtalsledaren och det är inte alla 

deltagare som svarar på alla grundfrågor. ”Hur vet du det?”-frågan ställs vid ett tillfälle under 

det första boksamtalet. Detta leder till att deltagarna plockar fram ett textexempel ur novellen 

som stödjer deras tolkning. Vid boksamtal 2 ställs frågan vid tre tillfällen men bara vid ett av 

de tillfällena får frågan något tydligt svar. Gruppen hittar då textexempel i novellen som klargör 

att karaktären Bob är en man, något som är klart utskrivet i novellen och alltså inte är en tolkning 

av novellen från gruppens sida. Vid boksamtal 3 ställs inte frågan en enda gång utan 

samtalsledaren ställer istället frågorna ”varför tycker du det?” och ”varför tror du det?” till sina 

gruppmedlemmar. Dessa frågor leder till att deltagarna till viss del kommenterar innehållet i 

novellen men de närläser inte något specifikt textexempel som de sedan diskuterar. Ofta svarar 

deltagarna istället på frågorna med personliga reflektioner. Vid första boksamtalet 

sammanfattar samtalsledaren vad gruppen ogillar och gruppen ges då tillfälle att omvärdera vad 

de tidigare sagt. Samtalsledaren sammanfattar dock inte vad gruppen har svarat på de övriga tre 

grundfrågorna. Vid boksamtal 2 sammanfattar inte samtalsledaren vad gruppen säger under 

samtalets gång. Istället sammanfattar gruppen kort vad de tror sig veta om novellen i slutet av 

samtalet. Denna sammanfattning bygger mycket på vad deltagarna tror att huvudkaraktären har 

för kön och bygger på spekulationer snarare än att den tar fram textexempel som stödjer dessa 

spekulationer. Vid boksamtal 3 sammanfattar samtalsledaren aldrig vad gruppen har sagt under 

samtalets gång och deltagarna ges alltså inte tillfälle att omvärdera det som diskuterats under 

samtalets gång.  
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I den första novellen urskiljer gruppen ett mönster. Precis som grupp A är det mönster de 

urskiljer att början och slutet hör ihop. I novellen ”Kostym” urskiljer gruppen två mönster, det 

första är att novellen hoppar abrupt mellan sina scener. T.ex. beskrivs en scen där de två 

karaktärerna åker bil tillsammans och sedan beskrivs hotellrummet de kommer till. Eleverna 

menar att det sker en plötslig förflyttning från scenen i bilen till scenen på hotellet utan att det 

beskrivs hur de kommer fram till hotellet. Det andra mönstret de urskilt är att novellen är väldigt 

hemlighetsfull från början till slut. De diskuterar då att textexempel som kan signalera något 

typiskt kvinnligt alltid bemöts med något som är typiskt manligt vilket gör att man inte kan veta 

om berättarjaget är en man eller kvinna. I den tredje novellen ”Handkraft” säger eleverna att 

det är svårt att veta vad de ska skriva på mönster. De kommer till slut ändå fram till fyra mönster 

som de tycker sig se. Det första mönstret är att Tomas söker uppmärksamhet. 

Gruppmedlemmarna kommenterar inte detta ytterligare utan går vidare med att diskutera 

lärarens agerande som ett exempel på mönster i texten. Eleverna menar då att läraren hela tiden 

observerar Tomas och bara väntar på att han ska förlora sin popularitet. Efter en stunds oenighet 

över huruvida detta kan ses som ett mönster kommer ändå eleverna fram till att de tycker att 

det är ett mönster. De tredje mönstret de hittar är att klasskamraterna intresserar sig för det som 

är nytt. T.ex. blir Tomas intressant i början av novellen för att han har förlorat sin hand, men 

efter ett tag är det inte en nyhet längre och Tomas blir ointressant igen. Istället börjar en ny elev 

i klassen som fångar klasskamraternas intresse. I slutet av novellen förlorar Tomas sin andra 

hand vilket på nytt blir något som klasskamraterna finner intressant. Det fjärde mönster de hittar 

är att det sker någon ny händelse i början av varje stycke som för berättelsen framåt. Eleverna 

resonerar att man kanske brukar göra nytt stycke när det händer något nytt i en text men de 

tycker ändå att man kan säga att detta också är ett mönster. I den tredje novellen hittar alltså 

eleverna många fler mönster än vid de två första boksamtalen. Sammanfattningsvis kan man 

säga att grupp B har svårigheter att följa ”Jag undrar”-metoden i sin helhet. Vid boksamtal 1 

och 2 lyckas de bäst med att följa delarna i metoden men vid boksamtal 3 håller de sig endast 

till de fyra grundfrågorna som inte heller de ställs på rätt sätt. Diskussionen blir också relativt 

ostrukturerad vid boksamtal 3 och gruppen diskuterar inte de frågetecken som de har skrivit i 

tabellen utan det är snarare så att bara fler frågetecken dyker upp som eleverna inte försöker 

hitta svar på. ”Hur vet du det?”-frågan resulterar i att ett textexempel ges som stöd för en 

tolkning vid ett tillfälle under boksamtal 1 och boksamtal 2. Textexemplet diskuteras dock inte 

ytterligare vid dessa två tillfällen. Gruppen läser även en del andra textexempel under de tre 

boksamtalen men dessa analyseras inte heller på ett djupare plan utan de används oftast för att 

ställa en fråga om texten som inte får något svar eftersom gruppen hela tiden håller sin 

diskussion på ett relativt ytligt plan. Eleverna blir dock bättre på att urskilja mönster i novellerna 

och för varje boksamtal de genomför hittar de fler antal mönster. Vid det sista boksamtalet 

urskiljer de fyra mönster som de diskuterar en längre stund.  

 

Grupp C lyckas bättre och bättre under projektet att hålla strukturen för hur de fyra 

grundfrågorna ska ställas. Vid det första boksamtalet ställs den första frågan till var och en i 

gruppen men redan vid grundfråga 2 frångår man strukturen och samtalsledaren ställer istället 

frågan med ett ni-tilltal så att vem som helst får svara på frågan. Vid boksamtal 2 lyckas 

samtalsledaren hålla strukturen med att alla i gruppen svarar en och en när grundfråga 1 och 2 

ställs och vid det tredje boksamtalet hålls denna struktur för de tre första grundfrågorna men 
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den fjärde grundfrågan ställs öppet till alla i gruppen. När samtalsledaren fördelar ordet besvarar 

alla i gruppen grundfrågan men när hon ställer frågan med ett ni-tilltal är det inte alltid som alla 

i gruppen besvarar frågan. Gruppen har svårt att till fullo följa instruktionerna för ”Jag undrar”-

metoden. De lyckas aldrig med att fokusera ett samtalsämne genom att använda tabellen. 

Gruppen väntar inte heller med diskussionen tills de har fyllt i tabellen klart utan kommenterar 

och diskuterar de svar som de ger till de fyra grundfrågorna under samtalets gång. Även delen 

sammanfattning av ”Jag undrar”-metoden har gruppen problem att använda. Det är bara vid 

boksamtal 2 som samtalsledaren försöker sig på att sammanfatta vad gruppen har sagt. Denna 

sammanfattning kommer endast en gång under det boksamtalet och detta sker i slutet. 

Samtalsledaren sammanfattar då vad gruppen har tolkat händer i novellen snarare än att 

sammanfatta vad gruppen har diskuterat för ämnen. Sammanfattningen leder inte heller till att 

någon i gruppen omvärderar eller kommenterar det som de tidigare har sagt och samtalet tar 

slut när samtalsledaren har sammanfattat klart. ”Hur vet du det?”-frågan ställs en gång per 

boksamtal men med väldigt olika resultat. Under första boksamtalet får en deltagare frågan när 

hon har pratat om att Grodan är död. Eleven läser då upp bitar ur novellen som stödjer hennes 

tolkning om att berättarjaget är på Grodans begravning. Detta är något som alla i gruppen inte 

har förstått och ytterligare elev som gjort tolkningen att Grodan är död kommer med ännu ett 

textexempel som stödjer tolkningen om att novellen utspelar sig på en begravning. Under 

boksamtal 2 ställs frågan efter att en elev har sagt att hon tror att berättarjaget är en tjej. Eleven 

plockar då ut ett exempel som hon tycker indikerar att berättarjaget troligare är en tjej än en 

kille även om man som läsare inte säkert kan veta detta. Exemplet kommenteras inte ytterligare 

utan gruppen går vidare i samtalet. Gruppen har dock innan frågan ställts diskuterat 

huvudpersonens könstillhörighet och flera elever i gruppen har gett textexempel som de tycker 

stödjer deras tolkningar så anledningen till att ”Hur vet du det?”-frågan inte öppnar för djupare 

diskussion skulle kunna vara att den ställs efter att gruppen har diskuterat ämnet. Under det 

tredje boksamtalet får en elev ”Hur vet du det?”-frågan när hon säger att Tomas vill ha 

uppmärksamhet. Eleven ger inget textexempel som stöd för sin tolkning utan säger istället vad 

hon personligen tror. Detta svar leder inte till att tolkningen diskuteras ytterligare utan gruppen 

går istället vidare i samtalet.  

Vid det första boksamtalet har gruppen svårt att hitta något mönster. När frågan ställs svarar 

ingen på den först och samtalsledaren vill gå vidare i samtalet. En annan elev frågar då vilka 

mönster de har sett i novellen och efter att de har funderat en stund föreslår någon att 

mobbningen som pågår hela tiden mot samma person kan vara ett mönster. Vid boksamtal 2 

när novellen ”Kostym” diskuteras identifierar gruppen två olika mönster i novellen. Det första 

är att huvudpersonens vardag är ett mönster. Gruppen resonerar då att huvudpersonen i början 

av novellen befinner sig på flygplatsen i Singapore där det står att hen har varit tidigare. 

Huvudpersonen har australiensiska dollar i fickan vilket kan tyda på att hen precis har varit i 

Australien. På slutet stjäl huvudpersonen Bobs flygbiljett och gruppen tänker därför att det som 

händer i novellen kanske är ett livsmönster hos huvudkaraktären, nämligen att det är en person 

som raggar upp personer på en flygplats och sedan stjäl personernas värdesaker för att sedan 

åka vidare till en annan plats och göra samma sak. Det andra mönstret som gruppen hittar i 

novellen är att man inte kan veta om huvudpersonen är en kvinna eller man. Gruppen menar att 

man igenom hela novellen får brottas med att försöka bestämma huvudpersonens 

könstillhörighet utan att man egentligen säkert kan veta det. Vid det tredje boksamtalet hittar 
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gruppen två mönster i novellen ”Handkraft”. Det första mönstret är att Tomas vill ha 

uppmärksamhet. De diskuterar kortfattat hur det kommer sig att de tänker att han vill ha 

uppmärksamhet och hittar i den diskussionen ytterligare ett mönster, nämligen att novellen 

börjar med att Tomas förlorar en hand och slutar med att han förlorar en hand. Man kan 

sammanfatta progressionen i grupp C med att säga att de blir bättre och bättre på att ställa de 

fyra grundfrågorna på korrekt vis men att de har svårt att implementera de övriga delarna av 

”Jag undrar”-metoden under sina boksamtal, exempelvis fokusering, sammanfattning och ”Hur 

vet du det?”-frågan. Gruppen är dock relativt bra på att presentera textexempel från novellerna 

som stöd för deras tolkningar vilket gör att de diskuterar vissa delar av novellerna djupare och 

försöker analysera vad som verkligen händer. Gruppen har lättare att hitta mönster i novellerna 

som diskuteras vid boksamtal 2 och 3 än den som diskuteras vid det första tillfället.  

 

Grupp D lyckas bäst med att följa ”Jag undrar”-metoden vid det första boksamtalet. 

Samtalsledaren läser då högt ur samtalsnyckeln och bockar av att de gör det som står i den. 

Trots detta ställs endast den första av de fyra grundfrågorna på rätt sätt av samtalsledaren. Fråga 

2-4 ställer samtalsledaren istället med ni-tilltal så att vem som helst får svara. Även vid 

boksamtal 2 är det bara den första frågan som ställs till alla i gruppen och vid boksamtal 3 ställs 

alla de fyra grundfrågorna med ni-tilltal. När frågorna ställs med ni-tilltal är det inte alltid som 

alla gruppmedlemmar svarar på frågan. Vid det första boksamtalet lyckas gruppen fokusera ett 

samtalsämne på det vis som ”Jag undrar”-metoden beskriver. Det samtalsämne som fokuseras 

är ”hög igenkänningsfaktor med elevernas värld”. Diskussionen som följer är subjektiv snarare 

än att delar av novellen analyseras. Under boksamtal 2 och 3 fokuseras inget samtalsämne utan 

man diskuterar istället de frågetecken som har uppkommit. I de samtalsämnen som behandlas 

lyfter eleverna ändå fram textexempel från novellen, särskilt under boksamtal 2 där eleverna 

under en lång tid samtalar om ämnen ur novellen. Delen sammanfattning ur ”Jag undrar”-

metoden är inget som grupp D använder vid något av boksamtalen. Under boksamtal 1, där 

samtalsledaren hela tiden kontrollerar att gruppen följer boksamtalsnyckeln, kommer 

samtalsledaren fram till att hon tycker att gruppen har sammanfattat under samtalets gång men 

gör aldrig någon medveten sammanfattning i syfte att låta gruppmedlemmarna kommentera 

eller omvärdera det som tidigare sagts. ”Hur vet du det?”-frågan ställs flera gånger under det 

första boksamtalet. Det leder till att eleverna får ge konkreta textexempel som stöd för sina 

tolkningar. Ett exempel är när samtalsledaren ställer frågan efter att en elev har sagt att de är på 

en begravning. Hon ger då exempel som ”fötter som skrapar mot stengolv, harklingar och 

snörvel” och ”Sedan vänder jag mig en sista gång mot dig”. Hon säger också att novellens titel 

”Nu när du är stilla” stödjer den tolkningen. Under boksamtal 2 ställs ”Hur vet du det?”-frågan 

endast en gång men även då ger den elev som får frågan textexempel från novellen som stöd 

för sin tolkning. Den fråga som diskuteras är om ”Jimmy’s place” är en bordell. Fler elever 

kommer också med textexempel som skulle kunna stödja en viss tolkning men de enas till slut 

om att man inte säkert kan veta vad ”Jimmy’s place” är. Under boksamtal 3 ställer 

samtalsledaren ”Hur vet du det?”-frågan några gånger vilket leder till att textexempel från 

novellen kommenteras. Det blir dock inga längre diskussioner i samband med frågan. Oftast är 

det dock så att samtalsledaren under detta boksamtal frågar ”varför tyckte du så?” och ”varför 

svarade du så?” istället för ”Hur vet du det?”. När ”varför-frågorna” ställs svarar eleverna ofta 

först med en personlig reflektion men de tar även upp textexempel från novellen för ytterligare 
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diskussion. När gruppen diskuterar ”Nu när du är stilla” vid första boksamtalet urskiljer de två 

mönster. Det första mönstret är makt. Eleverna menar då att personen som berättar och dennes 

kamrater utövade makt över Grodan igenom hela det parti i novellen då berättarjaget blickar 

tillbaka på sin skolgång. Precis som flertalet grupper identifierar grupp D även att början och 

slutet hänger ihop i novellen och skriver in detta under mönster i sin tabell. När novellen 

”Kostym” diskuteras på andra boksamtalet är grupp D även där ense med flertalet av de andra 

grupperna om att huvudkaraktärens könstillhörighet är ett mönster igenom hela novellen. Vid 

det tredje boksamtalet urskiljer gruppen två mönster i novellen ”Handkraft”. Det första mönstret 

är att Tomas förlorar sin hand i början av novellen och i slutet av novellen. Det andra mönstret 

är att Tomas genom hela novellen söker efter uppmärksamhet och popularitet. Man kan 

sammanfattningsvis säga att Grupp D följer instruktionerna för ”Jag undrar”-metoden bäst vid 

det första boksamtalet och vid de andra två boksamtalen främst fokuserar på att besvara de fyra 

grundfrågorna. Gruppen är dock bra på att diskutera textexempel från novellerna något som de 

gör vid alla tre boksamtalen. Gruppen urskiljer minst ett mönster per novell men i diskussionen 

som följer efter att de fyra grundfrågorna har ställts väljer de sällan att diskutera dessa mönster 

ytterligare. Dock diskuterar gruppen de mönster de har skrivit ner i boksamtal 1 och utvecklar 

då sina tankar kring hur mönstret i novellen ser ut.  

 

5.4.2 Analysgruppen 

Analysgruppen har inte förstått alla delar av ”Jag undrar”-metoden vid första boksamtalet. De 

ställer dock alla fyra grundfrågor men samtalsledaren fördelar inte ordet utan vem som helst får 

prata. Svaren hålls inte heller korta under insamlingen av svaren till grundfrågorna utan 

diskuteras och kommenteras. Vid boksamtal 2 och 3 har gruppen en annan samtalsledare än vid 

boksamtal 1. Den samtalsledaren fördelar för det mesta ordet när hon ställer de fyra 

grundfrågorna vilket leder till att gruppen oftast går laget runt och svarar på de fyra 

grundfrågorna. Det är dock vissa tillfällen där samtalsledaren inte fördelar ordet när hon ställer 

en grundfråga och vid dessa tillfällen svarar inte heller alla deltagare i gruppen på frågan. 

Analysgruppen är också bättre på att hålla svaren korta vid boksamtal 2 och 3 och väntar med 

diskussionen tills längre fram i samtalet. Vid boksamtal 1 fokuserar samtalsledaren bara på att 

ställa de fyra grundfrågorna och fylla i tabellen. De övriga delarna av ”Jag undrar”-metoden, 

fokusering, sammanfattning och ”Hur vet du det?”-frågan behandlas aldrig under det första 

boksamtalet. Samtalsledaren i boksamtal 2 och 3 lyckas dock bättre med dessa delar av 

metoden. Hon försöker i boksamtal 2 och 3 att fokusera ett samtalsämne. Vid boksamtal 2 är 

det huvudkaraktärens kön som fokuseras och vid boksamtal 3 är det lite otydligare vad 

samtalsledaren väljer att fokusera eftersom hon tar upp flera ämnen. Hon verkar dock tillslut 

fokusera ämnet ”samhällets uppbyggnad” som samtalsämne vid boksamtal 3. Vid en fokusering 

ska deltagaren som bidrog med ämnet säga något mer om detta. När fokuseringen görs i 

boksamtal 2 och 3 ber samtalsledaren dock inte någon deltagare att göra just detta utan hon 

kommenterar istället själv det ämne som fokuseras. Samtalsledaren i boksamtal 2 och 3 ger 

även sina gruppmedlemmar chans att omvärdera det som tidigare sagts genom att använda sig 

av sammanfattning. Hon sammanfattar kort vad de har pratat om och frågar sina deltagare om 

de fortfarande tycker att det som hon läst upp stämmer. Både vid boksamtal 2 och 3 leder denna 

sammanfattning till att ytterligare aspekter av novellerna diskuteras. Vid boksamtal 2 tar en 
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elev upp att hon tycker att de har fokuserat alldeles för mycket på huvudkaraktärens 

könstillhörighet och att de istället borde diskutera huvudpersonens agerande, till exempel att 

huvudpersonen stjäl från Bob i slutet. Vid boksamtal 3 leder sammanfattningen till att ännu ett 

frågetecken tas upp, nämligen om den första olyckan i novellen var en olyckshändelse eller en 

medveten handling. Den sammanfattning som leder till dessa diskussioner sker dock bara en 

gång under vardera boksamtal istället för flera gånger vilket ”Jag undrar”-metoden anger.  

 

Analysgruppen har svårt att utnyttja ”Hur vet du det?”-frågan på det sätt som ”Jag undrar”-

metoden vill. Vid första boksamtalet ställs som sagt inte frågan över huvud taget. 

Samtalsledaren i boksamtal 2 och 3 har inte heller full koll på hur frågan bör ställas. Vid 

boksamtal 2 ställs frågan bara en gång men samtalsledaren låter inte någon i gruppen svara på 

frågan utan säger istället att hon tycker att de under samtalets gång har argumenterat för sina 

tolkningar av novellen. Detta kan man se i exempel 6 i föregående avsnitt. Under boksamtal 3 

ställs frågan två gånger. Den första gången ställs den av en av deltagarna i gruppen men frågan 

ignoreras och får inget svar. Den andra gången ställs frågan av samtalsledaren. Gruppen har då 

diskuterat att den strävan efter uppmärksamhet som de tycker att Tomas i novellen har 

fortfarande är vanlig bland ungdomar. Eftersom de inte diskuterar någon händelse i novellen 

utan snarare jämför novellen med sin egen omgivning leder frågan inte till att de ger något 

exempel ur texten som stöd för deras tolkning. Istället resonerar de att man i dagens samhälle 

försöker få uppmärksamhet med selfies och dylikt, vilket man kan se i exempel 9 i föregående 

avsnitt. När gruppen diskuterar ”Nu när du är stilla” vid det första boksamtalstillfället 

identifierar gruppen novellens början och slut som ett mönster. I novellen ”Kostym” som 

diskuteras vid boksamtal 2 identifierar gruppen huvudkaraktärens levnadsförhållande som ett 

mönster. De berättar att de tror att det som händer i novellen är något som upprepas gång på 

gång i huvudkaraktärens liv. Vid det tredje boksamtalet när novellen ”Handkraft” diskuteras 

identifierar gruppen tre mönster. Det första mönstret som de tycker sig urskilja är de ”olyckor” 

som inleder och avslutar novellen. Gruppen kommenterar att det inte är säkert att varken den 

första eller den andra incidenten är någon olycka. Identifieringen av olyckorna som ett mönster 

leder till att gruppen också listar Tomas strävan efter bekräftelse som ett mönster. Gruppen 

menar att Tomas saknad av hand ger honom en viss uppmärksamhet som han eftersöker igenom 

hela novellen. Även det tredje mönstret som gruppen urskiljer hänger samman med de två 

tidigare nämnda mönstren. Gruppen tycker nämligen också att klasskamraternas törst efter det 

som är nytt är ett mönster i novellen. När Tomas har förlorat sin första hand uppmärksammas 

han i klassen men efter en tid glömmer klasskamraterna bort honom igen. När han sedan förlorar 

sin andra hand är han åter uppmärksammad hos sina klasskamrater.   

 

Man kan sammanfatta analysgruppens medverkan i projektet genom att säga att de följer 

instruktionerna för ”Jag undrar”-metoden bättre vid boksamtal 2 och 3, där samtalsledaren är 

duktig på att ställa de fyra grundfrågorna på rätt sätt och att fördela ordet. Gruppen lyckas också 

vid boksamtal 2 och 3 på ett fungerande sätt fokusera ett samtalsämne enligt ”Jag undrar”-

metoden även om samtalsledaren inte följer instruktionerna för fokusering till fullo. Vid 

boksamtal 2 och 3 leder samtalsledarens sammanfattning av vad gruppen har sagt till att 

ytterligare aspekter av novellerna diskuteras. Även vid dessa tillfällen följs inte instruktionerna 

för sammanfattning till fullo eftersom dessa ska ske kontinuerligt under samtalets gång. Men 
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målet för sammanfattningen är att gruppmedlemmarna ska kunna omvärdera och kommentera 

vad de tidigare sagt och detta lyckas gruppen med när de sammanfattar vad som har sagts. 

Gruppen har dock svårt att ställa ”Hur vet du det?”-frågan på ett sätt som leder till att 

samtalsdeltagarna tvingas reflektera över vad det var i novellen som fick dem att göra en viss 

tolkning. När grundfrågan om mönster ställs fördelas aldrig ordet så att gruppen går laget runt 

när de svarar. Det resulterar i att inte alla elever svarar på denna fråga. Vid boksamtal 1 och 2 

identifierar gruppen ett mönster i var och en av novellerna och vid boksamtal 3 identifierar 

gruppen tre mönster som alla hör ihop med varandra.  

5.5 Utvärderingen 

I detta avsnitt presenteras resultatet av utvärderingen som gjordes i form av elevenkäter och en 

gruppintervju.  

 

Samtliga elever som har fyllt i enkäten har kryssat att de är positiva till att använda ”Jag undrar”-

metoden för att diskutera skönlitterära texter i skolan. När de senare får skriva vad de tycker att 

det finns för fördelar med metoden skriver de följande aspekter: 

 

Tabell 1 

Fördelar med ”Jag undrar”-metoden 

att höra vad andra tycker 

att se saker från olika vinklar 

att lätt få igång diskussioner 

att hitta nya sätt att tänka 

att alla får säga något 

att man tänker efter på det man har läst 

att få större förståelse för texten 

att det är en enkel metod 

 

 

 

De flesta har skrivit att det är positivt att diskutera med andra och höra vad de har att säga om 

texten. Många menar också att man förstår texten bättre efter att ha diskuterat med andra. Dessa 

fördelar riktar in sig på litteratursamtalet i stort. Men en del elever har också listat specifika 

fördelar med ”Jag undrar”-metoden. Exempelvis att det var enklare att diskutera genom att 

använda metoden och att det var bra att alla uppmanades säga något. Även intervjugruppen om 

fem elever (en elev från varje grupp) är positiv till metoden och när jag ber dem berätta vilka 

fördelar de tycker att metoden har berättar en elev att hon tyckte att det var bra att man skulle 

skriva ner svaren i en tabell eftersom det då blir tydligare vad man har pratat om och lättare att 

komma tillbaka till olika ämnen senare under samtalet. Nedan kan man i exempel 12 se 

ytterligare några aspekter som eleverna var positiv till.  

 

Exempel 12 

Alina: De va väl bara att de va så uppstyrt asså va man skulle fråga 
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Disa: De va bra sammanställnings såhära metod liksom att man kunde verkligen sammanställa 

allt de man har uppfattat och vad man har uppfattat å sådära 

Britta: Liksom alla fick chansen att bidra liksom till samtalet också 

Disa: De hade nog inte gett nånting om man hade gjort samma metod och man hade varit 

liksom enskild hade de inte gett nånting över huvud taget utan de va som ändå bra att man hade 

olika perspektiv å sådär 

Sara: Man får liksom förklara hur man tänker, om man är oense om nånting och sådär så får 

man förklara sig 

 

Av exempel 12 kan man utläsa att eleverna är positiva till litteratursamtalet i stort när de 

beskriver att det är bra att få diskutera med andra. Denna åsikt delar de med många av sina 

klasskamrater. Det var nämligen hälften av de elever som fyllde i enkäten som kryssade för 

”samtal/diskussion” som det bästa arbetssättet när man arbetar med skönlitteratur i skolan. 

Intervjugruppen beskriver även i exemplet ovan att de är positiva till den tydlighet som de 

tycker att ”Jag undrar”-metoden ger samtalet. Eleverna berättar också att de är positiva till det 

sätt som de fick ta del av novellerna på, nämligen att dessa höglästes för dem samtidigt som de 

kunde följa med i texten i den kopia som varje elev fått. 

   

Eleverna som har fyllt i enkäten har även angett aspekter som de tycker är negativa med 

metoden, vilka listas i tabell 2.  

 

Tabell 2 

Nackdelar med ”Jag undrar”-metoden 

att man inte lär sig någonting 

att man inte förstår metoden/att den är krånglig att förstå 

att det är svårt att hitta saker som man gillar/ogillar 

att det är för bestämt hur man ska diskutera 

att det tar tid 

att man inte vet hur man ska diskutera 

att man snöar in sig på att komma på innebörden av texten 

att man fastnar på saker 

att andra i gruppen bara håller med vad de första personerna sa 

 

 

De flesta skriver att metoden är för strikt och bestämmer hur man ska diskutera. Några skriver 

också att det är ganska lätt att man fastnar på ett ämne och diskuterar det länge. När jag frågar 

intervjugruppen samma sak svarar de att det var lite knepigt att förstå hur man skulle använda 

metoden från början, att det var svårt att veta var man skulle placera in vissa svar i tabellen och 

att det var lätt att man kom på sidospår.   

 

Eleverna som fyllde i enkäten fick svara på frågan om de tyckte att samtalsledaren i gruppen 

tillförde något. I tabell 3 listas de svar som eleverna gav.  
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Tabell 3 

Samtalsledarens bidrag till diskussionen 

att se till att alla sa något 

att hålla en struktur 

att få samtalet att flyta 

att komma med frågor 

att sätta igång diskussionerna 

att se till att man kom vidare med hjälp av ”Jag undrar”-frågorna 

att vara ett stöd i samtalet 

att fördela ordet 

att se till att alla punkter behandlas 

 

Många har skrivit att det är bra att samtalsledaren ser till att alla i gruppen får prata och att den 

håller igång diskussionen. De flesta har dock skrivit att samtalsledaren ger struktur åt samtalet. 

Även intervjugruppen säger att det var positivt med en samtalsledare eftersom den kunde 

strukturera samtalet. Två av eleverna i intervjugruppen hade själva varit samtalsledare och jag 

frågade dem vad de tyckte var svårt och roligt med att vara samtalsledare. I exempel 13 kan 

man se vad de svarade. 

 

Exempel 13 

Intervjuaren: Tyckte ni att de fanns nånting som va svårt me att va samtalsledare? 

Sara: Ja vet inte, ibland stanna man typ fick jag som pausa ba vänta nu ska jag ba läsa igenom 

så man inte asså ibland va de så lätt att man spårade ut lite grann asså att man började 

diskutera då man inte skulle de man skulle ju vänta me de tills man hade sagt, alla hade sagt 

sin grej liksom men asså svårt å svårt de va väl 

Disa: Nä man ska ba se till att alla ska få säga nånting ba 

Intervjuaren: Va de nånting som kändes extra roligt med att va samtalsledare?  

Disa: Man behöver inte säga så mycke själv, fast men asså om man inte hade så mycke själv å 

säga då va de som en lättnad om man säger så på de 

Intervjuaren: Aa just de att man istället kan koncentrera sig på på dom andra 

Sara: De kändes bättre än va de brukar göra ja brukar inte vilja va den som har ordet å sådär 

men ja tyckte nu prata ja jättemycke 

  

När eleverna som fyllde i enkäten fick svara på frågan vilken av novellerna som var bäst lämpad 

för diskussion svarade 14 av 18 att Ninni Holmqvists ”Kostym” var bäst. 2 av 18 tyckte att 

”Kostym” och ”Nu när du är stilla” av Per Sahlin var lika bra lämpade. 1 elev svarade ”Nu när 

du är stilla” och även 1 elev svarade ”Handkraft” av Torgny Lindgren. Eleverna verkar 

uppenbarligen tycka att ”Kostym” är en novell som passar bra för litteratursamtal. Även 

eleverna i intervjugruppen var mest förtjusta i att diskutera ”Kostym”. När de beskriver varför 

just den var bäst att diskutera berättar de att de tyckte om att det fanns så mycket oklarheter i 

den novellen. Det fanns mycket att diskutera och många olika tolkningar som man kunde göra. 

I exempel 14 berättar eleverna om fördelarna med ”Kostym”. 
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Exempel 14 

Disa: Typ den som va idag [pratar om novellen ”Handkraft”] va ju ändå ganska liksom man 

behövde inte läsa så mycke mellan raderna. Dom berättade ganska mycke va som hände och 

hur de såg ut och bla bla bla så de fanns som inte så mycke att diskutera 

Britta: Nä Kostym va så här de va väldigt mycke såhära nån kanske trodde de va en tjej nån 

trodde att de va en kille osså försökte dom typ argumentera hur dom tänkte och liksom mycke 

varför och så och så vart de som man ändra åsikt och så läste man ett annat stycke så vart de 

som de fanns som mycke att prata om där så den tyckte jag var bra 

Sara: Aa, och då är det bra att man är många också. För hade man bara gjort de själv då hade 

man kanske bara fått några rader 

 

Britta berättar i exempel 14 att diskussionen om novellen ”Kostym” innebar att hon ändrade 

åsikt om sin tolkning av novellen och Sara är inne på samma linje när hon berättar att det var 

bra att det var många (4-6 elever) som deltog i samtalet eftersom att hon inte tror att man hade 

kunnat göra en lika omfattande analys av novellen på egen hand.  

    

 

6 Resultatdiskussion 

I denna del kommer jag att diskutera de resultat som jag har presenterat i 

resultatredovisningsdelen. Jag kommer först att diskutera elevernas boksamtal i detta projekt. 

Jag har då identifierat delar i metoden som har visat sig vara särskilt viktiga för att boksamtalen 

ska bli fruktbara samt vilka delar i metoden som eleverna har lätt eller svårt att följa. Därefter 

kommer jag att diskutera elevernas progression under projektet. Jag kommer då att diskutera 

om eleverna blir bättre på att följa de instruktioner som de har fått för metoden, ifall metodens 

upplägg leder till att eleverna diskuterar specifika textexempel från novellerna och ifall de med 

metodens hjälp kan urskilja mönster i novellerna. Slutligen kommer jag också att kommentera 

elevernas utvärdering av metoden.  

 

Efter att ha analyserat elevernas boksamtal har jag sett att samtalsledaren förmodligen är den 

viktigaste faktorn för att få till ett lyckat boksamtal. Troligtvis är det därför som både Aidan 

Chambers som skriver om ”Jag undrar”-metoden och Ann Pihlgren som skriver om Sokratiska 

samtal föreslår att samtalsledarens roll ska intas av läraren. Man skulle kunna tänka sig att 

samtalet följer den tänkta metoden bättre om det är läraren som är samtalsledare eftersom denne 

har studerat metoden närmare och är säkrare på hur boksamtalet ska utföras. Aidan Chambers 

understryker dock att hans metod ska ses som en inriktning som får ta de vägar som den behöver 

för att samtalet ska bli fruktbart. Jag har i min uppsats dock valt att undersöka om eleverna 

följer metodens instruktioner dels för att se om eleverna lätt kan följa den dels för att se om den 

bidrar med ett samtal där eleverna kan diskutera texten på ett djupare plan genom att analysera 

textexempel ur novellen och urskilja mönster.  

 

När jag planerade detta boksamtalsprojekt frångick jag Chambers rekommendation om att låta 

läraren vara samtalsledare. Detta beslut togs eftersom jag tänkte att det skulle resultera i mer 

taltid för eleverna. Jag tror också att vissa elever kan känna sig obekväma att uttrycka sin åsikt 
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i ett helklassamtal och det var min förhoppning att dessa elever skulle känna sig tryggare i en 

mindre grupp. Dessa fördelar med de mindre grupperna får man nu givetvis ställa mot de 

nackdelar som det innebär att ha en samtalsledare som inte är professionell på samma sätt som 

en lärare. Efter att ha genomfört detta projekt har jag insett att ifall man vill använda elever som 

samtalsledare så måste man investera mer tid i att lära ut samtalsledarens roll och se till att dessa 

förstår instruktionerna för ”Jag undrar”-metoden. Kanske hade det varit bättre att samtala om 

den första novellen i helklass där jag själv då hade kunnat ta rollen som samtalsledare. Eleverna 

hade då fått en chans att se hur samtalet skulle kunna gå till. Det upplägget som jag hade nu 

ledde till att kvaliteten i samtalen skiljde sig åt mellan grupperna och jag tycker mig se att den 

kvaliteten kan spåras till samtalsledarnas varierande insatser. Samtalsledaren Sara i 

analysgruppen, som leder boksamtal 2 och 3 i gruppen, är till skillnad från många av de andra 

samtalsledarna duktig på att fördela ordet till sina gruppmedlemmar. Detta leder till att alla 

elever i den gruppen får mycket talutrymme även om vissa elever i gruppen såklart är mer 

talföra än andra. Det är dock inte vid alla frågor som Sara fördelar ordet och de gånger hon inte 

gör det är det ofta så att vissa elever inte svarar på frågan. Sara försöker också använda sig av 

delarna ”fokusering”, ”sammanfattning” och ”Hur vet du det?”-frågan något som många 

samtalsledare hoppar över helt och hållet. Hon utför dock inte dessa delar av metoden optimalt 

men hennes försök leder ändå till att föra samtalet vidare. När Chambers skriver att hans metod 

ska ses som en inriktning snarare än en schematisk metod är det kanske detta han menar, att ett 

samtal kan få ett fruktbart resultat även om det inte går till på det sätt som det är beskrivet i 

hans bok.   

 

Samtalsledaren är den person som ytterst ansvarar för att se till att boksamtalet följer 

instruktionerna för ”Jag undrar”-metoden. Samtalsledarna gör som sagt detta med varierat 

resultat och här är det intressant att se att vissa delar av metoden verkar lättare att följa än andra. 

Alla samtalsledare lyckas till exempel med att ställa de fyra grundfrågorna. Dessa frågor ställs 

dock inte alltid på rätt sätt men varje fråga får åtminstone ett svar från någon i gruppen vid alla 

boksamtal och i alla grupper. Däremot är det endast två av de fem grupperna som någon gång 

under projektets gång fokuserat ett samtalsämne enligt ”Jag undrar”-metoden. Även delarna 

”sammanfattning” och ”Hur vet du det?”-frågan verkar vara svårare för eleverna att hantera än 

de fyra grundfrågorna. Vad detta beror på är intressant att spekulera i men svårt att veta. Det 

skulle kunna förklaras med att de fyra grundfrågorna är det mest centrala i ”Jag undrar”-

metoden och att eleverna fokuserar på dem på grund av detta. Kanske blir det för många delar 

för en ovan samtalsledare att hålla reda på vilket skulle kunna resultera i att mindre framstående 

delar negligeras. Man skulle även kunna tänka sig att de fyra grundfrågorna mer liknar tidigare 

upplägg som eleverna haft när de har samtalat om litteratur. Många elever har till exempel varit 

med om ett boksamtal där man ska svara på frågor om boken. Dessa frågor har då ofta ett rätt 

svar som läraren vill att eleverna ska komma fram till, något som Eva Hultin kallar för icke-

retoriska frågor. Även om de fyra grundfrågorna inte på detta vis har några förutbestämda svar 

så kan det vara det faktum att eleverna är vana att arbeta med just frågor som gör att den delen 

av ”Jag undrar”-metoden används av alla grupper. Som jag tidigare nämnt ställs inte de fyra 

grundfrågorna på rätt sätt vid alla tillfällen. Tanken är att varje fråga ska ställas en i taget till 

var och en i gruppen. I mitt analysarbete har jag sett att samtalsledarna verkar ha lättare att följa 

denna struktur för det två första grundfrågorna medan grundfråga 3 och 4 ofta ställs öppet så 
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att vem som helst får svara. Kanske ser eleverna de två första frågorna, som handlar om vad 

man gillar och ogillar, som mer personliga. Detta skulle då kunna vara ett svar på varför man 

lättare ställer denna fråga laget runt till alla i gruppen. Grundfråga 3 och 4, som handlar om 

frågetecken och mönster, kanske eleverna snarare ser som frågor som ska utredas i grupp. Där 

har eleverna i så fall en poäng eftersom att det är genom att tillsammans utreda dessa frågor 

som man djupare förstår texten. Dock är detta något som ska göras längre fram i samtalet, under 

insamlandet av svaren till de fyra grundfrågorna är det istället viktigt att alla får svara på 

frågorna.  

 

Jag upplever att grupperna har haft svårt att följa instruktionerna för ”Jag undrar”-metoden i sin 

helhet. Man måste därför naturligtvis även granska den information som eleverna fick om 

metoden. De fick dels en muntlig genomgång med en PowerPoint dels en boksamtalsnyckel 

som skulle fungera som stöd för samtalen. Boksamtalsnyckeln var utformad som en punktlista 

vilket i efterhand kan kritiseras eftersom delarna ”sammanfattning” och ”Hur vet du det?”-

frågan av ”Jag undrar”-metoden ska ske vid återkommande tillfällen under boksamtalets gång. 

Punktlistan resulterade istället i att många samtalsledare gjorde som det stod punkt efter punkt 

vilket då ledde till att ”sammanfattning” och ”Hur vet du det?”-frågan ofta endast skedde vid 

ett tillfälle per boksamtal, om de delarna användes alls. I ”Jag undrar”-metoden ska förvisso 

vissa delar av metoden ske före andra. Alla fyra grundfrågorna ska till exempel ställas innan 

man fokuserar ett samtalsämne. Men det finns alltså andra delar i metoden som ska ske 

återkommande med jämna mellanrum. Man hade kanske ändå kunnat utforma 

boksamtalsnyckel på ett annorlunda sätt, förslagsvis som en tankekarta, där det bättre framgick 

att delar av metoden sker fortlöpande genom hela boksamtalet medan andra delar sker i en viss 

ordning. 

 

Aidan Chambers menar att det krävs tid för att lära sig samtala om böcker, (se sidan 12). I detta 

projekt är det vissa grupper som gör framsteg i att följa ”Jag undrar”-metodens struktur under 

de tre lektionstillfällena, grupp A, grupp C och analysgruppen, medan andra grupper, grupp B 

och grupp D, snarare gör sin bästa insats vid det första boksamtalet. Man skulle kanske kunna 

hävda att tre lektioner inte är tillräckligt med tid för att få den progression som Chambers talar 

om och att man skulle se större resultat om eleverna fick använda metoden fler gånger. Jag 

tycker dock att en viktig faktor för att kunna se någon progression är att eleverna vet vad de 

förväntas göra. De grupper som följer metoden bäst vid det första tillfället verkar vara lite 

osäkra på vad de ska göra vid de andra tillfällena. Möjligtvis kan det vara en faktor som gör att 

en del elever i dessa grupper tappar intresset och inte gör sitt bästa i samtalen.  

 

I mitt arbete har jag undersökt ifall ”Jag undrar”-metoden leder till att eleverna diskuterar 

specifika textexempel från novellerna samt om de kan identifiera mönster i dem. Jag har även 

undersökt ifall man kan se någon progression vad det gäller dessa två aspekter. ”Hur vet du 

det?”-frågan har som syfte att få eleverna till att peka ut vad det var i novellen som fick dem att 

göra en viss tolkning. Efter att den frågan ställs är det också ofta som eleverna presenterar ett 

textexempel från novellen som stödjer den tolkning som de har gjort. Det är dock inte alltid 

som frågan besvaras med ett textexempel utan ibland gör eleven egna reflektioner. Det kan till 

exempel vara en koppling till deras egen vardag. Jag har också sett att eleverna i detta projekt 
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är duktiga på att diskutera specifika textexempel även när de inte får ”Hur vet du det?”-frågan. 

Ofta stödjer eleverna sina tolkningar med exempel från texten utan att någon behöver be dem 

visa upp varför de har gjort den tolkningen. Baserat på de inspelningar som jag har insamlat i 

detta projekt är det troligt att anta att klassen i fråga skulle diskutera specifika textexempel från 

novellerna även om samtalsmetoden hade varit fri. Jag ser ingen tydlig utveckling vad gäller 

att presentera textexempel som stöd för sina tolkningar. Eleverna är över lag bra på detta i alla 

de tre boksamtalen. När det kommer till mönster har ”Jag undrar”-metoden en specifik fråga 

som behandlar mönster, nämligen den fjärde grundfrågan. Alla grupper har också lyckats 

presentera minst ett mönster per novell. Det är svårt att spekulera i om det är metodens 

utformning som resulterar i att grupperna kan identifiera mönster i novellerna men eftersom 

aspekterna kring mönster inte kommer upp spontant under elevernas samtal skulle man ändå 

kunna tänka sig att det är metodens utformning som hjälper eleverna att identifiera mönster. I 

denna aspekt tycker jag mig även se någon form av utveckling även om man åter igen skulle 

kunna hävda att tre lektioner är för kort tid för att kunna utläsa något plausibelt resultat i 

utvecklingen. Men faktum är ändå att man kan se att grupperna hittar fler och fler mönster i 

novellerna per boksamtalstillfälle. Vid första boksamtalet identifierar fyra av de fem grupperna 

endast ett mönster i novellen och vid det tredje boksamtalet är siffran omvänd. En grupp av de 

fem identifierar då endast ett mönster medan resterande grupper identifierar från två upp till 

fem mönster. Man skulle såklart också kunna hävda att det kanske är lättare att identifiera 

mönster i den novell som diskuteras vid boksamtal 3 men om man slår ihop alla mönster som 

grupperna hittade vid boksamtal 1 blir det fyra stycken, så man skulle alltså kunna hävda att 

grupperna hade chans att identifiera fler mönster än ett.  

 

I mitt material har jag även identifierat en annan faktor till kvaliteten på boksamtalen. Denna 

faktor är novellen som valts ut för boksamtalet som alltså är en bidragande faktor till om 

eleverna kommer djupare in i sina samtal och hittar många aspekter att diskutera. En novell 

som ”Kostym”, där många omständigheter inte är klart utskrivna öppnar för att samtala om just 

dessa frågetecken. Eleverna verkade tycka att det var en novell som var rolig att diskutera och 

för att försöka hitta svar till sina frågor närläste många grupper avsnitt ur novellen. Det var 

också den novellen som en överväldigande majoritet av eleverna i utvärderingen menade var 

den bästa novellen för diskussion. Den grupp elever som genomförde utvärderingen i en 

gruppintervju sa också att det var just de många oklarheter som fanns i den novellen som gjorde 

att den var rolig att diskutera. Om man som lärare vill använda ”Jag undrar”-metoden bör man 

rimligtvis omsorgsfullt välja de texter som eleverna ska samtala om så att de är texter som 

lämpar sig för diskussion.  

 

Eleverna var i sin utvärdering mycket positiva till att använda ”Jag undrar”-metoden. De var 

också positiva till litteratursamtalet i stort och man kan fundera på om ”Jag undrar”-metoden 

nödvändigtvis är bättre än någon annan litteratursamtalsmetod. Var eleverna positiva därför att 

”Jag undrar”-metoden är en särskilt bra metod för litteratursamtal i jämförelse med andra eller 

var de positiva därför att många i klassen tycker att litteratursamtalet är det bästa arbetssättet 

för att arbeta med litteratur? Att alla som fyllt i enkäten dock har beskrivit att de är positiva till 

metoden borde också säga något om metodens kvalitet. Eleverna har även kunnat lista en del 

saker som de tycker är positivt med just denna boksamtalsmetod.  
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Personligen tror jag dock att det viktigaste är att man förankrar en samtalsmetod hos eleverna 

så att de blir bekväma med den metod som de ska använda när de diskuterar litteratur. För att 

man ska kunna göra det på ett effektivt sätt krävs det att den person som lär ut metoden är 

bekväm med den. Chambers påpekar som sagt att konsten att samtala om böcker inte är något 

man lär sig på en dag. Därför bör inte heller lärare som vill använda metoden känna att man vet 

exakt hur man ska använda metoden utan istället se den som just den inriktning som Chambers 

presenterar den som. Man kan dock finna en trygghet i att man förbereder sig för samtalet 

genom att planera hur man ska förklara metoden för eleverna och genom att omsorgsfullt välja 

en text som kan fånga elevernas intresse och diskussionslust. Något som jag upplever som en 

stor fördel med ”Jag undrar”-metoden är att de frågor som ställs inte förväntas ha ett svar i ett 

facit. Istället kan eleverna komma att inse att de kan upptäcka och förstå innebörden av texten 

tillsammans, vilket är något som jag själv tycker att jag har upplevt i detta projekt. Eleverna har 

nämligen kommit med frågor och tolkningar som jag själv inte tidigare har sett och jag är positiv 

till att man som lärare kan, och också får, ta ett steg tillbaka och upptäcka texten tillsammans 

med sina elever. Detta arbetssätt stämmer även bra överens med Olga Dysthes syn på ett 

dialogiskt klassrum. Eleverna får se att de kan lära sig av varandra och genom ”Jag undrar”-

metodens upplägg ska även alla elever få en chans att komma till tals något som bidrar till ett 

flerstämmigt klassrum. Jag tycker också att förhållningssättet öppnar för att ta till vara på 

elevernas kunskaper och styrkor på bästa sätt.   

 

6.1 Slutdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att fördjupa förståelsen av boksamtalet/litteratursamtalet. 

Detta gjordes genom att i en gymnasieklass under tre lektioner genomföra boksamtal där Aidan 

Chambers ”Jag undrar”-metod tillämpades. Efter att ha genomfört arbetet har jag insett att vissa 

delar av ”Jag undrar”-metoden är svårare än andra för eleverna att implementera. De fyra 

grundfrågorna var den del av metoden som eleverna hade lättast för att använda. 

Fortsättningsvis såg jag även att kvalitén på samtalen till stor del berodde på hur väl 

samtalsledaren utförde sitt arbete. Jag förstod därför att det är viktigt att lära eleverna rollen 

som samtalsledare för att boksamtalen ska bli så bra som möjligt. Det framkom även i mitt 

resultat att utformningen av de hjälpmedel som eleverna får för att hålla samtalen måste 

genomarbetas noga för att eleverna inte ska missförstå dem. Den lärare som vill använda ”Jag 

undrar”-metoden måste även lägga ner tid på att välja den text som eleverna ska samtala om. 

Det visade sig att det var bra att välja en text där det fanns många frågetecken som eleverna 

kunde reda ut. Jag tror även att det är viktigt att välja en text med ett ämne som intresserar 

eleverna.  

 

Efter att ha genomfört detta arbete är jag övertygad om att boksamtal har många fördelar i 

undervisningen. I samtalen av de tre noveller som utgjorde textmaterialet för detta projekt 

utbytte eleverna åsikter och tolkningar med varandra. Vid ett flertal tillfällen har samtalen lett 

till att elever i gruppen har förstått texten bättre efter det genomförda samtalet. Boksamtal har 



49 

alltså förmågan att fördjupa förståelsen av en text. Jag tror också att boksamtal är ett utmärkt 

grundarbete till en skriftlig litteraturuppgift.  

 

Slutligen ska jag även kommentera den specifika boksamtalsmetod som jag valde ut för detta 

arbete. Jag tror att det viktigaste när man väljer boksamtalsmetod är att man väljer en som man 

som lärare känner sig bekväm med och sedan låter eleverna arbeta med metoden flera gånger 

så att även de blir bekväma med metoden. Vad det gäller ”Jag undrar”-metoden är jag positiv 

till den. Jag tycker att det är en lättsam metod som eleverna relativt snabbt greppar även om jag 

efter att ha analyserat mitt insamlade material förstår att man som lärare måste lägga ner mer 

tid än vad jag gjorde på att låta eleverna förstå vad olika delar av metoden ämnar bidra med. 

Jag tycker även att grundfrågan om frågetecken hjälper eleverna att få en bättre förståelse för 

texten och att grundfrågan om mönster tränar deras förmåga till litteraturvetenskaplig analys. 

Trots att Chambers i sin bok ger exempel på ”Jag undrar”-metoden med barn som deltagare 

tycker jag att den är lämplig att använda på gymnasienivå. Jag upplevde att eleverna som deltog 

i mitt projekt både tyckte att det var ett roligt sätt att arbeta med litteratur och att de förstod 

texterna som vi arbetade med bättre när de fick ta del av klasskamraternas åsikter och 

tolkningar.  

 

6.1.1 Förslag till vidare forskning 

Att hitta arbetsmetoder som kan bidra till en meningsfull och lustgivande läsning för våra elever 

är ytterst viktigt. Det är därför också viktigt att forskning utförs på ämnet som kan bidra till 

lärares kunskaper om litteraturdidaktik. ”Jag undrar”-metoden har många fördelar och det vore 

intressant att ytterligare undersöka vilka resultat metoden kan ge i svenska klassrum. I min 

diskussionsdel har jag delgivit de delar i mitt boksamtalsprojekt som jag skulle ha utfört på ett 

annorlunda sätt om jag upprepade projektet. Jag berättade då att jag skulle ha lagt mer tid på att 

utbilda eleverna i hur man agerar samtalsledare i dessa samtal och att jag även skulle ha 

utformat elevernas boksamtalsnyckel på ett annat sätt. Det hade självklart också varit intressant 

att använda denna metod under en längre tid i en klass. Då skulle man ha en bättre chans att 

uppleva resultat i progressionen hos eleverna. Jag skulle även tycka att det var intressant att 

läsa forskning om ”Jag undrar”-metoden som genomförts i form av helklassamtal.  
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Bilagor 

I detta avsnitt presenteras först en punktlista över den genomgång som eleverna fick på 

första lektionen. Den genomgången presenterades med en PowerPoint. Därefter 

presenteras det material som eleverna fick att tillgå vid varje boksamtal, nämligen en 

boksamtalsnyckel, ett papper med de fyra grundfrågorna och en tabell. Slutligen 

presenteras de två enkäter som eleverna har fyllt i under projektets gång. 

 

Bilaga 1 

 

Lektion 1 – Punktlista genomgång 

 Presentation av skribenten och hennes examensarbete 

 Information om forskningsetiska riktlinjer. Eleverna fick veta att det var 

frivilligt att delta i projektet 

 Genomgång av ”Jag undrar”-metoden 

o De fyra grundfrågorna – ställs en i taget till var och en i samtalsgruppen  

– Jag undrar… 

o …Om det var något du gillade? 

o …om det var något du inte gillade? 

o …om det var något som du tyckte var konstigt? …om du har några 

frågetecken?  

o …om du la märke till några mönster eller kopplingar? 

 

o ”Hur vet du det?” 

o Frågan ställs när någon berättar om något som har hänt i en text eller en 

tolkning som man har gjort 

o T.ex.  

”berättelsen är en dröm som huvudpersonen drömmer” 

”Hur vet du det?” 

”därför att huvudpersonen ska somna i början av berättelsen och vaknar i 

slutet av berättelsen” 

o Man svarar på frågan för att lära sig vad det var som gjorde att man 

tolkade, kände, resonerade på ett visst sätt 

OBS: det är inte alltid man vet varför man resonerar på ett visst sätt. Men 

försök förklara!   

 

 

o Fokusering – att välja samtalsämne – eleverna fick se tabellen som 

används för fokusering och jag förklarade att de skulle svara på de fyra 

frågorna i korthet och skriva ner svaren i tabellen 

 

o Samtalsledaren 

o En i varje grupp är samtalsledare  

o Ordförande i gruppen under samtalet  



 

o Stället de fyra grundfrågorna (Det finns en boksamtalsnyckel som 

samtalsledaren ska följa) 

o Sammanfattar vad som sägs  

o Ser till att följdfrågor ställs (själv eller av andra gruppmedlemmar) – 

spontana frågor, ”Hur vet du det?”-frågan 

o Försöker få samtalet att flyta  
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Boksamtalsnyckel 
 

 Ställ de fyra grundfrågorna, en i taget, till alla gruppens deltagare 

 

 Alla gruppens deltagare får svara på frågorna med korta svar, gärna 

enstaka ord och utan försök till någon förklaring 

 

 Skriv ner gruppens svar i den tabell som ni har fått 

 

 Se om något ämne förekommer på flera ställen och börja ert samtal 

med det ämnet 

 

 Be de deltagare i gruppen som bidrog med ämnet som ni ska diskutera 

att säga lite mer – precis vad de vill – om ämnet 

 

 När någon i gruppen pratar om något som har hänt i novellen eller en 

tolkning – fråga då ”Hur vet du det?” och låt gruppdeltagaren berätta 

hur han/hon har tänkt 

 

 Sammanfatta gärna med jämna mellanrum vad ni har sagt. Tycker ni 

fortfarande att allt stämmer eller vill ni ändra eller lägga till något?  

  



 

Boksamtalets fyra grundfrågor 
 
Jag undrar… 

Var det något du gillade i novellen? 
 Vad tyckte du särskilt mycket om? 

 Var det något du tyckte det skulle ha funnits mer av? 

Var det något du inte gillade i novellen? 
 Var det några ställen som var tråkiga? 

 Var det någonstans som du ville sluta läsa/lyssna? Vad var det som fick 

dig att vilja sluta läsa/lyssna? 

Var det något du tyckte var konstigt? Har du några frågetecken? 
 Fanns det någonting i den här novellen som du aldrig har läst eller sett 

i en novell förut? 

 Var det något som du blev riktigt förvånad över? 

 Var det någonting som inte var konsekvent i berättelsen? 

 Var det något som du inte förstod? 

Lade du märke till några mönster eller kopplingar? 
 Fanns det saker som hängde samman? 

 Fanns det sånt som kom tillbaka (upprepades) vid flera olika tillfällen? 
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Tabell: De fyra grundfrågorna 

GILLADE OGILLADE FRÅGETECKEN MÖNSTER 
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Enkät om läsning 

Kön:  kvinna □ man □ 

 

Tycker du om att läsa? 

□ Ja □ Nej 

 

Hur ofta läser du skönlitteratur på fritiden? 

□ Varje dag    

□ Någon gång i veckan   

□ Någon gång i månaden 

□ Någon gång per år 

□ Aldrig 

 

Hur ofta läser du skönlitteratur i skolan? 

□ Varje dag    

□ Någon gång i veckan   

□ Någon gång i månaden 

□ Någon gång per år 

□ Aldrig 

 

Ungefär hur många skönlitterära böcker läser du per år? (Här räknas både böcker 

lästa på fritiden och i skolan) 

…………………………………………….. 

 

Har du läst en skönlitterär bok den senaste månaden? 

□ Ja  □ Nej 

 

Om du läser böcker, vilken genre/vilka genrer läser du oftast? (Du kan kryssa flera 

alternativ)  

 

□ Fantasy  □ Memoarer/biografier  

□ Dystopier  □ Romaner   

□ Ungdomsböcker □ Skräck  

□ Sportböcker □ Dikter/lyrik   

□ Faktaböcker □ Böcker om kärlek   

□ Deckare  □ Samhälle/politik   

□ Science Fiction □ Dramatik  

□ Klassiker  Annat:________________________  

  

Vad tycker du om läsning av skönlitteratur? (Du kan kryssa flera alternativ) 



 

□ Det är roligt   

□ Det är tråkigt   

□ Det är viktigt att göra   

□ Det är ett bra sätt att koppla av 

□ Det är något som man bara gör i skolan 

□ Det är lärorikt  

□ Det är jobbigt/svårt 

 

Annat: …………………………………………………….. 

 

På vilket sätt har du fått redovisa eller bearbeta arbeten med skönlitterära böcker i 

skolan? Beskriv.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 
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Enkät: Utvärdering av litterärt moment med ”Jag undrar” samtal 

1. Har du närvarat vid alla tre lektionerna om boksamtal? 

□ Ja  □ Nej 

 

Om du har svarat nej, vilket tillfälle har du missat? 

□ Första tillfället (Novellen ”Nu när du är stilla”) 

□ Andra tillfället (Novellen ”Kostym”) 

 

2. Förstod du hur man skulle använda ”Jag undrar”-metoden? 

□ Ja  □ Nej 

 

Om du har svarat nej, vad förstod du inte? 

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 



 

……………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

3. Är du positiv till att använda ”Jag undrar”-metoden för att diskutera skönlitterära 

texter i skolan? 

□ Ja  □ Nej 

 

4. Vilka fördelar finns med ”Jag undrar”-metoden? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

5. Vilka nackdelar finns med ”Jag undrar”-metoden? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

..…………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

 

6. Vilken novell var bäst lämpad för diskussion? 

□ Nu när du är stilla? □ Kostym   

□ Handkraft  □ Ingen 

 

Vad var det som gjorde att du tyckte det? 

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

7. Fanns det någon novell/några noveller som var dåligt lämpad för diskussion, i så 

fall vilken/vilka? 

 

……………………………………………………………….. 

 

Om du har svarat på fråga 7, vad var det som gjorde att du tyckte att den 

novellen eller de novellerna var dåligt lämpad för diskussion? 

 

……………………………………………………………………………



 

…………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………  

 

 

8. Var du samtalsledare under något av samtalen? 

□ Ja  □ Nej 

 

Om ja, fanns det något som var negativt och något som var positivt med 

att vara samtalsledare?  

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

 

9. Vad, om något, tillförde samtalsledaren för gruppen? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

10. Hur vill du arbeta med skönlitteratur i skolan? (Du kan välja flera alternativ, 

men rangordna dem i så fall med en 1:a för det bästa sättet, en 2:a för det 

nästbästa o.s.v.) 

 

□ Skriftligt: analys/svara på frågor om boken   

 

□ Samtal/diskussioner  

□ Se filmen efter att man har läst boken   

□ Muntlig redovisning  

□ Loggbok   

Annat:………………………………………………………….  

 

 

 

 

 



 

 

 

Hur vet du det? 

Ställ frågan flera gånger 

under samtalet så fort 

någon i gruppen talar 

om en tolkning som de 

har gjort i texten. Detta 

gör man för att sätta 

fingret på vad det var 

som gjorde att man 

tolkade på ett visst sätt. 

 


