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

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

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

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

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

beskriver indikatorerna både styrkor och svagheter.  

 

 Lässtrategi och läsförståelse Uppförande under seminariet Aktivt ansvarstagande för 

gruppdiskussionen 

Logiskt resonemang Lyssnande 

1 Utsagor och eventuella skriftliga arbeten 

visar att eleven har läst texten noggrant, 

är mycket väl insatt i textens huvudidéer, 

kan identifiera motsättningar i texten, kan 

erbjuda insiktsfulla tolkningar och 

utvärderingar av innehållet, visar respekt 

för texten även om han/hon läst den 

kritiskt och har kommit förberedd med 

eftertänksamma frågor och reaktioner 

antecknade i textmaterialet.  

Eleven visar tydlig respekt för 

lärandeprocessen, för texten, för dialogen 

och för ett gemensamt utforskande. Visar 

tålamod med olika åsikter och med 

komplexitet. För diskussionen framåt genom 

inlägg och genom att ställa frågor till andra. 

Talar till alla, inte bara till läraren eller 

enstaka deltagare. Undviker att tala för 

mycket, för länge, för tyst. Undviker 

olämpligt (t.ex. nedsättande) språk eller att 

”hacka” på andra.  

Eleven tar ett tydligt ansvar för om 

seminariet utvecklas eller inte. Visar initiativ 

genom att fråga andra efter klargöranden 

och föra in andra i diskussionen. Tar ett 

ansvar för att föra samtalet vidare i en 

fruktbar linje och tar ansvar för att återföra 

diskussionen och/eller att uppmuntra andra 

att tänka över tidigare inlägg. Ställer frågor 

till andra, utforskar andra perspektiv och 

fördjupar diskussionen. Visar på dolda 

och/eller ouppmärksammade poänger.  

Argumenten är rimliga, adekvata, logiska 

och underbyggda med textreferenser så 

att de hela tiden för dialogen framåt och 

fördjupar utforskandet. Analyserna som 

görs hjälper till att förtydliga komplexa 

idéer. Visar på kopplingar mellan idéer 

hos tidigare talare och visar på likheter 

eller samhörigheter hos skenbart motsatta 

idéer. Kritik som görs är aldrig personlig. 

Eleven lyssnar bra på andra, bygger 

vidare på vad andra säger i diskussionen. 

Arbetar ständigt aktivt för att förstå vad 

som sägs eller menas genom att t.ex. 

ställa frågor eller be om förtydliganden. Är 

uppmärksam, vilket avspeglas i 

uppförande och kroppsspråk, t.ex. genom 

att titta på den som talar. Antecknar 

tankar och frågor under seminariet. 

Respons efter seminariet (i kommentarer, 

skriven text, handling) visar en förståelse 

och ett minne för vem som sa vad under 

seminariet. 



2 Utsagor och eventuella skriftliga arbeten 

visar generellt att eleven har läst texten 

noggrant, greppat dess huvudidéer, kan 

ge hyfsade (dock ibland ofullständiga eller 

ytliga) tolkningar och kommer till dialogen 

med adekvata frågor och idéer om texten 

ofta antecknade i textmaterialet. 

Eleven visar över lag i språk och attityd 

respekt och förståelse för målen, 

processerna och normer för dialogen och för 

gemensamt utforskande. Kan ibland visa 

otålighet med motsatta, provocerande eller 

tvetydiga idéer. Deltar och för diskussionen 

framåt, ställer frågor, men är ibland ineffektiv 

i att dela med sig av insikter, i avancerad 

undersökning eller att samarbeta med andra. 

Kan tendera att tilltala enbart läraren eller att 

hamna i debatt. Använder sällan olämpligt 

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

på andra.  

Eleven är oftast villig att ta på sig en ledande 

roll i att utveckla samtalet. Kommenterar ofta 

men uppmuntrar inte nödvändigtvis andra att 

delta. Försöker ofta hjälpa till genom att föra 

diskussionen framåt och/eller genom att dra 

in andra i den men lyckas inte alltid effektivt 

ELLER tar ofta inte på sig en ledande roll 

men gör det effektivt vid de tillfällen det 

inträffar. Ställer frågor. 

Argumenten är generellt rimliga, adekvata 

och logiska. Det kan finnas smärre brister 

i resonemang, textunderbyggnad eller 

kommentarernas relevans men idéerna 

bidrar till att förstå texten eller 

kommentarer från andra deltagare. De 

visar dock sällan på kopplingar mellan 

idéer eller samhörighet hos skenbart 

motsatta idéer. Kritik är sällan personlig. 

Eleven lyssnar på andra, bygger ofta 

vidare på vad andra säger. Är aktiv för att 

förstå vad som sägs och menas. Är 

generellt uppmärksam och/eller svarar 

adekvat på frågor eller kommentarer från 

andra deltagare. Kan ibland bli för 

upptagen av sin egen idé för att höra 

andras. Antecknar sporadiskt under 

seminariet. Kan efter seminariet 

återberätta vad som sades och av vem. 

3 Kommentarer indikerar att eleven har läst 

texten men antingen missförstått den 

(antingen beroende på lässvårigheter 

och/eller på att han/hon tagit en alltför 

egocentrisk eller nutidscentrerad 

ståndpunkt) eller inte har lagt tillräckligt 

disciplinerad och fokuserad möda på 

förberedelse inför dialogen. Olika grad av 

deltagande och ojämna egna 

textkommentarer tyder på att olika 

seminarier förbereds olika väl. 

Tal och uppförande visar att eleven 

missförstår syftet med diskussionen och/eller 

är odisciplinerad vad gäller uppförande och 

tänkande. Uttrycker gärna åsikten att just 

hans/hennes idéer är viktiga för att förstå 

texten och förlorar ibland tålamodet och stör 

dialogen. Tenderar att debattera snarare än 

diskutera eller visar insikt/förståelse endast 

när någon frågar direkt. Kan delta ofta men 

uttrycker oklara åsikter eller otillräckligt 

uttalade åsikter ELLER lyssnar och tänker 

men talar sällan och/eller endast vid tilltal. 

Använder ibland olämpligt (t.ex. 

nedsättande) språk och kan ”hacka” på 

andra. 

Eleven tar sällan på sig en ledande roll eller 

ett ansvar för att utveckla samtalet och är 

ofta ineffektiv vid försök. Har läst texten och 

kan därför göra några insiktsfulla 

kommentarer men insisterar för kraftfullt eller 

deltar inte tillräckligt aktivt. Kan t.ex. lobba 

för idéer som framförs av vissa, favoriserade 

talare och/eller försöka avsluta en diskussion 

med flera olika och olösta trådar för tidigt 

genom att förenklat summera eller uttrycka 

egna åsikter. Ställer få frågor. 

Åsikter utan substans eller 

textunderbyggnad presenteras oftare än 

genomtänkta argument. Kommentarerna 

antyder att eleven har svårt att komma 

förbi enkla reflektioner till 

vidareutvecklade argument eller har 

svårigheter att följa andras mer komplexa 

argumentation (vilket syns i frågor eller 

omotiverade kommentarer till andra). 

Även om kommentaren inte är felaktig är 

den inte kopplad till föregående 

kommentarer eller frågor. Kan ibland göra 

personangrepp istället för att fokusera 

kritiken på påståenden och argument. 

Eleven lyssnar ibland bra och/eller är inte 

alltid uppmärksam, vilket visar sig i 

kommentarer och kroppsspråk. Uppfattar 

vissa idéer som oviktiga men 

uppmärksammar andra. Verbal reflektion 

visar på brister i uppmärksamhet eller 

lyssnande tidigare under seminariet. 

Uppträdandet antyder antingen avsaknad 

av effektiva strategier för att föra 

anteckningar och/eller att han/hon inte 

förstår vikten av att lyssna på olika 

ståndpunkter och fundera över dessa. 

4 Eleven har antingen svårt att få ut ett 

adekvat sammanhang i texten eller 

kommer generellt oförberedd till 

seminariet. Har antingen svårt att läsa 

komplex text och/eller vet inte hur man 

använder sig av och/eller använder av 

andra skäl sig inte av disciplinerade 

strategier för att förstå och notera i texter. 

I tal och uppförande visar eleven liten 

respekt för och/eller förståelse för 

processen. Drar nytta av störande moment 

som kan förekomma. Verkar sakna viktiga 

kompetenser i tänkande: argumenterar 

antingen rutinmässigt, försöker störa 

och/eller säger emot utan motargument, eller 

är oengagerad – mycket ovillig att delta, 

även vid uppmaning, så att andra känner att 

eleven tar avstånd från dialogprocessen eller 

andras åsikter genom att håna andra, skratta 

åt andra o.s.v.. 

Spelar ingen ledande roll alls eller är 

konsekvent kontraproduktiv i en ledande roll. 

Ställer inga frågor. 

Kommentarer antyder att eleven har 

svårigheter med den analytiska nivå som 

krävs för seminariet. Kommentarer tycks 

ofta omotiverade eller utan substans 

såtillvida att de inte kan förstås av andra. 

Hänvisningar till texten görs i stort sett 

aldrig. Liten eller ingen hänsyn tas till 

tidigare kommentarer. Hänfaller ofta till 

personangrepp på textförfattaren och på 

andra seminariedeltagare.  

Eleven lyssnar inte tillräckligt, vilket märks 

i kommentarerna som är ovidkommande, 

respektlösa eller repetition av tidigare 

kommentarer som om de inte redan 

sagts, och/eller i kroppsspråk som visar 

ouppmärksamhet eller ointresse. 

Antecknar inte under seminariet.  
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