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Utvärdering av Läslyftet har visat

Viktigt att handledaren: 

• Skapar struktur för samtalen

• Skapar ett tryggt samtalsklimat

• Bidrar till förståelse av materialet

• Utmanar och fördjupar diskussioner

(Carlbaum, S, Andersson, E., & Hanberger, A. (2016). Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 2: Erfarenheter av 

Läslyftet läsåret 2015/2016. Umeå Universitet.)



Kontrakt 

Hur ska vi vara mot varandra för att det 

ska kännas bra att komma till 

handledningsträffarna? 

Hur vill ni att samtalsklimatet ska vara?

Vad kan vi prata om/inte prata om?

Regler?



Rundor 

• Ett sätt att fördela ordet - där var och en får göra sin röst hörd medan övriga 

lyssnar.

• För att skapa ”ett demokratiskt rum”(Cederberg-Scheike, 2016, s. 55).

• För att ge ”de tysta” utrymme eller begränsa någon som tar mycket 

talutrymme.

• Möjliggör lyssnande, eftertänksamhet och reflektion. 

• Som inledning: ”något från förra gången?” ”Förväntningar?” ”Farhågor?”. 

Som avbrott/ta tillbaka fokus: ”nu samlar vi ihop allas uppfattningar”

Som avslutning: ”vad tar du med dig från dagen?” 



Organisera för samtal i mindre grupper

För att få igång samtal

Som motor för kreativa tankar 

För att ge ”de tysta” utrymme eller 

begränsa någon som tar mycket talutrymme.

”Prata med din 

granne en stund!”



Indelning i grupper med givna roller

Gruppen delas in i mindre grupper om tre eller fyra deltagare. 

En är sakägare, en (eller två) är frågeställare och en är observatör 

och tidshållare. Gruppen får xx min till förfogande att fördela så att 

var och en får vara sakägare (ca xx min/fall.) Det kan också ingå att 

efter varje sakägares berättelse reflektera över hur det blev. 

Sakägare   Frågeställare          Observatör  Tidshållare 



Vattentrappan



Dubbelringen

1. Hälften av deltagarna sitter i en inre ring, inkl. samtalsledaren. 

Övriga sitter i yttre ringen och har till uppgift att lyssna. Inre ringens 

deltagare får i tur och ordning lyfta sina tankar utifrån en 

förutbestämd fråga, text eller film. Inre ringens deltagare ställer 

sedan frågor för att få en vidgad förståelse kring det som lyfts.

2. Yttre ringen berättar hur de upplevde sin lyssnande roll.

3. Byte av gruppering och samma procedur en gång till. 



Nyckelord

Material: Stort papper. 

Indelning i smågrupper à ca 4 st. 

Var och en i grupperna skriver 

ner tre nyckelord från till exempel 

en text som lästs. 

Nyckelorden diskuteras och 

sammanfattas sedan till ett

nyckelord som skrivs i mitten på 

papperet. 

Gör en runda där varje grupp 

lyfter fram sina nyckelord.



Handal- Lauvås kollegahandledning

Presentation av dilemman – varje deltagare presenterar kort sitt dilemma under max 2 min. 

Samtalsledaren sammanfattar varje dilemma med några stödord på en whiteboard eller blädderblock.

Val av dilemma – varje deltagare får önska och rösta på vilket dilemma de vill diskutera

vidare och analysera. 

Mer information om dilemmat – Den person som ”äger” det utvalda dilemmat får 

under 5 minuter berätta mer om sitt dilemma utan att bli avbruten med frågor.

Klargörande frågor om problemet – varje deltagare får, i tur och ordning, 

ställa frågor för att få djupare förståelse för dilemmat. Har man inga fler frågor

får man säga ”pass” men man får inte ge råd till sakägaren i detta skede. 

Varje deltagare gör egna anteckningar.

Egna förslag på lösning – Efter frågerundan får sakägaren på egen hand 

sätta ord på vad som hon eller han anser kan vara lösningar på dilemmat. 

Samtalsledaren antecknar sakägarens egna förslag på tavlan/blocket.

Råd – Nu är det dags för deltagarna att, i tur och ordning, ge ett råd var till 

sakägaren. Ni fortsätter runt bordet tills alla råd är slut. 

Samtalsledaren antecknar kortfattat alla råd på tavlan/blocket.

Utvärdera råden – Sakägaren går igenom listan med råd och sätter ”plus” framför råd som hon eller han tycker kan 

vara till hjälp och ett ”minus” framför råd som inte är aktuella. 

Avsluta med att summera övningen. Är det något ni vill lägga till i efterhand? Hur upplevde sakägaren övningen och 

vad upplevde de andra deltagarna?



EPA

Alla 
tillsammans

Par

Ensam



Några redskap för samtalens innehåll

• Deltagarna ombeds bidra med en erfarenhet, exempel eller ett 

dilemma till samtalen: ”smörgåsbord” (Cederberg-Scheike, 2016, s. 

57)

• Formulera sina tankar skriftligt innan man diskuterar en fråga -

loggbok, post-it lappar, rita en bild

• Videoinspelning från praktiken eller filmer som grund för 

reflektionen

• Fördjupande och klargörande frågor

• Mirakelfrågor

• Metasamtal



Fördjupande och klargörande frågor - exempel

Du säger…. Hur tänkte du då? Kan du hjälpa mig att förstå hur du 

menar med….? Det där lät intressant. Kan du beskriva lite närmare? 

Är det så här du menar? Kan du utveckla det lite mer? Hur menar du? 

Vad lägger du in i begreppet….? Vad grundar du dig på när du säger 

att….? Hur kommer det sig att du säger så….? Hur ser du själv på det 

du beskriver? Vilka konsekvenser ser du av detta? Med tanke på…. 

Vilka blir konsekvenserna? Vilka erfarenheter har du som grundar sig 

på det du säger? 

Finns det andra perspektiv? Ser du andra möjligheter?

Hur ser du på …? Hur tänker du på det du berättar? Vad innebär det 

för dig? Vad hindrar dig? Vad blir nästa steg? 



Mirakelfrågor

Om det skulle ske ett mirakel till nästa träff-

hur skulle den träffen se ut? 

I den bästa av världar….?

Hur skulle du önska att….?



Frågor att ställa i ett metasamtal - exempel

• Hur fungerade det här samtalet?

• Hur påverkade samtalsformen samtalet? 

• Vilka lärdomar eller insikter har vunnits i samtalet? 

• Återkoppla gärna till kontraktet!

OBS! I ett metasamtal kan också fördjupande och klargörande frågor 

också användas!


