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ABSTRACT 

Anita Nordzell,  
 
Conversation in Study Circles 
How do the members of a study circle form a circle? 1 
 
This study focuses on conversation in study circles; it is based on conversations 
recorded at three different study circles in Central Sweden. The guiding quest-
ions in the analysis are: How do study-circle members act in a study circle and 
what do they do when together they create a study circle? 

Previous research has described the character of study circles mainly on the 
basis of interviews and questionnaires. By studying the actual circle activities, 
the conversation, instead of asking the members what they do when they are in 
a study circle, it is possible to show how a circle establishes itself, how the 
members relate to each other and how they build up a group identity together. I 
have focused on how those participating in the conversation create the circle by 
the way they organise their conversations, but also in the way in which they 
express themselves about the circle at their meetings. 

Among the results, I show how the members of two of the circles interact 
intensively with each other. Those who are talking interrupt each other, comm-
ent on each other’s remarks when they are speaking, laugh and ask questions. 
In this study it may be described as a way of showing affinity with the other 
members and with the group. I call this activity co-production of narrative. It is 
one way of showing that they are taking part in a study circle.    

 
Keywords: Conversation in Study Circle, Conversation Analysis, Co-

production of narrative. 
Nyckelord: Studiecirkelsamtal, samtalsanalys, samproducerande av berättelse. 

                                                      
1 A Swedish study circle is a voluntary adult education group, usually consisting of 

less than a dozen members, who can study any of a wide range of subjects. The circle is 
normally run by one of a number of authorised non-profit organisations. 
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Inledning 

Studiecirkelverksamhet har traditionellt förknippats med att några människor 
samlas vid planerade tidpunkter och platser för att samtala kring något som 
man i förväg bestämt, allt med avsikt att deltagarna ska få ökade kunskaper och 
insikter i något för deltagarna väsentligt. Den forskning som presenterats i 
Sverige har endast i ett fåtal fall studerat verksamheten som sådan.2 Man har i 
tidigare forskning främst använt intervjuer och enkäter som underlag för 
analys.3 Med min studie vill jag bidra med en analys av empiriskt material som 
består av inspelningar från studiecirkelträffar. Några exempel på samtal som 
förts i studiecirklarna presenteras tillsammans med analyser med fokus på 
deltagarnas förhållningssätt till varandra och till det sammanhang de befinner 
sig i, det vill säga studiecirkeln som en inramning för deras samtal. Avslutnings-
vis görs några reflektioner i förhållande till tidigare forskning.  

Studien är en del av forskningsprojektet Studieförbund och civilsamhälle finansier-
at av Vetenskapsrådet, med inriktning mot att undersöka svensk folkbildning 
och studieförbundens civilsamhälleskaraktär4. Civilsamhället kan här beskrivas 
som de ideella organisationer, föreningar och folkrörelser där människor verkar 
frivilligt och oavlönat för egna idéer och andras väl.5 Det civila samhället har 
beskrivits som en förutsättning för en deltagande demokrati, grundad i att med-
borgarna har möjlighet att mötas, utbyta erfarenheter och bilda opinioner för 
att förändra både sig själva och samhället.6 Studieförbunden, deras medlems-
organisationer och verksamhet sägs erbjuda offentligheter där människor kan 

                                                      
2 Några exempel är Hartman (1999), Niklasson (2002), Lundberg (2008). 
3 Exempelvis Andersson (2006), Andersson, Larsson och Lindgren (1996), 

Andersson, Larsson och Lindgren (2008), Andersson & Laginder (2006); Borgström, 
Gougoulakis och Höghielm (1998), Gougoulakis (2001) samt ett flertal utvärderingar 
genomförda av Folkbildningsrådet, se www.folkbildning.se. Andersson et al (2008) 
skriver att de flesta studier av studiecirklar inte har varit förankrade i empiriskt material 
utan består av teoretiska resonemang med ”idealtypiska konstruktioner som beskriver 
hur studiecirklar bör fungera” (sid 15). 

4 Vetenskapsrådet (2007), Studieförbund och civilsamhälle. Samarbetsprojekt mellan Ersta 
Sköndal högskola och Stockholms Universitet. Deltagande forskare är från Ersta 
Sköndal: Johan von Essen och Pelle Åberg och från Stockholms Universitet: Gunnar 
Sundgren, Timmy Larsson och Anita Nordzell. 

5 Vetenskapsrådet (2007). 
6 Ibid. 
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mötas, samtala och agera. Svensk folkbildning kan på detta sätt beskrivas som 
en del av civilsamhället.7 Historiskt sett har folkbildning och människors 
bildningsarbete betraktats som ett sätt att kunna påverka och förändra samhäll-
et och den egna livssituationen8. Folkbildning beskrivs också vara en verksam-
het av stor omfattning med en stor ämnesbredd som berör olika samhälls-
grupper och alla åldrar . 

 
I dag innefattar folkbildningen årligen över två och en halv miljoner deltagare i 
studiecirklar, etthundrasjuttiofemtusen deltagare i korta och långa kurser på 
folkhögskolor, över 12,7 miljoner studietimmar och cirkelverksamhet i alla 
kommuner. Folkbildningens historia är en historia om kunskapens makt och 
vittnar om gruppers och individers förmåga att genom folkbildningens 
organisationer av egen kraft kan hävda sin ställning i samhället.9  

 
För år 2009 redovisas antalet deltagare i enbart studiecirkelverksamhet till cirka 
1,9 miljoner och antalet studietimmar till lite drygt 10 miljoner.10  

I Regeringens proposition 2005/06:192 (sid 16-19) beskrivs folkbildningen 
vara en ”omistlig del av det svenska samhället”, som ”alltid varit en kraft för att 
motverka klassamhället”, ”alltid varit en aktiv samhällsaktör” och är ”viktig inte 
bara för det demokratiska samtalet utan också för den demokratiska handling-
en”. Folkbildning beskrivs således vara en viktig faktor för människor att verka 
i ett demokratiskt samhällsliv. Folkbildningsverksamheten stöds också ekonom-
iskt av staten genom olika folkbildande aktörer. I Regeringens proposition 
2005/06:192 poängteras dock att det är rimligt att ”staten anger vissa grund-
läggande uppgifter för folkbildningen som motiv för statens stöd”.11 Statens 
syfte med de ekonomiska bidragen är att: 

 
– stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 
– bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation 
och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, 
fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete), 

                                                      
7 Vetenskapsrådet (2007). 
8 Regeringens proposition (2005/06:192). 
9 Regeringens proposition (2005/06:192, sid 16-17). 
10 Folkbildningsrådet (2010). För en genomgång av studiecirkeldeltagares bakgrund, 

intressen med mera hänvisas till Andersson et al (2008). 
11 Regeringens proposition (2005/06:192, sid 17). 
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– bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbild-
ningsnivån i samhället, 
– bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.12  

 
Inramningen till min studie och de samtal som studerats är därmed att 
samtalen har förts i cirkelsammankomster som alltmer inordnas retoriskt och 
forskningsmässigt i det som kallas civilsamhälle.  

                                                      
12 Regeringens prop. (2005/06:192, sid 23-24). 
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Teoretiska reflektioner  
– att studera samtal 

Att samtala kan beskrivas som en vanlig form av socialt liv som människor 
ägnar mycket tid åt. I likhet med många andra ’vanligheter’ som människor gör, 
tycks det förgivettaget att de vi samtalar med förstår reglerna för hur samtal-
ande bör gå till.13  

För att analysera samtal av studiecirklar har jag inspirerats av det som på 
svenska brukar benämnas konversationsanalys14 eller, med ett begrepp som jag 
fortsättningsvis kommer att använda: samtalsanalys. Detta sätt att analysera har 
rötter i etnometodologin, ett begrepp som introducerades av Garfinkel (1967). I 
Asplunds (1987:2) tolkning av etnometodologin kan vardagslivet betraktas som 
rutiniserad och ritualiserad social responsivitet. Rutiniserat i den mening att det 
inte behöver uttänkas eller improviseras för att levas, ritualiserat i bemärkelsen 
att det ofta finns ett rätt sätt och därmed även ett orätt sätt att bära sig åt i olika 
sammanhang för att inte bli betraktad som asocial. Asplund menar att det finns 
’osynliga’ ritualer och regler för hur vardagsaktiviteter går till; exempelvis att 
samtala med varandra, att avsluta ett telefonsamtal och att hälsa på varandra. 
Men det är också exempel på vad som förväntas av oss som socialt responsiva 
aktörer.  

I etnometodologiska studier strävar man efter att ”förstå sociala fenomen 
inifrån en praktik, snarare än utifrån ett teoretiskt eller ideologiskt grundat 
intresse”.15 Som jämförelse kan nämnas Lundbergs studie (2008), där han 
använt sig av en i förväg fastställd teori – ”deliberativa samtal” – om hur sam-
talande bör gå till för att förstås som demokratiska.  

I samtalsanalysen är det de samtalandes egen ordning och den ordning som 
de visar upp för varandra som man intresserar sig för. Detta brukar inom etno-

                                                      
13 För att studera hur det går till när människor samtalar med varandra, började en 
grupp sociologer på 1960-talet att intressera sig för hur man kan analysera samtal. Man 
ville se enligt vilka organisatoriska principer samtal fungerar och samtidigt lära sig något 
om samhället. Några av de forskare som främst blivit förknippade med samtalsstudier 
är Harvey Sacks, Emmanuel Schegloff, Gail Jefferson, Anita Pomerantz och Don 
Zimmerman (se vidare en svensk presentation i Sparrman mfl, 2009).  

14 Konversationsanalys är en översättning från engelskans Conversation Analysis.  
15 Cromdal (2009, sid 41). 
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metodologin beskrivas som att forskaren söker ett deltagarperspektiv eller 
deltagarorientering.16 

 
Det är just samtalsdeltagarnas strävan efter delad förståelse eller intersubjektivitet 
som ger etnometodologen möjlighet att förankra analysen i deltagarnas förståelse 
av samspelet, för intersubjektivitet förutsätter att deltagarna visar upp för 
varandra hur de uppfattar den gemensamma aktiviteten.17 
 

Forskarens analyser tar utgångspunkt i det som tycks relevant för deltagarna 
själva i just det sammanhang som presenteras och fokuserar hur ett uttalande 
uppfattas av den eller de som deltar i samtalet genom de svar som ges i 
interaktionen.18  

I samtalsanalysen utgår man ifrån att vår konversation är organiserad efter 
vissa regler som oftast respekteras av de samtalande, exempelvis att inte alla 
talar samtidigt och att replikskiften inte regleras enbart utifrån vem som lyckas 
överrösta den andra. Vi talar i turordning och frågor och svar är oftast parvis 
ordnade.19 En utgångspunkt i analysarbetet är att alla detaljer i uttalanden kan 
vara relevanta för analysarbetet, ingenting i en konversation kan avfärdas som 
fel eller som resultat av slumpen.20  

En mängd studier har genomförts med samtalsanalys som utgångspunkt. 
Som exempel kan nämnas att man studerat hur turtagningar görs, hur samtal 
inleds och avslutas, vad paus kan ha för betydelse i samtalsinteraktion och hur 
uppbackningar görs. Med uppbackningar menar man små stödjande ord som 
de som lyssnar kan ge uttryck för, exempelvis hm, mm, jaha. 

Forskaren gör noggranna transkriptioner av inspelningar av samtal och söker 
den ordning som uppvisas i interaktionen mellan de samtalande. För att visa 
hur man har kommit fram till sina slutsatser presenteras i texten en transkript-
ion av den del av samtalet som analyseras. En utförlig beskrivning av analyserna 

                                                      
16 En viss kritisk hållning till uttrycket ’deltagarnas perspektiv’ är befogad med tanke 

på att jag som skribent har valt teman att analysera och även valt bland det material som 
stått till förfogande. Studiecirkelsamtal är dessutom kringgärdat av lagstiftning och 
regelverk och studiecirkelverksamhet är präglat av ideologiska förtecken, där begrepp 
som bildning, demokrati, utvecklande av individer och samhälle står som förebilder. En 
förförståelse som även jag som studerat samtalen är en del av.   

17 Cromdal (2009, sid 41). 
18 Schegloff (1997), samt beskrivet på svenska av Cromdal (2009). 
19 Sacks (1992). 
20 Norrby (1996). 
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presenteras, så att det tydligt framgår för läsaren hur analyser och tolkningar 
gjorts. Presentationen av transkriptionerna gör det även möjligt för läsaren att 
göra egna tolkningar, eventuellt med annat fokus.  

K O N T E X T E N S  B E T Y D E L S E  

Kontext kan i forskningssammanhang beskrivas som bakgrund, inramning eller 
förutsättning för det vi presenterar eller som det vi behöver veta för att förstå 
en händelse, en handling eller tal. Sammanhanget eller kontexten som uttaland-
en görs i kan beskrivas på en mängd olika sätt och ges olika djup och bredd, 
vilket innebär att kontext kan referera till både större eller yttre (samhälleliga, 
sociala och kulturella) sammanhang och till mer inre (lokala, språkliga) kontext-
er.  

Kontext har i forskningssammanhang ofta setts som något som föregår tal 
och då analyserats som om det är styrande för det som sägs. Exempel på 
kontext kan vara sociala strukturer i termer av status, roll, kunskap, makt, etnisk 
grupp, ålder eller kön. Diskurs eller tal har då betraktats som producerat utifrån 
sådana kontextuella egenskaper och som situerade i eller utförda i sociala 
situationer.  

Kontextbegreppet har flitigt diskuterats i etnometodologiska sammanhang21 
och som en generell sammanfattning kan sägas att den etnometodologiska 
forskningen reserverar sig mot att betrakta förutbestämda strukturer som före-
gående det som uttalas i interaktion. Frågan är inte om dessa sociala strukturer 
finns eller inte, utan om de är relevanta i det sammanhang som studeras, om de 
är relevanta för de samtalande och om de får effekter inom ramen för det 
samtal som studera. Strukturerna betraktas som relevanta i det fall de uppvisas i 
interaktionen mellan de samtalande. Med detta sätt att betrakta sociala struktur-
er kan man beskriva strukturerna som ’inbäddade’ i samtalet i stället för att ses 
som utanförliggande eller kommande utifrån.22  

Mötessamtal kan, i likhet med andra samtalssituationer, betraktas som en 
situation där organisation (strukturer och hierarkier) både produceras och 

                                                      
21 Exempelvis Schegloff (1992, 1997); Potter (1998), Lepper (2000).  
22 Se diskussion om extrinsic/intrisic i Zimmerman & Boden, 1991. Lepper (2000) 

diskuterar detta i organisationsteoretiska termer och beskriver separationen av ’micro’- 
och ’macro-nivåer’ som teoretiska konstruktioner.    
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reproduceras.23 Detta betyder dock inte att det automatiskt går att behandla 
mötesinteraktionen som institutionell, eller att samtalandet i de studerade möte-
na skulle skilja sig från andra vardagliga samtal. Man kan inte heller utgå ifrån 
att interaktionsstrukturen i dessa möten ser annorlunda ut än i vardagliga 
samtal.24 I vissa studier av möten har det framförts att det ställs särskilda krav 
på den språkliga interaktionen för att de möten som genomförs ska kunna 
uppfylla sina syften. Ett exempel är att inte samtalet bryts upp i flera samtidigt 
pågående samtal, utan fokuseras kring ämnet ifråga25. Analyserna i denna typ av 
studier riktas därför generellt mot det som kan betraktas som relevant för de 
samtalande.  

De samtal som spelats in för mina studier är formaliserade som studiecirklar 
i något studieförbund vilket alltså är den institutionella inramningen för de 
samtal som analyserats. Den utgör också studieobjekt så tillvida att jag under-
sökt hur den institutionella ramen görs gällande i samtalen.  

För att se om denna kontext varit relevant för deltagarna skulle man kunna 
studera om exempelvis formalia, dagordning, mötesordförande, i förväg be-
stämd tid och plats för mötet, närvaroförteckning, talarordning och så vidare 
har betydelse för vad som sker i cirklarna och om dessa formalia gör något för 
samtalet. I mina analyser har jag bland annat fokuserat hur mötesordning byggs 
upp i samtalen. Här ingår också analys av det kategoriserings- och identitets-
arbete som görs av de samtalande, samt vilka språkliga resurser som används 
för att bygga upp, forma och omforma dessa kategorier och identiteter. Allt för 
att se hur studiecirkel produceras eller görs i handling. 

I mina analyser har jag försökt visa hur de samtalande agerar i interaktion 
med varandra. Ambitionen har varit att ta fram sekvenser som ger en bild av 
några samtalshandlingar som studiecirkeldeltagarna uppvisat i sin interaktion 
med varandra men också hur de markerat cirkelnärvaro och uttryckligen sagt 
något om cirkeln som sådan. 

T I D I G A R E  F O R S K N I N G  O M  M Ö T E S S A M T A L  

Ett sätt att placera in de samtal som förs i studiecirklarna är att jämföra dem 
med mötessamtal, ett område där viss forskning tidigare gjorts. När människor 

                                                      
23 Housley (1999, 2000, 2003); Boden (1994). 
24 Boden (1994). 
25 Milles (2003); Atkinson et al (1978); Boden (1994). 
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möts i mer formella möten sker mycket interaktion och kan beskrivas som 
interaktionstäta situationer.26 För den som är intresserad av att studera inter-
aktion mellan människor är därmed mötessamtal intressanta studieobjekt. 
”Möte” har definierats av Boden (1994) enligt nedan: 

 
A planned gathering, whether internal or external to an organization, in which the 
participants have some perceived (if not guaranteed) role, have some forewarning 
(either longstanding or quite improvisational) of the event. Which has itself some 
purpose or “reason”, a time, place, and, in some general sense, an organizational 
function.27  
 

Denna definition är relativt öppen och kan appliceras på de studiecirklar som 
finns med i denna studie.  

Asmuß & Svennevig (2009) presenterar vissa karaktäristika som väsentliga 
för att kategorisera möten. Enligt dem karaktäriseras möten av att de är organi-
serade och planerade i förväg, tid och plats är definierade, ett visst syfte med 
mötet är fastställt och ett visst mått av organisation av tal och interaktion tycks 
gälla. I de studiecirkelmöten som jag studerat har alltid tid och plats planerats i 
förväg. Man har också bestämt i förväg vilket tema som ska gälla för mötet och 
om deltagarna ska ha förberett sig inför mötet och i så fall på vilket sätt. 
Mötessamtal kan med dessa forskares beskrivningar ses som en kontext för 
studiecirkelssamtal. 

Mötessamtal har studerats i relativt liten utsträckning i tidigare forskning28 
och har i exempelvis managementlitteratur främst fokuserat på hur man kan 
göra möten mer effektiva. På senare år har ett ökat intresse visats för hur inter-
aktion i möten kan gå till.29  

                                                      
26 Nordzell (2007). 
27 Boden (1994, sid 84).  
28 Schwartzman (1989); Housley (2003). 
29 Forskning om mötessamtal i organisationer har genomförts av exempelvis Asmuß 

& Svennevig (2009); Bjerlöv (1999); Boden (1994); Jönsson & Edström (1994); 
Jönsson, Rovio-Johansson, Kokk (2004); Milles (2003); Schwartzman (1989). 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att visa hur de samtalande förhåller sig till varandra 
och till inramningen, studiecirkeln, när de träffas i organiserad studiecirkel-
verksamhet. Frågor jag ställt mig är hur det går till när studiecirkeldeltagare gör 
cirkel. Jag visar i studien både hur deltagarna talar om cirkeln och dess verksam-
het och hur de organiserar sitt samtalande. Jag gör också vissa reflektioner kring 
identitetsskapande i samtalen; att skapa sig själv som cirkeldeltagare och därmed 
även bidra till att producera själva cirkelsammankomsten.  

Med utgångspunkt i inspelade studiecirkelträffar analyseras det som sker 
mellan deltagarna i deras samtal, hur de interagerar med varandra och bekräftar 
deltagande och delaktighet i det som sägs och berättas. Men här analyseras 
också vilka metoder de använder för att ”göra studiecirkel”.  

Analyserna presenteras under tre rubriker där den första är Ordningsskapande i 
cirklar. Här ges några exempel från varje cirkel på hur deltagarna förhåller sig till 
varandra, hur olika identiteter skapas samt om och hur deltagarna förhåller sig 
till den institutionella ramen studiecirkel. Den andra rubriken är Samproducerat 
berättande och gruppidentitet som visar hur deltagarna i särskilt två av cirklarna 
gemensamt skapar berättelser i interaktion med varandra och hur gruppidentitet 
görs gällande. Den tredje rubriken är Livsupplevelser i cirkelteman. Här vill jag 
poängtera hur deltagarna ständigt för in egna erfarenheter och upplevelser i de 
samtal som de för utifrån ’temat för dagen’.   

Avslutningsvis görs några reflektioner om samtalen i förhållande till tidigare 
folkbildningsforskning. 

Nedan ges en kort introduktion till det material som använts som underlag i 
denna studie innan presentationen av analyserna tar vid. 
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Insamlat material 

Min studie inleddes med att ett studieförbund i en kommun i Mellansverige 
kontaktades. De personer som tillfrågades var positiva till arbete i vårt 
forskningsprojekt och var villiga att ge tips om studiecirklar som skulle kunna 
vara intressanta att spela in utifrån vårt syfte. Jag fick förslag på några cirklar 
och ledarna för dessa kontaktades. Här uppstod dock vissa problem. I ett fall 
ansåg studiecirkelledaren att de samtal som fördes i cirkeln var för känsliga att 
spela in eftersom deltagarna talade om problematiska livssituationer. I ett annat 
fall var studiecirkeldeltagarna mycket intresserade, men en avvaktande hållning 
fanns från studiecirkelledaren som efter mitt möte med gruppen meddelade att 
man inte ville delta i forskning. Ytterligare några förslag kom från förbundet 
som dock inte riktigt passade in, i ett fall bestod cirkeln exempelvis av minder-
åriga barn. Slutligen fick jag tips om en kvinna som representerade en litteratur-
cirkel. Efter att jag presenterat mig och forskningen för gruppen och att jag 
ville spela in deras mötessamtal för att kunna göra analyser av deras samtal 
beslöt gruppdeltagarna att de själva skulle sköta inspelningen vid sina 
studiecirkelträffar. Det stod klart att de ville fortsätta sina sammankomster på 
det sätt som de gjort under en längre tid, utan mitt deltagande. Delar av 
gruppen hade träffats under många år innan de tog initiativ till att anmäla sina 
träffar till ett studieförbund. I samband med detta inbjöds även ytterligare 
personer i vänkretsen att delta i litteraturcirkeln. Studiecirkelsammankomsterna 
skedde cirka en gång i månaden på kvällstid. Majoriteten av deltagarna arbetade 
dagtid och cirkelträffarna var en fritidssysselsättning. 

Eftersom jag ville ha fler än en cirkel att utgå ifrån kontaktades ytterligare en 
studieorganisation, vilket resulterade i att två pensionärscirklar visade intresse 
av att bidra med inspelat material. Den ena cirkelns inriktning var engelsk kon-
versation och den andra var en filosoficirkel. I båda fallen har deltagarna träff-
ats varannan vecka under dagtid. Vi beslöt att göra på samma sätt med dessa 
inspelningar som i litteraturcirkeln, nämligen att deltagarna själva spelade in sina 
möten. De två pensionärscirklarna organiserades av Studieförbundet Vuxen-
skolan och litteraturcirkeln av ABF. 

Inledningsvis hade vi i forskargruppen en idé om att spela in cirklarna med 
filmkamera, men med tanke på de svårigheter som visade sig i att över huvud 
taget få tillgång till att studera cirklarna, valde vi att enbart ta upp ljud. Film-
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inspelning framstod som en alltför komplicerad fråga att introducera för deltag-
arna, samt att det hade krävts flera inspelningsapparater vid varje tillfälle och att 
de skulle behöva monteras i de rum där deltagarna befann sig. Mötena i de tre 
grupperna skedde på olika platser. Även Lundberg (2008) beskriver svårigheter 
med att få tillgång till att spela in studiecirkelverksamhet. Han menar att det i 
hans fall var önskan om att få videofilma studiecirkeln som gjorde deltagarna 
negativa till inspelning.   

I min studie hade inspelade filmer varit en fördel i vissa fall i analysarbetet. 
Deltagarna var i cirklarna relativt många och vid lyssnande av och transkrib-
ering var det ibland svårt att höra vem som sade vad. Detta gällde särskilt när 
deltagarnas tal överlappade varandra, tillfällen som jag fann väldigt intressanta.30 
Efter en tids lyssnande var det dock lättare att urskilja olika röster. Jag har också 
fått viss hjälp av en av deltagarna i litteraturcirkeln att koppla röster till namn.  

Totalt har 28 timmar och 30 minuter spelats in av de tre valda cirklarnas 
träffar, under tiden januari till maj 2009 i cirklarna filosofi och engelsk kon-
versation. Från litteraturcirkeln gjordes inspelningar under en längre period, 
januari till december 2009, bland annat beroende på att man träffades mer 
sällan i denna cirkel jämfört med de två andra cirklarna. Men det berodde också 
på att inspelningarna inte lyckades vid alla tillfällen i litteraturcirkeln och vid 
något tillfälle hade man glömt att ta med inspelningsapparaten till mötet. Trots 
att litteraturcirkeln spelats in under en längre period finns mindre inspelat 
material från dessa möten, drygt 6 timmar.  

Alla namn på deltagarna som presenteras i analyserna är ersatta med fiktiva 
namn. 

P R E S E N T A T I O N  A V  C I R K L A R N A  

I de studiecirklar jag spelat in och analyserat möts deltagarna på bestämda tider 
på en i förväg utvald plats. I litteraturcirkeln sker träffarna hemma hos någon 
av deltagarna. Man inleder med att äta en middag för att sedan övergå till dag-
ens tema. I filosofi- och engelska konversationscirkeln träffas deltagarna i 
studieförbundets lokaler på orten varannan vecka. Dessa två cirklar anordnas av 
studieförbunden och har varit utannonserade i kurskatalogen och riktar sig till 
pensionärer. De som är intresserade av att delta har anmält sitt intresse till 

                                                      
30 Exempel finns under rubriken Samproducerat berättande och gruppidentitet. 
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förbundet. Antal anmälda deltagare i respektive cirklar är: litteraturcirkeln sju, 
filosoficirkeln elva och den engelska konversationscirkeln femton. Alla 
personer deltar dock inte vid samtliga tillfällen.  

I alla cirklar finns formella ledare anmälda till studieförbunden, men det har 
varit lite olika i cirklarna huruvida det är just denna person som tar rollen som 
cirkelledare eller om samma person fungerar som cirkelledare i alla möten. I 
cirklarna filosofi och engelsk konversation framträder särskilda cirkelledare som 
inför mötena har förberett hur arbetet ska gå till. I den engelska konversations-
cirkeln är två cirkelledare anmälda till studieförbundet och de håller också i 
mötena. I filosoficirkeln är en person anmäld som cirkelledare men en annan 
person agerar cirkelledare i de möten jag lyssnat till. Cirkelledaren i filosofi får 
dock arbeta mycket aktivt i vissa stunder för att hålla den ordning som tycks 
vara förebild för hur det ska gå till i denna cirkel. Detta ges exempel på i analys-
erna nedan.  

I den engelska konversationscirkeln tycks deltagarna inte vara så väl bekanta 
med varandra, medan flera av deltagarna i filosoficirkeln har träffats under en 
längre period och deltagit i filosoficirklar tidigare. Av litteraturcirkelns deltagare 
har några känt varandra under en längre period innan man anmälde cirkeln till 
ABF. I den sistnämnda cirkeln fanns inte någon utsedd mötesordförande som 
ledde alla möten i samma utsträckning som i de andra två cirklarna. Den person 
som föreslagit boken som utgjorde underlag vid respektive tillfälle inledde 
också mötet, varefter varje deltagare gav några korta kommentarer om sin 
läsning av boken. Efter detta tar ett gemensamt reflekterande om boken fart 
och här uppstår emellanåt mycket livliga diskussioner. I dessa stunder har 
träffarna mer karaktären av ’öppna samtal kring dagens bok’ och mötena har 
strukturerats utifrån det som deltagarna sett som viktigt att diskutera. Olika 
personer var tongivande vid olika tillfällen.   

I alla studerade cirklar är innehållet på något sätt bestämt i förväg och del-
tagarna har förberett eller haft möjlighet att förbereda mötena genom att läsa en 
bok eller del av en bok. Under mötestiden fungerar det inlästa materialet som 
underlag för samtal, reflektion och diskussion. I filosoficirkeln läser deltagarna 
något kapitel i boken och varje möte inleds med att man ser en film som är 
kopplat till temat i boken, varefter samtal tar vid med anknytning till boken och 
filmen.  

I den engelska konversationscirkeln sitter deltagarna runt ett större bord. 
Studiecirkelledarna, två stycken, agerar lärare och fördelar ordet mellan deltag-
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arna och låter varje deltagare få läsa en kortare text. Därefter samtalar man 
kring texten, tar upp ord som man inte förstår, samt gör någon gemensam 
övning. Genomförandet liknar en traditionell skollektion i engelska.  

Som nämnts ovan träffas deltagarna i litteraturcirkeln hemma hos någon av 
deltagarna och mötena inleds med en middag. Själva middagarna är ej inspelade 
och inte heller eventuella pauser i det som varit mötestid, förutom vid några 
tillfällen när man funnit att ”man talar om intressanta saker”. Deltagarna angav 
inledningsvis att man ansett att samtalen vid pauser generellt sett är för privata 
och att man ville behålla dessa samtal för sig själva.  

Litteraturcirkeln består av en grupp vänner, där några av dem träffades regel-
bundet före cirkeltiden. Man bestämde sig för att göra dessa möten lite mer 
strukturerade och att ha något ämne att utgå ifrån när man träffades, varvid 
man beslöt sig för att anmäla gruppen som en litteraturcirkel till ett studie-
förbund. Skälet till att man anmälde sig till ett studieförbund var att man ville få 
hjälp med inköp av litteratur. Min kontaktperson i cirkeln har sagt att man inte 
ville komma i åtnjutande av förbundets ekonomiska resurser eftersom man 
anser sig vara så privilegierade i livet att man inte behöver ta emot bidrag från 
förbundet. Deltagarna ville endast få hjälp med att göra gemensamma beställ-
ningar av de böcker man använder i cirkeln. Förbundet betalar då böckerna, 
men som kompensation för att deltagarna erhåller detta ekonomiska stöd 
betalar de i cirkeln, som har arbete och inkomst, ett bidrag motsvarande värdet 
av bokinköpen till en frivilligorganisation.  
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Ordningsskapande i cirklar 

Att delta i en studiecirkel innebär generellt sett att deltagarna ska underordna 
sig vissa regler, formella och fastställda av studiecirkelanordnarna. Studieför-
bundens grundvillkor för att anordna studiecirklar är att deltagarna förväntas ha 
en deltagarlista som lämnas in till studiecirkelanordnarna, att det finns åtmin-
stone en anmäld cirkelledare, samt att någon form av organiserad aktivitet sker 
under den tid som mötesdeltagarna träffas. Detta har tidigare diskuterats i 
Andersson et al där tid och rum beskrivs som disciplinerande inslag och 
effekter: ”deltagarna förväntas komma på bestämd tid och plats, inordna sig, 
vänta på lämpligt tillfälle för att säga något, kunna ’lägga band på sig’ och ’visa 
allmän taktkänsla’ ”.31 Dessa disciplinerande inslag karaktäriseras i texten som 
självvalda och som bidrag till att förverkliga ett skötsamhetsideal.  

I detta kapitel vill jag visa hur mötesordning eller cirkelns organiserande görs 
gällande av de samtalande själva i cirkelträffarna. Jag har tagit fram några 
exempel där deltagarna talar om hur cirkeln organiseras och hur mötet ska gå 
till. 

A T T  S K A P A  O R D N I N G  I  C I R K E L N  E N G E L S K  K O N V E R S A T I O N  

I den engelska konversationscirkeln struktureras interaktionen mer likt en 
vanlig skolundervisning i jämförelse med de två andra cirklarna som studerats. 
Mötena inleds med att man den första timmen låter varje deltagare läsa en del 
av en engelsk text, med avbrott ibland för att diskutera ett ord eller för att över-
sätta något.  Kommentarerna görs till största del på engelska. Därefter är det 
kaffepaus och även här talar man ibland engelska. I pausen tas också 
administrativa frågor upp och viss planering görs. Vid något tillfälle i mitten av 
varje möte har man också en kortare ”bensträckare” där man gör gemensamma 
gymnastiska övningar. Deltagarna skrattar och skämtar och talar om sina 
krämpor och hur bra vissa övningar är för kroppen. Det händer också att 
någon frågar om bandspelaren är avstängd, med antydan om att det de gör, inte 
riktigt lämpar sig för andra att lyssna till. Efter pausen får deltagarna göra någon 
skriftlig grammatikövning och därefter samtalar man kring ett gemensamt tema, 

                                                      
31 Andersson et al (1996, sid 190). 
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exempelvis ”my hobbies”, ”my most memorable holiday”, ”what have we done 
since we met lately?”, ”the latest book you have read” och ”the latest film you 
have seen”. I dessa stunder talar deltagarna mer fritt och berättar om något de 
varit med om. De ställer också frågor till varandra. Det som tas upp är relativt 
lättsamt, deltagarna tycks inte vara nära bekanta med varandra och tonen är 
artig och respektfull. Kursens tema är engelsk konversation och i denna del av 
mötena får det fria samtalandet slå igenom. Här talar en deltagare i taget 
förutom vissa stunder då man talar mer fritt med varandra. Cirkelledarna, som 
är två: Birgit och Thomas, leder samtalet och fördelar ordet mellan deltagarna. 
Nedan visas två exempel på hur aktiviteter inleds. I samtalsutdrag ett inleder 
Thomas mötet med att informera en ny deltagare och i samtalsutdrag två 
inleder Birgit den första övningen där alla läser ett stycke var. 
 

Samtalsutdrag 1, Engelsk konversation 2009 
01 Birgit ok, nu (0,7) är den igång, ok, jag lägger den mitt på  
02 bordet, (0.4) hoppas att vi hörs allihopa 
03 Erik jo, det gör vi nog 
04 Thomas för dig då Eva ska jag ju berätta litegrann vad vad vi  
05 pysslar med här, vi är en cirkel, va, där vi alla är 
06 delaktiga i (0.4) aktiviteterna, och eeh första  
07 lektionsdelen så läser vi ur en bok  
08 Eva   °jaha° 
09 Thomas och då är det tänkt att om vi inte förstår vad som sägs så  
10  är det bara att bryta och be om ett förtydligande och eeh  
11 sen går det här runt och så har vi en kafferast mitt i (2.4)  
12 förmiddagsövningarna alltså, på på andra lektionsdelen  
13 kommer (0.5) det lite överraskningar här då då 
14 Eva hehehehe 
15 Thomas får ni prata fritt 
16 Eva jaha 
17 Thomas ooo det är ingen som så att säga har tid eller möjligheter  
18 att förbereda sig, så det är inte några läxor man har att  
19 läsa, utan här gäller det att tala, det heter ju lätt 
20 konversation.  
21 Eva jaja jaja 

 
Samtalsutdrag 2, Engelsk konversation 2009 
01 Birgit So (0,7) we start with this little book (0,5) today, and  
02 it’s (the name of the book) [Ohh lets start. 
03 Thomas                            [So we do as usual, you read one  
04 page each,  
05 Birgit yeh 
06 Thomas is that ok? 
07 Birgit   or, yeh really, it’s very short this one so. 
08 Thomas we start at page nine 
09 Birgit  yeh 
10 Thomas  would you like to start? 

 

I alla inspelningar som jag lyssnat till från den engelska cirkeln har Birgit och 
Thomas presenterat vad som ska göras och drivit undervisningen under cirkel-
träffarna. De har fördelat ordet mellan deltagarna på ett sätt som tycks ge alla 
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närvarande möjlighet att uttala sig vid flera tillfällen under de två timmar som 
man träffas. Tonen är lättsam och uppsluppen emellanåt. Birgit och Thomas 
har varit noga med att påpeka att det inte finns några krav utan att det viktiga är 
att alla är med och att man frågar när det är något man inte förstår. Trots att 
upplägget liknar en traditionell skollektion, tycks man vilja styra bort från 
skolmässighet, som att man borde ha gjort läxan eller att man ska ha förberett 
sig. Thomas berättar, i transkriptionen ovan, för Eva som är ny i gruppen hur 
man arbetar i denna cirkel. Han understryker att det inte är någon som har 
förberett sig, ”så det är inte några läxor man har att läsa utan, här gäller det att 
tala”. De möten jag lyssnat till följer ett särskilt mönster. Birgit och Thomas 
försöker göra deltagarna delaktiga även i valet av litteratur som används och hur 
man ska arbeta genom att vid flera tillfällen ge deltagarna möjlighet att present-
era alternativa arbetssätt eller alternativa material som gruppen kan arbeta med.  

O R D N I N G S S K A P A N D E  I  F I L O S O F I C I R K E L N  

Nedanstående är en inledning av ett möte i filosoficirkeln där man först gör 
klart att inspelningsapparaten fungerar, något som man talat om vid flera 
tillfällen i början av mötena. Erik är den informelle studiecirkelledaren. Han är 
inte anmäld som ledare men agerar i alla möten, utom i ett där han ej närvarade, 
som den som har förberett frågor inför mötet, leder mötet, ställer frågor kring 
den bok man läst och den film man sett och fördelar ordet mellan deltagarna.  
 

Samtalsutdrag 3, Filosofi 2009 
01  Ella [Nu 
02  Erik [nu  
03  Erik nu är den framme 
04  Ella Nu tittar vi 
05  Erik Nu står det rec 
06  Ella ja 
07  Siv lägg den fort 
08  Erik och nu så- (0.75) 
09  Ella Du har så bråttom Erik om man ska- 
10  Erik ja men du vet att eh 
11  Ella man måste (flera talar) 
12  Erik nu snabbar vi (skrapljud) 
13  Roffe det där blir bra 
14  Man      nu räcker det Erik 
15  Ella vi får tala om att mikrofonen (troligen riktat mot Erik)   
16   för att få uppmärksamhet) 
17  Erik ja (något faller i bordet) 

 
Vid några tillfällen har inspelningsapparaten inte kommit igång, vilket gör att 
man är noggrann med att, i början av mötena kontrollera att den verkligen 
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fungerar. I filosoficirkelträffen där samtalsutdraget ovan är hämtat, kontrollerar 
Erik återigen efter filmen, att inspelningsapparaten fungerar.  

I ovanstående samtalssekvens utropar Ella och Erik samtidigt ”nu”, Erik 
säger att ”nu är det framme” och ”nu står det rec” och Siv säger sedan ”lägg 
den fort”. Inledningen på denna inspelning visar hur de äntligen tycks ha fått 
igång inspelningsapparaten och att den fungerar. När inspelningarna började 
hade gruppen ibland svårigheter att se att inspelningsapparaten fungerade, och 
vid något tillfälle märktes en irritation över att det gått åt så mycket batterier. 
Ibland ges också signaler om att apparaten borde stängas av eftersom det som 
tas upp i samtalen ”inte har med kursen att göra”. Erik tycks dock inte vara lika 
angelägen om att stänga av apparaten som en av de kvinnliga deltagarna.  

Ella markerar ovan på rad 9 att Erik har så bråttom, varpå Erik replikerar 
med ”ja men du vet att eh” och Ella vidhåller att ”man måste” och Erik mark-
erar ännu tydligare ”nu snabbar vi”. Denna replikväxling avslutas med att Ella 
säger att ”vi får tala om att mikrofonen”, vilket här kan förstås som att 
mötesdeltagarna bör få veta att de nu spelas in, men även att mötet härmed 
formellt inleds. Inspelningsapparaten används här för att få ordning på mötes-
deltagarna. Erik har också berättat för mig att inspelningsapparaten haft en viss 
disciplinerande effekt på mötessamtalen. Han beskrev det som att deltagarna i 
gruppen tydligare försökte samtala en och en med skälet att det annars skulle 
vara svårt för forskaren att höra vad som sägs. Inspelningsapparaten och att 
gruppen studeras av ”en forskare” har därmed använts för att disciplinera 
deltagarna. Att man blir inspelad och att forskning av gruppen pågår har blivit 
ett sätt att hålla ordning på samtalen. 

I de möten jag lyssnat till talar dock studiecirkeldeltagarna under vissa 
stunder samtidigt, ibland i mindre grupper. Man talar även om sådant som 
studiecirkelledaren försöker avbryta genom att leda in samtalen på de frågor 
som borde vara ämnet för dagen. Erik har förberett frågor som kan vara 
utgångspunkt för samtalen, ibland med mindre framgång eftersom deltagarna 
fortsätter att tala om sådant som Erik inte finner relevant för tillfället. Erik visar 
också vid ett flertal tillfällen att han har en plan för hur mötena borde gå till. 
Varje möte inleds, som överenskommet, med att man ser en video som tar upp 
de teman man ska behandlas vid respektive möte. Erik har för vana att dela ut 
nästkommande mötesfrågor i slutet av mötena, för att deltagarna ska kunna 
fundera över frågorna i anslutning till att de läser boken inför respektive 
mötestillfälle. Nedanstående samtalsutdrag är en fortsättning av samtalsutdrag 
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ett ovan men där ett par minuters samtal uteslutits. Erik har före nedanstående 
sekvens berättat att han missat att dela ut frågorna vid förra tillfället och att 
deltagarna i stället får dessa frågor i början av det pågående mötet. Före 
nedanstående konversation har man även haft en ordväxling kring det band 
som Roffe glömt att ta med sig från förra mötestillfället och som han nämner 
på rad 08-09 nedan. 

 
Samtalsutdrag 4, Filosofi 2009 
(Småprat i grupper samtidigt som Erik delar ut papper) 
01  Erik [Eftersom: NU måste ni lyssna på mig här nu 
02  Många [Prat i [grupper 
03  Erik [Eftersom det är så att jag- att ni inte fick den här 
04  Många [Prat i grupper                                     ] 
05  Erik (0.7) videon (ohörbart) förra gången (ohörbart) 
06  Erik tycker ni att jag ska läsa den så får ni en grund för eh eh  
07 när ni tittar på den 
08  Roffe Får jag bara fråga dig alltså det här bandet som jag hade  
09 det glömde jag här förra gången,  
10  Erik Det gjorde du ja 
11  Roffe så det ligger väl här på expeditionen  
12  Erik >Antagligen< 
13 (0.8) 
14  Kvinna (ohörbart) 
15 (0.6) 
16  Erik >det vet jag inte nej nej<, men i alla fall jag läser nu det  
17 här så, samtidigt som ni läser det, så när jag kör igång  
18 videon så har ni lättare att fatta det 
19  Kvinna ja 
20  Stefan jag ska försöka 
21  Gustaf det tror jag inte 
22  Erik ((läser en text under cirka 25 sek)) 
23  Stefan [((Talar med någon samtidigt som Erik läser)) 
24  Erik Lyssna på mig nu ((troligen riktat mot Stefan)) 
25  Stefan ja jag lyssnar, jag kan göra två saker  

 
Erik försöker få uppmärksamhet kring det papper med frågor som han delat ut, 
samtidigt som Roffe vill reda ut vad som hänt med hans band och samtidigt 
som det småpratas i grupper. Roffe ställer frågan om bandet som han glömde 
”förra gången”, detta trots att Erik inlett arbetet med dagens text. Roffes fråga 
ställs till Erik som svarar kort med ”det gjorde du ja” och ”antagligen”. Eriks 
kommentarer framstår som ett artigt sätt att besvara frågan samtidigt som han 
markerar igångsättandet av det som ska vara dagens arbete, d v s att arbeta med 
dagens texter och video och komma ifrån allmänna samtal. Det som ska 
diskuteras under mötena tycks fastställt och bör hålla sig till det ämne som man 
bestämt. I detta fall tycks Erik mer angelägen om att det bör gå till som planerat 
än övriga deltagare som visar att de även har annat att avhandla under dessa 
möten.  
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Att göra lärare och elev 
Samtidigt som mötesordningen skapas av deltagarna tydliggörs också olika 
roller som deltagarna positionerar sig i eller tilldelas i gruppen. Kategoriseringar 
görs ständigt av de samtalande, om sig själva, om människor eller ting som man 
talar om. I samtalsanalytiska sammanhang beskrivs det som att olika identiteter 
skapas vid olika tillfällen.32 Om detta är något som ständigt görs i samtalande 
kan det i forskningsanalyser också påvisas i många samtalsutdrag. Att kateg-
orisera och att framställa identiteter skulle därmed kunna vara en övergripande 
rubrik för allt som sker i samtalen, men jag har i denna del valt att fokusera 
särskilt på hur det går till när deltagarna samtalar om sig själva som studiecirkel-
deltagare, hur de gör när de uppvisar deltagande och hur de själva beskriver sin 
medverkan i en studiecirkel.  

Tillsägelser 

Det som visas i ovanstående transkription från filosoficirkeln (samtalsutdrag 
fyra) kan liknas vid det som skulle kunna ske i en vanlig skolklass där läraren 
försöker hålla ordning på sina elever, men där eleverna tycks finna även annat 
än lärarens program intressant. Erik använder olika sätt att få uppmärksamhet 
kring det som är dagens tema. Han höjer rösten (rad 1, 3 och 24) och använder 
samtidigt tillsägelser som ”nu måste ni lyssna på mig här” (rad 1) och ”lyssna på 
mig nu” (rad 5). Men Erik driver också dagens tema genom att inte utveckla 
frågan om vad som hänt med Roffes band. ”>Antagligen<” på rad 12 är något 
snabbare uttalat än övrigt och blir ett sätt att avsluta detta samtalsämne i 
stunden. Uttalandet på rad 14 tycks vara ett svar på Roffes fråga, vilket Erik 
bemöter med ett snabbt ”>det vet jag inte, nej, nej<”. Liksom ”>Antagligen<” 
blir detta ett sätt att markera att samtalsämnet inte ska utvecklas i denna stund. 
Det finns därmed flera olika sätt att markera att deltagarna inte håller sig till det 
ämne som dagens samtal förväntas kretsa kring.  

I det inspelade materialet från filosoficirkelsamtalen finns ytterligare exempel 
där Erik tar på sig rollen som den som ska leda mötena, hålla ordning och se till 
att det som bör göras i dessa möten också görs. Erik gör sig själv till en ledare 
som i vissa fall kan jämföras med en traditionell lärare som ska hålla ordning 
och som kan dela ut tillsägelser. Övriga i gruppen blir elever som ska hållas 
ordning på och som får ta emot tillsägelser. Något som de också deltar i och 

                                                      
32 Antaki & Widdicombe (1998), Benwell & Stokoe, (2006), Nordzell (2007). 
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finner sig i. Men i ovanstående exempel finns också svar från mötesdeltagarna 
som visar på ett motstånd mot Eriks sätt att ta ledarrollen, eller kanske snarare 
utgör ironiska kommentarer över att hamna i kategorin elever. På rad 20 säger 
Stefan ”jag ska försöka” och på rad 21 säger Gustaf ”det tror jag inte” som svar 
på Eriks beskrivning av att deltagarna kommer att ha ”lättare att fatta” filmen 
om han först läser den text han delat ut innan de ser på filmen. Men det kan 
också tolkas som en ironisering eller ett skämtsamt inlägg kring den egna 
förmågan att förstå det som behandlas i mötena. Efter Eriks tillsägelse på rad 
24 svarar Stefan att han lyssnar och att han kan göra två saker samtidigt. Han 
lyssnar även om han gör något annat, vilket i detta exempel handlar om att 
samtala med en annan kursdeltagare. 

 Samtidigt som man kan tolka uttalandena som ett visst motstånd mot att bli 
behandlad som elev och bli tillsagd, gör sig deltagarna till elever som inte lyder 
ledarens uppmaningar. De fortsätter att tala om det som för ögonblicket tycks 
mest väsentligt för var och en.  

Som tidigare nämnts har Erik berättat för mig att han funnit att just 
inspelningen av gruppens samtal fungerat disciplinerande för gruppens sätt att 
agera. Att hänvisa till att inspelning sker har gjort det lättare att få deltagarna att 
hålla sig till en samtalsordning där man inte talar samtidigt utan lyssnar till de 
andras uttalanden. Man skulle annars kunna tänka sig att inspelningen gör att 
ledaren för gruppen agerar extra mycket ledare för att visa att det man gör i 
cirkeln är relevant ur ett arrangörssammanhang utifrån studieförbundets 
fastlagda riktlinjer för verksamheten. Det är inte vilken sammankomst som 
helst som räknas som studiecirkelverksamhet, utan sammankomster där det 
finns ett visst innehåll. Utifrån Eriks kommentarer om att det var lättare att 
hålla ordning i cirkeln med den forskningsarrangerade inspelningen kan man 
anta att ordningsskapandet inte skett enbart som uppvisning för forskarna, utan 
att ordningsskapandet även tidigare har varit en del av cirkelverksamheten. 

Fördela ordet 

I nedanstående sekvenser ges ytterligare exempel på hur ordning kan göras. Här 
presenteras några utdrag ur en större transkription från filosoficirkeln, som 
också finns i sin helhet i bilaga ett. Andra delar av den stora transkriptionen 
används senare i min redovisning. I denna del av mötet har man inledningsvis 
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talat om universum, tid, vad människan kan veta, vad lycka, trygghet, mening 
med livet och sanning är. Nedan talar Erik om ”att vi aldrig når sanningen”.   

Ett sätt att hålla ordning i ett samtal är att se till att samtliga deltagare har 
möjlighet att uttrycka sig. Att fördela ordet mellan deltagare i en sammankomst 
är en traditionell uppgift för den som har ansvar att leda samtalen, antingen 
ledaren gör det själv eller delegerar till någon annan i mötet. I filosoficirkeln kan 
diskussionerna ibland bli ganska intensiva och alla deltagare har inte lika lätt att 
göra sin röst hörd i gruppen. Det finns flera exempel på att en cirkeldeltagare 
får hjälp av cirkelledaren eller någon annan kursdeltagare att komma in med 
sina kommentarer. Ett av dessa exempel kan vi se nedan: 

 
Samtalsutdrag 5a, Filosofi 2009 
55  Erik att vi aldrig når sanningen 
56  Stefan Gustaf vill säga nåt 
57  Erik Gustaf 
58  Gustaf nä jag vill foga in en sak till vi var alltså en grupp här  
59 från början och vi stod nästan still o stampa vi hade  
60 assepterat aaa eee 

 
Här görs cirkelledaren uppmärksammad, av en av deltagarna, på att Gustaf vill 
komma in i samtalet. Stefan meddelar att ”Gustaf vill säga nåt” och studie-
cirkelledaren ger Gustaf ordet. Gustaf avbryter här en diskussion om hur 
mycket mänskligheten kan förstå och att ”vi aldrig når sanningen”. Även om 
Stefans kommentar (rad 56) inte skulle vara uttalad direkt till Erik utan kanske 
till hela gruppen, tar Erik ändå på sig rollen som den som ska fördela ordet och 
se till att alla kommer till tals. Något senare, efter det att man samtalat en stund 
kring hur gruppen fungerar och fungerat,33 går Erik in och knyter an det som 
diskuteras till det som man läst inför dagens studiecirkelträff. 
 

Samtalsutdrag 5b, Filosofi 2009 
101 Siv det gick inte att [sova här inte  
102 Gustaf                   [ja tycke jag tycker det är så roligt o  
103 lyssna på 
104 Siv hehe 
105 Erik Du dom här två sidorna i boken stämmer ganska vä-väl  
106 över[ens  
107 Siv     [precis 
108 Erik med våra resonemang [här  
109 Siv                     [precis 
110 Roffe ja 
111 Erik och då tycker jag att vi kan fortsätta med dom här 
112 Ella det är bra det är det enda jag minns (otydligt) 
113 Erik resonemangerna men uti-utifrån ehh boken 
114 Siv ja det är bra jag har studerat 
115 Stefan kan man inte säga om livet och det vi håller på med nu  

                                                      
33 Analyseras i nästa avsnitt. 
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116 antingen det finns eller inte finns om det inte det e eller 
117 inte så är det ju en spännande resa vi gör 
118 Siv jaa ABSOLUT 
119 Många ja 

 

Gustaf och Siv har talat om hur gruppen blivit bättre och att ”det gick inte att 
sova här inte”. Erik går då in och kopplar det man samtalar om till 
kurslitteraturen ”dom här två sidorna i boken stämmer ganska vä-äl överens 
med våra resonemang här”. Siv instämmer med ”precis” både på rad 107 och 
109. Roffe instämmer på rad 110 med ”ja”. Siv förstärker med att hon har 
studerat. Stefan tar dock upp ett annat spår; att det är en ”spännande resa som 
vi gör” med koppling till den studiecirkel som man deltar i och de samtal som 
förs i denna cirkel. Siv förstärker även här den tidigare talarens uttalanden med 
”ja ABSOLUT”. Här är det dock inte en förstärkning av att man ska fortsätta 
resonemangen utifrån sidorna i boken som Erik tagit upp strax innan, utan i 
stället ett stöd för att ”det är en spännande resa vi gör”. Det vi kan se ovan är 
ett exempel på snabba kast mellan olika teman eller att man upprätthåller olika 
samtal samtidigt där deltagarna växlar fokus. 

Dessa möten kännetecknas av att deltagarna, några mer än andra, gärna talar 
och tar upp olika teman. Mötesdisciplinen kännetecknas inte av att man håller 
hårt på en särskild talarordning, men att man försöker hjälpa vissa talare att få 
utrymme att säga något. Cirkelledaren fördelar ordet, ibland med hjälp av övriga 
cirkeldeltagare.  

Studiecirkelsamtalen i de cirklar som analyserats kan beskrivas som både 
strukturerade; där den som vill säga något ges utrymme att tala, men även av 
snabba talarbyten liksom även av snabba byten av samtalsämne. Intensiva disk-
ussioner är vanliga där de samtalande tillsammans bygger upp en berättelse eller 
en handling. Talarna tar över varandras tal och överlappar andras tal. De som 
talar ger periodvis uttryck för ett starkt engagemang. Jag kommer att visa mer 
av hur dessa gemensamt uppbyggda samtal kan se ut, men först vill jag visa hur 
Erik arbetar för att gruppen i sina samtal ska hålla sig till studiecirkelns ordning. 

”Temat för dagen” 

Eriks försök att mer konkret föra diskussionen till det man borde tala om ”och 
då tycker jag att vi kan fortsätta med dom här” ... ”resonemangerna men utifrån 
ehh boken”, misslyckas i ovanstående sekvens. Slutet av detta samtal kan ses 
nedan, där Gustaf säger att ”den atmosfären den får du inte i en grupp utan att 
bearbeta själva materialet”. Vilket är ett sätt för Gustaf att ge uttryck för att det 
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är deltagarnas sätt att samtala, lyssna till varandra och skapa tillit i gruppen som 
kan ge den särskilda atmosfären. Därpå försöker Erik återigen knyta an samtalet 
till det tema som han planerat att tala om vid detta studiecirkeltillfälle ”men i 
alla fall jag har ställt upp lite frågor här” (rad 148). 

 
Samtalsutdrag 5c, Filosofi 2009 
145 Gustaf den atmosfären den får du inte i en grupp utan att bearbeta  
146 (0.3) själva materialet 
147 Siv  nej nej 
148 Erik men i alla fall jag har ställt upp [lite frågor här 
149 Ella       [vi kan väl tillägga att- 
150 Stefan nu går vi in i boken 
151 Ella  -det st: det står två stycken i ↑kö: och vill in i gruppen 
152 Siv nej vi ha- vi orkar inte 
153 Ella det kan väl vara trevligt att veta att folk vill in här 
154 Siv haha (avmätt) 
155 (Flera talar samtidigt) 
156 Ella jag har inte frågat, dom står i kö 
157 Erik ja nä vi tar inte in några, det går inte, det går inte, det  
158 hjälper inte med större rum vi behöver inte va↑ fler för att  
159 är [man för många så 
160 Siv    [tio blir för mycket 
161 Ella det går ju att skaffa ett större rum men är- 
162 Flera  (otydligt tal) nej 
163 Ella -det avsett för att det ska vara fler 
164 Erik nej jag tror inte att vi ska va de de vi är elva stycken och  
165 det räcker 
166 Ella ja, men jag vill tillägga att [de e kul att det in(ohörbart) 
167 Erik                 [men vi är jätteglada åt er som  
168 har kommit in i alla fall MEN i alla fall,  
169 Siv ja 
170 Erik då har jag ställt en fråga: varför var Kopernikus, Keplers  
171 och Galilees astronomiska upptäckter på 15-1600-talet så  
172 revolutionerande? 
173 Siv mm (0.9) visst 
174 Erik Di kommer ju med helt nya saker 

 
I Eriks uttalande om att återgå till frågorna blir han avbruten av Ella som säger 
att ”det står två stycken i kö och vill in i gruppen”. Här tar Stefan upp mötes-
ordningen genom att säga ”nu går vi in i boken”. Varpå Siv svarar Ella att ”vi 
orkar inte”, det vill säga man orkar inte med fler deltagare i gruppen. Ellas svar 
”det kan väl vara trevligt att veta att folk vill in här” formuleras som att hennes 
uttalande borde vara intressant för de andra att höra. Det kan tolkas som ett 
förstärkande av att man beskriver sig själva som privilegierade som får 
möjlighet att delta i denna cirkel. Cirkeln görs än mer attraktiv genom att hon 
inte har ”frågat, dom står i kö”. Ella har inte aktivt frågat någon eller berättat att 
det är en attraktiv cirkel att deltaga i, folk frågar om denna cirkel och ställer sig i 
kö ändå. Det tycks allmänt känt att denna cirkel är bra att delta i. Samtidigt kan 
man ana att hon har ett visst engagemang i frågan när hon säger ”det går ju att 
skaffa ett större rum”.   
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Mötesdeltagarna har som vi sett i utskrifterna ovan olika frågeställningar som 
man tar upp till diskussion i gruppen, samtidigt som Erik återkommande ger 
uttryck för att han vill se en viss ordning i dessa möten och att den ordning 
som bör råda är att man samtalar utifrån videon, boken och de frågor som han 
förberett. Avslutningsvis i ovanstående sekvens knyter Erik an till en fråga som 
rör dagens tema ”då har jag ställt en fråga: varför var Kopernikus, Keplers och 
Galileis astronomiska upptäckter på 15-1600-talet så revolutionerande?”, ”Di 
kommer ju med helt nya saker”. Frågan framställs som ett tema att diskutera i 
denna cirkel vid detta tillfälle. Erik driver på olika sätt samtalen till att handla 
om dagens tema, där han också ibland får hjälp av deltagarna.  

De samtal som deltagarna för framstår emellanåt, i ljuset av Eriks ansträng-
ningar att återgå till temat för dagen, som icke lämpliga samtalsämnen för dessa 
möten. Det tycks som om samtalen bör föras mer specifikt kring ’dagens tema’ 
och att Erik är den som ansvarar för att så sker. Erik gör sig själv till ledare och 
försöker, som sagt, på olika sätt anknyta till dagens tema genom att föra fram 
att forskning pågår, att bandspelaren är påslagen. Men också genom direkta 
tillsägelser som ”lyssna på mig” och genom att meddela att det som man talar 
om går att anknyta till frågorna han förberett inför mötet. Ibland läser han 
också upp en fråga och beskriver ämnet som man ska tala om. Ett annat sätt att 
föra tillbaka samtalet till dagens tema är att fördela ordet i gruppen och ge ordet 
till någon som inte lyckas komma in i samtalet på egen hand. Eriks sätt att göra 
sig till ledare i samtalen, för tankarna till den ’traditionella skolan’ med en lärare 
som styr undervisningen och där eleverna ska ta del av något material och vara 
närvarande för att lära sig utifrån en fastställd plan.  

Det är intressant att se det förhållningssätt som deltagarna har till de möten 
de är delaktiga i. Cirkeldeltagarna är pensionärer och det kan förmodas att de 
inte deltar i samtalen för att förbättra sina möjligheter att få nya arbeten, meri-
tera sig för positioner i samhället eller arbetslivet. Deltagarna skulle därmed 
kunna betrakta cirkeln och syftet med cirkeln, även mer officiellt, som ett sätt 
att träffas för att samtala, där samtalet skulle kunna fokusera de teman som 
deltagarna förberett sig på, utan att det för den skull är ett krav. Erik tycks dock 
ta cirkelordningen på allvar och arbetar för att få samtalen att formas kring det i 
förväg fastställda. Det tycks bli en plikt att få deltagarna fokuserade och att 
samlas kring temat för dagen. Kanske finns den traditionella skolans ordning 
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som förebild för hur det bör fungera, men man kan också tänka sig att det 
handlar om respekt för att deltagarna avsatt tid för att vara delaktiga i det som 
man avtalat ska vara temat för dagen. Att hålla sig till ’temat för dagen’ har varit 
ett genomgående drag i de tre cirklarna. 

Markering av identitet  
Uppvisande av olika identiteter är som sagt något som görs ständigt i 
samtalande. Jag vill med ett kort exempel från filosoficirkeln visa hur deltagarna 
placerar sig i olika kategorier och gör markeringar av identitetspositioner som 
inte enbart kan kopplas till traditionella skolroller som lärare och elev. I anslut-
ning till en diskussion om Kant beskrivs Kant av cirkeldeltagarna som en per-
son som inte alls reste ut i världen själv, men som trots det hade stora 
kunskaper om världen och om vad som hände. Kant fick kunskaper genom att 
samtala med människor som var beresta och som sett olika delar av världen. 

 
Samtalsutdrag 6, Filosofi 2009 
01 Erik eh eh jag vet att jag är ganska ensam om det, men att resa  
02  är ju litegranna slöseri med tiden. Varför inte ta reda på  
03 vad som hän- finns ute i världen på ett annat rationellare  
04 sätt 
05 Siv men men man kan aldrig riktigt komma åt det förrän man är på  
06 plats i alla fall 
07 Erik nej nej 
08 Siv man kan sitta och diskutera det och man kan göra hypoteser  
09 och teorier men jag tror aldrig man riktigt kan komma åt det  
10 förrän man kommer på plats. 
11 Stefan vad är det munkarna säger, ”vi låter folk komma hit och vi  
12 lär oss utav dom som kommer hit, så vi behöver inte åka  
13 jorden runt för att ta reda på det” 
14 Siv mm 
15 Stefan och det fordrar ju att alla andra åker runt och snurrar och  
16 du sitter här och bara lapar i dig (.) he he. 
17 Erik Kant han kunde ju lapa i sig, alltså (.) han visste väldigt  
18 mycket om världen utan att han hade varit utanför (ohörbart) 
19 Siv men det gör väl vi hela tiden 
20 Erik ja visst gör vi det 
21 Stefan jo, ja jag sa ”jag lär mig så länge jag har elever”, och  
22  elever kom från hela Europa så jag lärde mig en hel del utav 
23 dom när dom kom. Det var ju väldiga diskussioner alltså, det  
24 var ju olika kulturer på den tiden på ett helt annat sätt.  
25 ((cirka 25 sekunder utelämnat)) 
26 Kvinna men så tror jag nog att det där att resa själv är 
27 Siv jaa, man måste nog göra det med med (.) i Poppers anda. 
28 Stefan Jo och att man då reser omkring att man verkligen träffar  
29  folket som är på platsen och inte att man kommer till eh  
30 Vingresor som har ordnat loppiloppi och annat sånt där för  
31 då bli man ju inte väldigt ((otydligt)) 
 

Stefan säger att han haft elever som kommit från en massa olika kulturer, som 
han lärt sig mycket av. Han har tidigare haft ett arbete där han mött många 
människor, varav en del kommit från olika länder. Uttalandet kan ses som ett 



32 

sätt att identifiera sig själv som en person som haft ett aktivt liv där han arbetat 
med elever, och dessutom elever från många olika kulturer. Han markerar en 
rik erfarenhet och öppenhet för olika kulturer.  

 I slutet av transkriptionen tar han upp ett krav som han menar måste 
uppfyllas för att man ska lära sig något om man reser utomlands; man måste 
träffa folk på plats och inte åka på arrangerade charterresor typ Vingresor. 
Dessa arrangerade resor innebär en ”massa loppiloppi och annat sånt där”. Han 
gör en tydlig åtskillnad mellan olika typer av resor, där vissa resor utomlands är 
bra sätt att resa om man vill lära sig något, men där andra resor bara är 
”loppiloppi”. Stefan positionerar sig som en person som reser på ett sätt som 
inte kan beskrivas som ”loppiloppi”, hans resande kan betraktas som ett bra 
resande. Det framgår inte av samtalet om det är i opposition till de andra i 
gruppen eller mer generellt. Hans uttalande väcker dock inte några motargu-
ment från cirkeldeltagarna.  

När Stefan ovan presenterar att han lärt sig mycket av sina elever är det 
också ett exempel på hur deltagarna ständigt för in erfarenheter och egna 
upplevelser i samtalen. Här är det ett kort inflikande, där vi får ta del av Stefans 
tidigare liv. I andra sammanhang kan deltagarna ge långa beskrivningar av händ-
elser i livet, som ibland kan vara mycket personliga och handla om tragiska 
händelser. Några exempel på detta ges i den sista delen nedan under rubriken 
Livsfrågor i cirkelteman.  

O R D N I N G S S K A P A N D E  I  L I T T E R A T U R C I R K E L N  

I litteraturcirkeln framträder inte en utsedd ledare som håller ordning på 
mötena på samma sätt som i filosoficirkeln eller i den engelska konversations-
cirkeln, även om den person som är anmäld som cirkelledare talar mer än de 
andra och initierar administrativa frågor kring cirkeln som exempelvis vilken 
bok som ska läsas till nästkommande möte. Den som valt boken för mötet 
inleder samtalen med att berätta skälet till valet och även kortfattat beskriva sin 
läsning av boken. Nedanstående utdrag är ett exempel på hur det kan gå till. 
Samtalet handlar här om Christine Falkenlands bok Vinterträdgården (2008). 

 
Samtalsutdrag 7, Litteratur 2009 
01  Anna Ja↑ då ska jag- (0.33) eftersom det var jag som valde den här  
02 boken (0.23) så tänkte jag (.) att jag skulle berätta varför 
03  ? mm 
04   (0.7) 
05 ((22 sekunder borttaget för att minska möjligheter att av- 
06 slöja deltagarens identitet)) 
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07  Anna Därför att (0.24) det var en sån otroligt fin recension av  
08 den här i DN och jag brukar inte läsa (0.27) recensioner i DN 
09 men (0.4) jag vet inte varför jag gjorde det (0.5) och sen så 
10 intresserade temat mig, men jag tror att jag hade valt den 
11 ändå (0.7) just för att det var en (0.4) jaa (0.25) en bra  
12 recension och intressant historia o (1.1) jag är ju  
13 intresserad av olika (0.2) kulturer som möts o så där så att  
14 (0.5) det var väl också det som tilltalade mig. Så det var  
15 därför ja (0.2) jag ↑valde den.  
16 (1.45) 
17 och ehh (0.2) jag hade ju hoppats att jag skulle kunna ta  
18 reda på lite om den här människan (0.25) 
19  Malin Men kände du till någonting om henne innan 
20  Anna Ingenting (.) jag har aldrig hört hennes namn 
 

Anna berättar här hur hon fångades av boken efter att ha läst en recension i 
DN.34 Recensionen beskrivs som ”en sån otroligt fin recension”. Men Anna 
brukar inte läsa recensioner och säger samtidigt ”jag vet inte varför jag gjorde 
det”, vilket blir ett uttryck för att det är något extraordinärt med just denna 
recension. Hon kopplar det hon läst i recensionen till sitt eget liv och egna 
intressen. Hon väljer här intressen som historia och kulturer som möts, vilket är 
något man talat om i den del av samtalet som jag valt att inte presentera här 
(rad 5-6 ovan). Där tar deltagarna upp teman som de känner till i Annas privata 
liv och som skulle kunna vara skälet till att hon valt boken. De skrattar och 
skojar kring temat och det görs tydligt att deltagarna känner varandra väl. 
Genom att nämna ”historia” och ”olika kulturer som möts” tar hon upp teman 
som framställs som skäl till varför hon valt boken. Dessa teman ställs då mot de 
skäl som deltagarna tagit fram och skojat om.  

Anna gör därefter en relativt lång paus där det hade varit möjligt för andra 
att gå in och kommentera hennes förklaring till bokval. Hennes uttalande på rad 
16 kan uppfattas som en avslutning av hennes beskrivning, men ingen annan i 
gruppen går in och talar. När någon i gruppen fått ordet tycks det viktigt att 
denna också får utveckla sina tankar utan att bli störd. Som jag kommer att visa 
senare är det också möjligt för deltagarna att gå in i varandras samtal och över-
lappa varandra i talet utan att det tycks störande för den som talar. I denna 
inledande sekvens i cirkelmötet redogör deltagarna var och en för sin läsning av 
boken och här finns färre exempel på överlappande tal än i andra delar av litt-
eraturcirkelns samtal. 

Anna fortsätter med att säga att hon hade ”hoppats att hon skulle kunna ta 
reda på lite om den här människan”, d.v.s. författarinnan. Anna klargör efter en 

                                                      
34 DN är förkortning för Dagens Nyheter, en morgontidning med Stockholm som 
utgivningsort. 
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fråga att hon inte visste någonting om ”den här människan”. Hon fortsätter 
nedan med att, utifrån recensionen, beskriva varför boken framstod som så 
intressant att hon föreslog den som läsning i gruppen. 

 
Samtalsutdrag 8, Litteratur 2009 
01 Anna Här är den här (.) .hrm recensionen också  
02 ? mm 
03 Anna det är recensionen 
04 ? mm 
05 Anna och den behöver jag ju inte läsa, ni kan ju titta på den sen.  
06 ? mmm  
07 Anna Det står att det är en välgjord prosa (0.95) eh och att  
08  slutet inte är så givet  
09 (2.3) ehh (0.9)  
10 ja men den får väldigt bra kritik i alla fall  
11 (2.6)  
12 och eh (0.7) a lite spännande så här, ”ska hon få Shahrzad  
13 till sist” är alltså inte bokens enda fråga eller den ens  
14 viktigaste, lika mycket handlar det om vem Laura ska bli och 
15 hur hon ska förhålla sig till moderskapet och fadern som  
16 vårdare och om hon med ordens eh ordens och kärlekens hjälp  
17 ska (nysning) bli lyckligare,”- 
18 Kalle prosit 
19 Anna tack, -”friare, sannare. Den åttasidiga dikt hon brister ut i  
20 mot slutet efter ett år med ordknapp rads: radslång poesi är  
21 en bättre beskrivning av vad som hänt med henne under bokens  
22 lopp än nån prosa kunde vara” (0.9) ja (0.9) så (0.5) står  
23 det, jag behöver inte läsa allt,  
24 Ellen men det var en väldigt fin: 
25 Flera  mmm mm 
26 Anna  det var intressant att läsa den. Jag brukar inte läsa  
27 recensioner som sagt, men  
28 Ylva När vi är klara skulle vi kunna läsa hela 
29 Anna  Ja ja det skulle vi kunna göra, om alla tycker det (.) 
30 Flera  mm mm 

 
Anna ger exempel på text ur recensionen som beskriver bokens innehåll och 
som förstärker skälen till att läsa just denna bok. Hon säger sedan att ”det var 
en väldigt fin”, där sista ordet saknas, men som här borde vara recension, ”den 
var intressant att läsa” och markerar återigen att hon ”brukar inte läsa 
recensioner som sagt”. Hon framställer det som att det var en extremt spänn-
ande recension som gjorde att hon fångades av innehållet i boken. Detta parti 
kan ses som en förstärkning av att det inte främst eller enbart var det som 
deltagarna givit uttryck för, att boken handlade om Anna själv och hennes liv, 
och att det var det som var skälet till att hon valde boken. Det framställs som 
att det finns en mer utanförliggande förklaring; en journalists utsaga om boken i 
en recension. De teman som tas upp i recensionen kan kopplas till djupa och 
allmänna livsfrågor. Vilket också Anna beskriver som skäl till sitt intresse för 
boken. Det borde göra boken intressant även för alla andra i gruppen. Det är 
inte bara Annas privata förhållningssätt till livet som gestaltas i boken utan 
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frågor om ”vem Laura ska bli och hur hon ska förhålla sig till moderskapet och 
fadern …” samt att den avslutande dikten som presenteras i boken ”är en 
bättre beskrivning av vad som hänt med henne under bokens lopp än någon 
prosa kunde vara”, som Anna citerar ur recensionen.  

Karin ger Anna stöd i att det tycks vara en spännande recension genom att 
säga att man skulle kunna läsa hela recensionen i slutet av mötet. Något som 
Anna finner möjligt, med en viss reservation ”om alla tycker det”. Att framställa 
något som mycket intressant för andra innebär en viss risk att vara så 
entusiastisk att andra uttrycker sig positivt för att ge stöd åt entusiasmen. Det 
kan då vara bra att med ett visst förbehåll som ”om alla tycker det”. Anna kan 
framstå som mindre auktoritär genom en fråga ”om alla tycker det”. Det får 
också Anna att framstå som inlyssnande och intresserad av de andras önskemål. 
Anna fortsätter sedan med att skapa ordning i refererandet av boken.  
 

Samtalsutdrag 9, Litteratur 2009 
31  Anna   (0.9) ehhhm ja↑ (0.8)  
32 °sså° är det nån som (.) vill (.) börja? Om vi gör så att vi  
33 vi går runt så får man säga helhetsintrycket och sen  
34 diskuterar vi detaljer och så (0.5) så låter vi den som 
35 pratar prata. Är det ok? 
36 (0.8) 
37  Flera mm mm 
38  Anna Då får eh Kalle ↑börja 
39  Ellen m↑hm↓ 
40  Kalle ska j↑ag börja mm 
41  Anna tänkte jag, he det blev så 
42  Kalle he he he  

 
Anna föreslår ”om vi gör så att vi går runt så får man säga helhetsintrycket och 
sen diskuterar vi detaljer och så låter vi den som pratar prata” och ber om till-
stånd från övriga deltagare att arbeta enligt denna ordning ”är det ok?”. Flera 
deltagare hörs säga ”mm mm” som svar på frågan, varefter Anna föreslår att 
Kalle börjar. Kalle uttrycker viss förvåning över att det är han som ska börja. 
Anna svarar med att ge en förklaring till valet ”tänkte jag, he det blev så”. 
Kalles skratt kan när man lyssnar till det tyckas något osäkert och kanske är det 
så att Kalle ogärna inleder med sina kommentarer innan han hört de andras 
reflektioner. Utifrån det insamlade materialet är detta oklart, men Kalle talar 
inte lika mycket som de andra i de första inspelade mötena. Detta förändras 
dock med tiden och Kalle tar mer plats i samtalen. Kalle har inte varit bekant 
med alla i gruppen när man startade litteraturcirkeln och kanske har han svårare 
att göra sin röst hörd. I likhet med Erik i filosoficirkeln ovan tar Anna här ett 
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studiecirkelledaransvar för att möjliggöra för alla att uttrycka sina reflektioner 
kring den lästa boken.  
 

Samtalsutdrag 10, Litteratur 2009 
43  (1.1) 
44  Kalle Nej jag tyckte om boken och: (2.5) den eh (2.3) samtidigt som  
45  den är lite torftig så får man ju fylla i själv och det  
46  tycker jag om när man får göra (1.4) så man eh (0.4) ja (0.6)  
47 det känns som om man har gått omkring i det där huset där dom  
48 träffas å så här o (0.8) och så lite där tycker att nu  
49 (1.9)  
50 sen eh (0.3) jag läste den ganska tidigt nästan så fort som  
51 vi hade fått boken (1.1) o jag minns inte så himla mycket 
52 [detaljer o så här [(.)  
53  ? [Thhihi            [mmmm↑ 
54  Malin vad, vad är det som har- 
55  Kalle [det ska jag villigt erkänna 
56  Malin [-vad är det som har stannat kvar da tycker du 
57  Kalle nä men det är känslan för hela boken som som (1.0) som en bra  
58 bok, mysig o så där o sen samtidigt så (1.8) man lider ju med  
59 henne att hon hon är så himla kärlekstörstande, att hon inte  
60 verkar ha nån sån där jättenära relation (0.4) med nån (0.6)  
61 inte ens [pappan som [bor i samma [hus med å [det [här  
62  Flera          [mmm        [mmm         [mmm       [mmm [mmm 
63  Kalle å liksom ja  
64 (2.0)  
65 man vet inte om hon har gjort sig ensam eller om hon har  
66 blivit ensam så att säga  
67 (1.4)  
68 hur hon vill ha re (0.9) men hon  
69 (1.9)  
70 det är uppenbart att hon i alla fall vill ha kärlek,  
71 det märker [man ju 
72  Flera            [°mhh hmm° 
73 (1.6) 
74  Kalle Jag tyckte jättemycket om den 
75 (1.0) 
76  ? Kul 
77  (1.8) ((samtidigt med mycket tysta mm)) 
 

Inledningsvis beskriver Kalle att han tycker om boken och fortsätter med ”den 
eh” vilket antyder att han förväntas säga mer än att han bara tyckte om den. 
Härefter uppstår en längre tystnad utan att någon övrig i gruppen går in och tar 
över. I denna sekvens av Kalles berättelse, om vad han finner i boken, finns ett 
flertal pauser (rad 49, 64, 67, 69) som är kopplade till hans berättelse om vad 
han anser om boken. Kalle säger inte så mycket om innehållet i boken innan 
han tar till en ursäkt ”sen jag läste den ganska tidigt nästan så fort som vi hade 
fått boken”. Som en ursäkt för att ”jag minns inte så himla mycket detaljer o så 
här” säger Kalle att han läst boken för länge sedan. Det tycks som att han 
borde kunna ge uttryck för mer reflektioner och kommentarer kring boken, 
vilket också Karin försöker hjälpa honom med ”vad är det, vad är det som har 
stannat kvar da tycker du”. Kalle fortsätter här att förklara vad som är bra i 
boken. Här finns några längre pauser, där det varit möjligt för andra i gruppen 
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att gå in och ta över. Kalle har dock fått en fråga och han förväntas ge någon 
form av förklaring till varför han tycker om boken. Frågan till Kalle, och en 
eventuell medvetenhet från gruppen som helhet om att Kalle inte använder lika 
mycket talutrymme som övriga deltagare, kan vara ett skäl till att ingen säger 
något när Kalle talar. Man låter honom få möjlighet att utveckla sitt resone-
mang. Men jag har poängterat tidigare, i samband med Annas redogörelse för 
varför hon valt boken, att i just denna inledande del av cirkelsammankomsten 
gör alla cirkeldeltagare en redovisning av sin läsning. Här visar sig både kravet 
eller plikten att vara delaktig och att kunna uttrycka något om boken, och även 
respekten för att en deltagare ska få tala till punkt.  

Som kommer att visa sig senare i denna del av litteraturcirkelns möte, har 
deltagarna lätt för att gå in i varandras tal och bli intensiva i sin interaktion. Men 
inledningsvis i mötena när någon fått ordet tycks det viktigt att denna person 
ges utrymme och inte överröstas av spontana utrop. 

Efter det att Kalle, som en avslutning på sitt uttalande, sagt att ”jag tyckte 
jättemycket om den”, tar Anna återigen på sig rollen som ordförande i mötet 
genom att säga att man kan gå vidare:  

 
Samtalsutdrag 11, Litteratur 2009 
78  Anna Då kan vi gå (..) så 
79  Flera mhmm 
80  Karin Då fortsätter jag↑ (.) och jag tyckte den här är med på min  
81 tio i topp bland dom böckerna som vi har läst (1.6) ehh  
82 för att jag tycker att den hade ett skönt språk, jag gillar ju  
83 poesi, tycker om ja jag tyckte den hade ett skönt eget språk  
84 som man inte har hittat i nån annan bok tidigare, och e jag  
85 både blev irriterad över att jag behövde läsa mellan raderna  
86 och samtidigt som jag kände att det var skönt, det var liksom  
87 en kombo där i känslan …  
(Fortsättningen är beskrivningar av boken och olika kärlekar) 
 

Möjligtvis ger Anna med en gest ordet till Karin alternativt att man följer 
ordningen runt bordet, men Karin meddelar att hon fortsätter. När Karin 
beskriver boken gör hon det genom att värdera det språk som används som 
”ett skönt språk, jag gillar ju poesi” och ger ett utlåtande om denna boks språk i 
förhållande till andra böcker. Hon säger också att hon både blev irriterad över 
att behöva läsa mellan raderna ”samtidigt som jag kände att det var skönt”. 
Uttalandet kan ses både som en beskrivning av boken, men också som ett stöd 
åt Kalles uttalande tidigare ”samtidigt som den är lite torftig så får man ju fylla i 
själv och det tycker jag om när man får göra”. Karin gör sig här till tolk för eller 
ger stöd åt Kalles sätt att uttrycka sig. Det tycks finnas en omtanke om att alla 
ska delta. Man ger varandra stöd och hjälp att delta i samtalen. Samtidigt som 
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det här finns en möjlighet att ge sin egen version av läsningen av boken, finns 
också en förväntan på deltagarna att de ska uttala sig. Vid genomlyssningen av 
inspelningarna är det dock inte ett konkurrensförhållande om vem som gör 
detta på bästa sätt som är det mest framträdande, utan snarare att man i en 
vänskaplig anda stödjer varandra.  

R E F L E K T I O N  K R I N G  O R D N I N G S S K A P A N D E  I  C I R K L A R  

I de studiecirkelträffar som jag studerat kan vi se olika sätt att förhålla sig till 
den situation som deltagarna befinner sig i. Framförallt relaterar deltagarna 
ständigt till varandra och interaktionen kan beskrivas som intensiv. De svarar 
an på frågor och uttalanden som görs av andra deltagare. Mötena visar exempel 
på intensiv interaktion.35 Deltagarna lyssnar till den som talar, organiserar 
talandet, ger varandra ordet, ställer frågor till den som har ordet för att bland 
annat utveckla det resonemang som förs. Deltagarna tycks vara intresserade av 
att få ge uttryck för sina reflektioner men samtidigt vara nyfikna på andras sätt 
att uttrycka sig om det gemensamma temat. Samtidigt framträder en förväntan 
om allas deltagande. En förväntan som också kan beskrivas som ett krav eller 
en plikt. Att alla bör delta har framgått både av deltagarnas egna uttalanden om 
vad cirklarna ska vara till för och i deras sätt att organisera samtalandet.  

Studiecirkelverksamhet framstår, i alla tre cirklar som jag studerat, som något 
gemensamt, som något alla närvarande ska vara delaktiga i och ’göra 
gemensamt’. Även om det i cirklarna finns studiecirkelledare som framträder 
som ledare, sker ett aktivt gemensamt skapande. Den cirkel som framstår som 
mest ’skolmässig’ av de tre studerade cirklarna är cirkeln i engelsk konversation, 
men där betonas uttryckligen att det inte finns krav på att man ska ha förberett 
sig och att det inte finns läxor att läsa. Jag har visat hur man tilldelas eller 
tilldelar sig själv olika roller - som ledare/lärare eller elev - även i filosoficirkeln. 
Här görs det genom tillsägelser, genom att fördela ordet mellan deltagarna, 
ställa frågor, ironisera, återföra samtalet till temat för dagen, höja rösten, 
anknyta till forskning och till inspelningsapparaten. 

Jag har också visat hur deltagarna skapar ordning i förhållande till den 
kontext de deltar i. I alla tre cirklarna strukturerar man tiden i ”nu gör vi det vi 
har samlats för att göra” och i ”paus”. Alla pauser har jag inte fått ta del av, 

                                                      
35 Eller intensiv social responsivitet som man med Asplunds (1987:1; 1987:2) 

begrepp kan uttrycka det. 
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men de som finns inspelade visar att man i dessa stunder samtalar mer fritt, det 
vill säga fritt i förhållande till temat för dagen i cirkeln. Men många gångar 
anknyter man även i dessa pauser till temat. Det är dock tydligt att man i alla 
cirklarna organiserar sig kring tiden och att det som sägs kan göras på olika sätt 
beroende på om man bestämt att man har tid för ”att göra det man samlats för 
att göra” eller om man har ”paus”. Man gör i regel skillnad på vad som bör 
sägas vid de olika tillfällena.  
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Samproducerat berättande 
och gruppidentitet 

Berättande eller att skapa berättelser har i forskning ofta behandlats som att det 
är en text som produceras i oavbruten monolog, med en aktiv berättare och 
passiva lyssnare.36 Studier av historieberättande i samtal har dock visat hur 
skapandet i olika grad är produkter av ständiga interaktionella handlingar 
genomförda av både berättaren och av de som lyssnar.37 Analyser av spontant 
berättade historier inbäddade i samtal visar att en berättare kan göra pauser, 
ställa frågor, eller kasta en blick mot någon eller några lyssnare och förvänta sig 
en respons av något slag.38 Men de som lyssnar kan också demonstrera sin för-
ståelse och deltagande kontinuerligt på olika sätt när berättelser presenteras,39 
exempelvis genom att nicka, skratta eller vända sig mot den som talar. Det är 
också möjligt att någon av de som lyssnar visar sin kunskap kring det som be-
rättas genom att fylla i ord eller meningar i berättarens utsagor40. Lyssnare kan 
ju vara väl införstådda med vad som ska berättas, de kan ha deltagit i samma 
händelse, hört historien förut och så vidare.  

Tannen (2007) har visat hur vissa sätt att tala är uttryck för vilken relation 
och vilken grad av solidaritet som finns mellan de samtalande. Exempelvis kan 
överlappande tal där lyssnare av en berättelse kompletterar talarens meningar 
vara uttryck för gemensam förståelse och entusiasm för talarens idéer.41 På 
detta sätt kan ord sända ’metabudskap’ om ’samsyn’ och om att man delar de 
uppfattningar, attityder och kunskap som talaren ger uttryck för.  

Några forskare som studerat spontant berättande i samtal har beskrivit att de 
som lyssnar behöver dela kunskaper om den episod som berättas, ha en 
gemensam erfarenhet av händelsen eller ha ett gemensamt förflutet för att fler 
än en lyssnare framgångsrikt ska kunna medverka i samkonstruktionen av en 

                                                      
36 Mandelbaum (1993). 
37 Lerner (1992); Goodwin (1990); Mandelbaum (1993, 1987); Tracy (2002). 
38 Leung (2009). 
39 Sacks (1992). 
40 Lerner (1992); Tracy (2002). Här finns olika uttryck på engelska, bland annat 

assisted story-telling, co-telling, coproduction of storytelling, collaborative conversation. 
41 Tannen (2007). 
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berättelse.42 Leung (2009) studerade sin dotter och hennes två kamrater, 9-10 år 
gamla, i en inspelning där flickorna träffades i dotterns hem för att leka en 
lördag. Leung beskriver att skratt och repetition var drag som förekom i sam-
producerad konversation eller i skämtsamma språkspel. Repetition i Leungs 
studie handlade både om att repetera ord och gester. Leung fann att flickorna 
använde samma ’språkspel’ som de vuxna visat i de studier som Coates (2005) 
presenterat. I flickornas samproducerade berättelser använde de repetition av 
ord, fraser och ljud, de bytte talare och tog upp trådar som använts tidigare. 
Leung beskriver det som att flickornas öppenhet till turtagning och att de 
tillåter varandra att gå in i varandras tal visar på närheten i deras relation. 
Användandet av gester och dramatisering i flickornas tal, menar Leung ger 
uttryck för deras vänskap gentemot varandra och tycks vara ett utmärkande 
drag i dessa flickors samproducerade berättelser. 

Eder (1988) betonar vikten av etnografisk kunskap för att avgöra i vad mån 
delad kunskap och längre vänskap har betydelse för samproducerande av 
berättelser och hur det görs synligt i analyserna. Eder (1988) studerar tal mellan 
en grupp ungdomar i åldrarna 10 till 14 år i en ’middle school’. I gruppen är 
enbart flickor representerade. Hon fann att den största graden av samverkan 
stod att finna i en grupp av flickor som hade en mer stabil vänskap. Vissa 
berättelser i just denna grupp var så samproducerade att det inte fanns någon 
direkt huvudberättare. Eder (1988) skriver att graden av samproduktion ibland 
ökade ju mer berättelsen utvecklades och pekar på viktiga sociala effekter av 
samproducerat tal, som exempelvis utvecklandet av delade uppfattningar och 
starkare social band. Enligt henne tycks samberättande användas medvetet 
bland flickorna för att stärka solidariteten i gruppen. Genom samberättande ges 
samtidigt uttryck för gemensamma uppfattningar enligt Eder. 

Leung (2009) beskriver användandet av repetition som ett sätt att skapa en 
sammanhållen historia, men också som ett sätt att binda samman flickornas 
relation. Även Tannen (2007) har beskrivit hur repetition i samtal länkar sam-
man deltagarna till samtalet och till varandra, fogar samman individuella talare i 
konversationen liksom i relationen mellan deltagarna. 

 

                                                      
42 Coates (2005); Eder (1988); Polanyi (1985). 
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Identitetsskapande 

En stor del av människors vardagssamtal utgörs av historieberättande. Ett 
berättande som fyller många olika funktioner som exempelvis att bli sedd på ett 
visst sätt, att dela med sig av information, att bygga, upprätthålla och avbryta 
relationer. Men genom berättelsers innehåll och utformning görs också olika 
identitetsarbeten. Tracy (2002) beskriver det som att människor i vardagstal, 
genom historieberättande skapar och återspeglar identiteter. Man skulle med 
identitetsbegreppet kunna beskriva de aktiviteter av sammanlänkning i berättel-
serna som Leung, Eder och Tannen fört fram, som identitetsskapande hand-
lingar, där de samtalande gör sig själva till en grupp och skapar gruppens 
identitet. Jag har i annat sammanhang43 beskrivit hur skolledare i lednings-
gruppsmöten diskuterar sina roller som skolledare och kategoriserar sig som 
annorlunda än lärare och andra personalkategorier på de skolor där de arbetar. 
Där framgår hur det går till när skolledarna i sina mötessamtal skapar skolledar-
identiteter.  

Nedan ska två samtalsutdrag presenteras varav ett är från litteraturcirkeln 
och ett från filosoficirkeln. Det är två relativt långa transkriptioner som presen-
teras i kortare sekvenser och diskuteras allt eftersom.44 I de analyserade samtals-
sekvenserna har jag valt att fokusera på samproducerande mellan deltagarna, 
något jag funnit utmärkande för två av de tre studerade cirklarna; filosoficirkeln 
och litteraturcirkeln. Studiecirkeln i engelska var uppbyggd kring att läsa olika 
texter på engelska, där deltagarna lyssnade till varandras läsning, något som gav 
intryck av relativt disciplinerade möten, med undantag för kaffepauser i mitten 
av träffarna och i sista cirkelträffen då man åt en gemensam måltid.  

I transkriptionerna av de presenterade sekvenserna nedan har jag försökt få 
med hur de samtalande avlöser och avbryter varandra, fyller i ord i varandras 
tal, talar samtidigt, bekräftar varandras uttalanden och skrattar tillsammans. 
Dessa transkriberingar har varit tidskrävande och ibland svåra att utföra. Det 
har krävts mycket lyssnande och varje sekvens har gåtts igenom många gånger. 
Vid varje ny avlyssning dyker något nytt upp. I litteraturcirkeln är alla deltagare 
förutom Kalle kvinnor, något som har försvårat identifikationen av vem som 
säger vad, särskilt i sekvenser där deltagarna skrattar, skojar och talar samtidigt. 
Det har i vissa lägen varit svårt att urskilja de olika rösterna, men om det blivit 

                                                      
43 Nordzell (2007). 
44 Sekvenserna kan ses i sin helhet i bilaga ett. 



43 

något misstag kring vem som säger vad, anser jag inte att det haft avgörande 
betydelse för analysen. Som jag nämnt tidigare skulle en filmad version event-
uellt ha varit till hjälp, men inte heller kameran fångar alltid just de ansikts-
uttryck som man är intresserad av eftersom deltagarna är många och rör på sig.  

S A M P R O D U K T I O N  I  L I T T E R A T U R C I R K E L N  

Jag inleder med att visa ett utdrag ur litteraturcirkeln som är en senare del av det 
tidigare presenterade samtalet om Falkenlands Vinterträdgården. I nedanstående 
sekvens skapas en gemensam förståelse mellan deltagarna om bokens tema där 
en berättelse byggs upp av deltagarna tillsammans. Avslutningsvis talar de även 
om betydelsen av att få diskutera boken, den egna läsningen och andras upp-
fattningar. De framställer det som att samtalet i gruppen leder till en djupare 
förståelse av boken.  

I samtalsutdraget nedan söker cirkeldeltagarna information om huvudper-
sonens namn och om namnet skulle kunna anknytas till den klassiska sagan 
Tusen och en natt. Anna har tidigare satt igång sin dator och inleder med en fråga 
om hur huvudpersonens namn stavas. Huvudpersonen Shahrzad, som namnet 
stavas i boken Vinterträdgården, är invandrad från Iran och gift med Amir. 
Shahrzad är mamma till Aryan, ett av de barn som bokens berättare Laura 
ansvarar för på den förskola där hon arbetar som barnskötare. Lauras berättelse 
handlar om förälskelsen till Shahrzad, om deras samtal och omstörtande, 
omvälvande kärleksupplevelser. 

I mina transkriptioner och i analysen nedan varvar jag namnen Shahrzad och 
Scheherazade beroende på om jag ansett att det som sägs handlar om boken 
Vinterträdgården eller om deltagarna talar om Tusen och en natt45.  

Anna får hjälp att söka information på internet om huvudpersonen i boken. 
Malin säger nedan (rad 8) att Anna kan söka på Tusen och en natt i stället för ”litt-
eratur”. Lena som ”har fått för sig” att det kan vara från Tusen och en natt säger 
dock att hon inte är säker, hon kan minnas fel: 

 
 
Samtalsutdrag 11a, Litteratur 2009    
01  Anna Nu ska vi se [Shahrza:    
02  Ellen              [Dom lekte lite sexuella lekar o så där 
03  Malin ja 

                                                      
45 Vid en sökning på Google har jag funnit olika sätt att stava huvudpersonens namn i 
Tusen och en natt. Scheherazade och Sjeherezade är två olika stavningar som tycks 
vanliga. I boken Vinterträdgården används dock Shahrzad. 
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04  Ylva det är för att stavningen är lite annorlunda i den här (0.6)  
05 ja litterära figuren som jag [har ett vagt minne av 
06  Anna                [ska vi titta ra, Shahrzad?  
07  Anna Det är inte ur tusen och en natt då? 
08  Malin Ja kolla tusen och en natt, kanske att det, kanske är det 
09  Anna Shahrzad. Ska jag kolla litteratur eller 
10  Ellen Tusen och en natt 
11  Malin    Tusen och en natt 
12  Ellen Jag har fått för [mig att 
13  ?                  [ohörbart tal      
14  Ylva Nej det är inte alls säkert det kan va jag som minns fel 
15  Ellen Nej men det kan nog stämma 
16  Malin jag tror att det stämmer jättebra, då skulle det stämma med  
17 historien också 
18  Ellen precis, precis 
19 (0.9) 

 
Ylva får stöd för sin minnesbild av Ellen och Malin som tror att det stämmer 
med kopplingen till Tusen och en natt. Malin tillfogar också att ”det skulle stämma 
med historien också”, det vill säga att historien i boken och historien i Tusen och 
en natt skulle överensstämma med varandra. Anna läser högt för alla ur den in-
formation som hon finner på nätet och varvar med egna kommentarer. Det 
visar sig att det finns en svensk man med namnet i Sverige och Anna kommen-
terar att han kanske är homosexuell.  
 

Samtalsutdrag 11b, Litteratur 2009 
20  Anna ”Czarsad betydelse svenskt namn”, (0.6) du har helt rätt 
21  Malin mm (0.9) 
22  Malin (ohörbart tal) [hehe 
23  Kalle                [vad sa du säg det igen 
24  Anna Det tar lite tid faktiskt (0.5) 
25  Malin hehehe 
26  Anna eeh svenska namn punkt se, ”Scheherazade placering på  
27  namntoppen 2008”, inte i toppen för det, ”antalet kvinnor med  
28 namnet i Sverige hundra, antal män en”, homosexuell kanske.  
29  Flera hi hi ha he 
30  Anna ”Enligt sägen var Scheherazade gemål till [en persisk sultan”      
31  Flera              [ja vad var det   
32 vi sa 

 
Det skojas om sexualitet och sexuell läggning vid ett flertal tillfällen i denna 
cirkel, något som kan kopplas till att en av cirkeldeltagarna lever i en 
homosexuell relation. Kommentaren om homosexualitet kan här inte tolkas 
som homofobi utan snarare som ett kamratligt sätt att öppet skämta om en av 
cirkeldeltagarnas privatliv som alla känner till. Flera i gruppen skrattar åt Annas 
kommentar som kopplar samman mannen som bär namnet med homosexuali-
tet. 

Historien om Sheherazade i Tusen och en natt berättar om henne som älska-
rinna åt sultanen och att hon i likhet med tidigare älskarinnor riskerade att av-
rättas morgonen efter den första natten med sultanen. I denna sekvens kan vi se 
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hur cirkeldeltagarna hjälper Anna att föra historien vidare och ge stöd åt 
minnesbilden av vad historien i Tusen och en natt handlade om. Flera går in och 
säger ”mmm”, ”ja just det” och en hel del skratt visar på deltagandet i det 
gemensamma sökandet. 
 

Samtalsutdrag 11c, Litteratur 2009    
33  Anna ”hon riskerade att avrättas [natten efter bröllops[natten-”  
34  Flera               [mmm                  [jaaaa  
35 just det 
36  Anna så som alla andra tidigare gemåler eftersom sultanen befarade  
37 att krossat hjärta (.) eftersom sultanen befarade ett krossat  
38 hjärta”  
39 (0.6) 
40  Anna (.hhh inandning) ”Scheherazade skapade”, usch ni ryser jag,  
41  Malin jaa ooja jag med 
42  Anna ber: ”Scheherazade skapade samt berättade sagor ur tusen och  
43 [en natt↑ för sultanen varje natt (0.9)[men avslutade aldrig-  
44  Några [mm                         [mm 
45 -en historia innan gryningen vilket var hennes  
46 öv[erlevnads[strategi” 
47  Flera   [öve:     [mm 
48  Ylva nä men gud, 
49  Malin ja jag ryser också 
50  Anna ja jag också (.) ”efter tusen nätter (0.6) därav tusen och en  
51 natt blev sultanen förälskad i henne (0.3) och lät henne leva  
52 (0.6) varav de levde lyckliga i alla sina dagar” 

 
Anna inleder på rad 42 en ny mening ”Sheherazade skapade”, men avbryter sig 
för att kommentera det hon läser men ännu inte läst för de andra: ”usch nu 
ryser jag”. Utan att veta vad Anna kommer att berätta säger Malin ”jaa ooja jag 
med”. Här byggs en spänning upp kring kopplingen mellan den bok deltagarna 
läst och historien i Tusen och en natt. Anna läser vidare att Sheherazade för att 
undvika halshuggning lämnade sina historier oavslutade innan gryningen kom, 
som en överlevnadsstrategi. Ellen utbrister i ”nä men gud” utan att Anna mark-
erat att hon avslutat sin läsning, Malin fyller på med ”jag ryser också”, och 
Anna säger återigen att hon ryser och fortsätter läsningen. Sultanen lät Shehe-
razade leva för att få höra fortsättningen på de historier som hon berättade, han 
blev förälskad i henne, lät henne leva och de levde lyckliga i alla sina dagar.  

Avbryta pågående tur 

De inhopp som Ellen och Malin gör i Annas läsning blir här ett stöd för Annas 
läsning och det hon meddelar de andra. De visar att de är med i berättandet, de 
lyssnar och uppvisar delaktighet i historien. Att bli avbruten i en läsning eller ett 
berättande skulle kunna tas som ett avbrott och att någon annan talare vill 
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komma in.46 Det vi kan se ovan är inte av det slaget utan snarare ett samspel-
ande och uttryck för stöd åt Anna i hennes läsning.  

Nedan fortsätter deltagarna att försöka förstå den lästa boken Vinterträdgården 
med hjälp av information från Internet om Tusen och en natt. 

 
 
Samtalsutdrag 11d, Litteratur 2009    
53  ? mm [ha 
54  ?    [den har ja: 
55  Ellen    [jag har läst det  
56  Anna va 
57  Ellen Ja jag har läst det där 
58  Anna det har inte jag gjort, jag blir alldeles knottrig, till och  
59 med hårbotten knottra[des 
60  Malin        [he he heheheh 
61  Ellen Men vad  
62  Flera [((talar samtidigt om något, ev erbjuds något att äta eller  
63 dricka)) 
64  Ellen [men hur ska man tolka det här da? 
65  Ellen hur ska man tolka det där? 
66  Anna hon berättade [historier för att överleva 
67  Ylva               [hon berättade sagor 
68  Ellen Hon gjorde det här för att överleva, för att hon kanske hade  
69 [så himla (0.3)- 
70  Kalle [beroendeskap   
71  Ellen -taskig relation [med sin man [å instängd [å (.) så tänker 
72  Flera        [ja          [mm         [ja                 
 

Här visar det sig att Ellen läst Tusen och en natt tidigare och därmed borde vara 
införstådd med kopplingen till den bok de läst. På raderna 64 och 65 ställer 
dock Ellen frågan hur man ska tolka det som sägs om Tusen och en natt. Anna 
inleder med att förklara (rad 66) att hon, det vill säga Shahrzad i Vinterträdgården, 
berättade historier för att överleva. Ylva tar över förklarandet och säger att hon 
berättade sagor och att hon gjorde det för att överleva, ”hon [kanske hade så 
himla (0.3)-”, där Kalle fyller på med ”beroendeskap”, något som dock hörs 
otydligt eftersom Ylva och Kalle talar samtidigt. Ylva fortsätter sin analys: 
 

Samtalsutdrag 11e, Litteratur 2009    
73  Ellen jag [som vi 
74  Någon     [mm ja 
75  Ellen prata om det här [innan, att hon gjorde det här ff: (0.8) hon  
76  Flera                  [jaa 
77  Ellen berättade, hon slog i [henne historier för att va med henne- 
78  Malin             [Mm ja fö: at:   
79  Ellen byta ett liv, göra nånting annat (0.3) 
80  Flera jaa mm mm (0.3) 

 

                                                      
46 Cromdal (2009). 
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och får stöd i sina uttalanden av flera i gruppen när de säger ”ja” och ”mm” vid 
ett flertal tillfällen. Här görs en analys av de samtalande där historien i Tusen och 
en natt får betydelse för hur man ska tolka det som händer i Vinterträdgården. 

I samtalsutdraget ovan ger de som lyssnar till Ylvas berättelse ständiga be-
kräftelser på det hon säger. Som jag nämnt tidigare skulle det kunna vara stör-
ande att göra inlägg i en annan talares berättande, men här blir det snarare ett 
stöd för Lena att fortsätta tala. De som lyssnar visar på detta sätt att de följer 
det som sägs och att de är engagerade.  

Nedan följer fortsättningen av det samtalsutdrag som nu är under analys, 
med Lenas sista uttalande från ovan:  

 
Samtalsutdrag 11f, Litteratur 2009    
81  Malin HAheheh 
82  Anna usch va ↑hemskt 
83  Ellen ja 
84  Malin ha ja 
85  Anna det finns ju inget man [kan säga 
86  Ellen                        [det måste ju finnas en orsak till att  
87 hon har valt just det [kända namnet 
88                       [JAAAAAAAAAAA 
89  Anna fan så va hon [invandrare också 
90  Flera ej Kalle         [(allmänt brus) ha ha ha ha 
91  Ellen ja ja ja 
92  Lena men varför skulle hon annars bära det namnet 
93  Ellen näe näe [näe  
94  Malin         [det måste 
95  Anna Det är ju självklart 
96  Malin Men hur hur nu måste jag bara, undrar hur dom andra fruarna  
97 dog da fick dom ett svärd genom hjärtat för det stod ju så 
98 här:  
99  Flera ja ja jaha 
100 Malin ”genom ditt hjärta Shahrzad [skall ett svärd gå” 
101 ?                                [ska e: sv:   
102 ? Oj 
103 Anna Nä men [gud 
104 ?        [Ooo[oo 
105 Ellen            [Det slutar [så 
106 ?                        [Oj så genom[tänkt 
107 Malin                                    [Usch va bra [(ohörbart) 
108 Anna                                                 [Ska vi inte  
109  skicka ett brev till henne ((författarinnan)) 
110 Ellen Visst visst visst visst 
111 Flera ha ha ha ha 
112 Ellen Det blir ju bättre och bät[tre 
113 Malin?                           [Jaaa[aa 
114 Malin                                [den blir faktiskt bättre och  
115 bättre 
116 Anna Kan vi inte skicka ett brev till he[nne 
117 Malin                                    [he he [he 
118 Anna                                           [jag menar vi fick  
119 hrm vi fick ju brev från Shaleid Husseini 
120 Malin precis vi kanske ska [samla alla våra svar 
121 Flera                      [mmm 
122 Anna Så att så att hon borde [väl också svara 
123 ?                         [mmm            mmm 
124 (0.8) 
125 Ellen Mmmm 
126 (0.4) 
127 Ellen jaaa gud 
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Flera deltagare ger stöd åt Annas sätt att beskriva denna koppling och vad 
innehållet i Vinterträdgården kan tolkas som: ”usch va ↑hemskt”. Anna beskriver 
det som så hemskt att ”det finns ju inget man kan säga”. Här kommer Lena in 
och säger att det måste finnas en orsak till att hon (författarinnan) valt just det 
kända namnet (Shahrzad). Vilket Ellen stödjer med ”JAAA”.  

Anna tar här upp kopplingen till invandrarskap, det vill säga att Shahrzad i 
Vinterträdgården är invandrad till Sverige. Anna har själv rötter i ett annat land än 
Sverige, och här blir förståelsen av uttalandet ”fan så va hon invandrare också” 
att det är typiskt att den person som i boken framställs vara den som luras och 
den som berättar historier för att få vara med, är invandrare. Invandrare kan i 
vardagliga samtal beskrivas som ’de andra’, som annorlunda och som kanske 
inte lika trovärdiga som de som liknar en själv.47 Annas uttalande kan tolkas 
som ’typiskt att invandrare ska beskrivas på detta vis’. Här är det flera som 
skrattar och Ellen säger ”ja ja ja”, men det går inte att tydligt urskilja vad det är 
hon svarar på. Det utmärkande här är dock att deltagarna hela tiden ger varan-
dra stöd i det pågående analyserandet. Lena fortsätter att fråga om varför 
huvudpersonen i boken skulle bära det särskilda namnet, om det inte var för att 
det är välkänt och att läsaren därmed lätt kan göra kopplingen till Tusen och en 
natt.  

Ellen svarar på rad 93 ”näe näe näe” och Anna säger att ”det är ju självklart”. 
Malin fortsätter att analysera berättelsen från Tusen och en natt genom att försöka 
förstå hur dom andra fruarna dog ”fick dom ett svärd genom hjärtat” (rad 97) 
och genom att anknyta till det som skrivits i boken Vinterträdgård (rad 100) 
”genom ditt hjärta Shahrzad skall ett svärd gå”. 

Här ges flera uttryck till stöd för den analys som Malin gör och därefter visas 
på flera sätt hur handlingen från Tusen och en natt kan ge en djupare förståelse för 
den berättelse deltagarna läst i Vinterträdgården. De kopplingar som görs mellan 
böckerna ger en ny dimension till personerna i Vinterträdgården, som både 
beskrivs som ”genomtänkt” (rad 106) och förfärande ”usch”. Anna föreslår att 
man ska skicka ett brev till författarinnan för att berätta upptäckten och får stöd 
av Ellen. Ett gemensamt skratt utbryter och Lena säger att det ”blir bättre och 
bättre”. Malin förstärker Lenas beskrivning av att det ”blir faktiskt bättre och 
bättre” varefter Anna återigen föreslår att man ska skicka ett brev till henne 

                                                      
47 Sarup (1996). 
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(författarinnan). För att ge vikt åt brevskrivandet säger Anna att ”vi fick ju brev 
från Khaled Hosseini”. Ett uttalande som ger stöd åt att ett brev till en 
författare/författarinna kan leda till att man får svar. Malin menar att ”vi kanske 
ska samla alla våra svar”. Det ger en antydan om att fler svar kommit från för-
fattare/författarinnor och att dessa svar är värda att sparas.  

Sparade brev är konkreta tecken på att gruppen finns till. Litteraturcirkeln 
ges, med dessa yttre tecken, bevis på sin existens, det finns material som kan 
bevaras för framtiden. Materialet visar också att man haft kontakter med upp-
hovsmännen/kvinnorna till de böcker man läst. Gruppens funderingar har 
kanske till och med haft betydelse för de personer som besvarat breven. 

I ovanstående samtalsutdrag deltar flera individer aktivt i att framställa det 
som berättats som intressant och spännande. Det är känslouttryck som ”oooo”, 
”nä men gud så hemskt” ”usch”, det är värderande uttryck som ”det blir bättre 
och bättre”, ”det blir faktiskt bättre”. Gemensamt framställs det som man fått 
ta del av som en spännande upplevelse.   

Malin fortsätter nedan med att säga att det blir ”spännande att se 
recensionen sen”, det vill säga att recensionen som Anna inledde mötet med 
kan ge ytterligare ljus åt förståelsen av berättelsen i boken. Anna förstärker 
sedan betydelsen av att anknyta historien i Vinterträdgården till den gamla sagan 
om Scheherazade i Tusen och en natt genom att ge Malin beröm för att hon kom 
på denna anknytning:  

 
Samtalsutdrag 11g, Litteratur 2009    
128 Malin Spännande att se recensionen sen 
129 Ellen jaha hehe  
130 Anna Vilken tur att du kom på det [Malin 
131 Ellen                [Ja det var bra Malin 
132 ?                 [Jaaa 
133 ?                                [Gud va roligt 
134 Malin hade nån vag känsla så här 
135 Ylva Ofta ger det ju mer när man [håller på så här (Mycket skratt) 
136 Malin               [Ja eller HUR eller HUR det  
137  kanske finns en massa mer grejer vi har [hittat fast vi inte 
138 Ellen Hahaha Jaa precis[ss                    [hahah 
139 Anna                  [men gud Ja undrar hur hennes hjärna  
140 fungerar [liksom-  
141 Ellen          [jaa 
142 Anna [det är [ju inte bara en kärlekshisto[ria, det e ju [een-  
143 Flera [ja     [ja                          [ja            [ja ja ja  
144  -historia,  
145 just          
146 Anna ett [eeh en e ett littera[tuuur lit[teratuurt (0.3) stor[verk-  
148 Malin(?)     [  jaa               [ja        [ja                 [jaa 
147 Anna -liksom 
149 Ylva HA HAHAHA[HAHA  
150 Kalle          [Du säger ju inte att bara fråg: boken sitter inne  
151  med frågor [du har ju svar på dom också 
152 Ellen (?)          [Men vad gjorde man innan Google 
153 Flera  ja ja [ja ja  
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154 (?)       [Vad sa du Kalle? Att 
155 Kalle Malin säger ju inte att boken innehåller frågor hon har ju  
156 svar på dom också 
157 Malin ja ja jag hade ju inte svaret, jag hade bara en vag känsla  
158 det här-  
159 Ellen ja 
160 Malin [-borde jag känna till jag har läst den en gång men glömt  
161 bort den 
162 Ellen [((otydligt tal samtidigt som Malin ovan)) och den var ju  
163 helt korrekt 
164 Malin ja ja (.)  
165 ? tillsammans (.) 
166 Ellen jaa i samarbete 

 
Anna ger en eloge till Malin: ”vilken tur att du kom på det Malin”. Ellen och 
ytterligare två talare ger Anna sitt stöd. Malin svarar med att hon hade ”nån vag 
känsla så där”. Påföljande rader ger på olika sätt förstärkning till vikten av att 
”hålla på så här” och att ”det finns en massa mer grejer vi har hittat”, ”det är ju 
inte bara en kärlekshistoria, det e ju een historia”, där Anna försöker hitta ett 
riktigt starkt uttryck för att beskriva den bok de läst i ljuset av anknytningen till 
Tusen och en natt. ”ett eeh en e ett litteratuuuur litteratuurt (0.3) storverk liksom” 
ges stöd av Malin med olika ja. Ellen skrattar stort åt Annas extrema 
formulering.  

 
Samtalsutdrag 11h, Litteratur 2009    
164 Malin ja ja (.)  
165 ? tillsammans (.) 
166 Ellen jaa i samarbete 
167 Malin men hade du inte ställt frågan till mig vad det var för nåt  
168 hade jag [inte tänkt på det här fak[tiskt 
169 Ellen          [neej                     [nej 
170 Flera nee neej hade inte jag   neej    
171 Malin Men när du sa [re- 
172 Ellen                 [jaa 
173 Malin -det var då re klack till om de här[med Shahrzad och-  
174 Ellen                                      [ja precis jag kände igen 
175 Malin [det lite vagt bara liksom 
176 Ellen [-tusen och en natt 
177 Malin Men hade du inte ställt frågan hade jag inte tänkt det 
178 Ellen nej ne 

 
Malin beskriver det som man upptäckt som ett gemensamt arbete där hon hade 
en vag känsla av att hon hade läst Tusen och en natt en gång men glömt bort den. 
Man enas kring att ”tillsammans” och ”i samarbete” har gruppen kommit fram 
till en ny förståelse av den lästa boken. Malin förstärker samarbetstemat genom 
att säga att ”hade du inte ställt frågan till mig vad det var för nåt hade jag inte 
tänkt på det här faktiskt”. Detta upprepas återigen på rad 177. Vi har tidigare 
sett exempel på hur man ger varandra uppmuntran för att man sagt något eller 
formulerat sig på ett visst sätt. Här får Malin beröm av flera för att hon tog upp 
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anknytningen till Tusen och en natt av flera och Kalle säger att Malin har svar på 
de frågor som ställs i boken. Malin minskar dock värdet av sin egen insats 
genom att tillskriva den som ställde en fråga till henne upphovet till att 
anknytningen kom fram över huvud taget. Hon hade inte tänkt på det om hon 
inte fått en fråga. Deltagarna tillskriver varandra upphovet till denna ’upptäckt’, 
och beskriver det som att det inte endast är en persons förtjänst utan ett 
gemensamt arbete.  

Nedan sammanfattar Ylva det som de gemensamt har skapat i sitt samtal om 
Vinterträdgården och Tusen och en natt: 

 
Samtalsutdrag 11i, Litteratur 2009    
179 Ylva  Åhh kära vänner (0.3)  
180 Malin jaa 
181 (0.4) 
182 Ylva vad häftigt det är ju just det här (0.3) som är (0.7)  
183 ? hehehe  
184 Ylva ja vad säger man fruk[:            
185 Anna                      [retorikens kär[na 
186 Ylva                                     [neej frukt: frukten av  
187 eehh bokcirkel-  
188 Flera  Ja ja   
189 Ylva alltså att (.) att eh ha: hade jag: alltså (0.4) man [får så-  
190 ?           [neej ja 
191 Ellen [precis 
192 Ylva [-många [fler bottnar 
193 Flera         [ja ja ja     mm[mmmm   
194 Ellen                         [det är det man får, det är det man  
195 får,[de de det [där hade gått he[lt mig [förbi-  
196 Flera        [ja        [ja              [ja     [ja    
197 Ellen -att bara så där oaha spännande kärlekshisto[ria hehehehh 
198 Flera                                             [ja ja 
199 Ellen liksom så där haha[haha 
200 Anna                   [nu blev det otroligt 
201 Flera       ja ja ja 

 
Ylva tar ordet på rad 179 och inleder ett längre uttalande med ”Åhh kära 
vänner”, ett uttalande som i detta sammanhang kan förstås som att något mer 
kommer, det är en inledning på ett längre uttalande eller en sammanfattning. 
Efter ”Åhh kära vänner” kommer en kort paus (0.3) där Malin säger ”jaa” som 
ett uttryck för att hon väntar sig något mer och att hon lyssnar. Lena fortsätter 
med ”det är just det här (0.3) som är (0.7)” där två korta pauser antyder ett 
sökande efter vad som ska sägas härnäst. Någon skrattar och Lena fortsätter 
med ”ja vad säger man fruk” varpå Anna går in och försöker hjälpa till i 
ordletandet med ”retorikens kärna”. Det är dock inte detta Lena är på väg att 
säga utan ”frukt: frukten av bokcirkel-”, ”man får så många fler bottnar”. Det 
som gruppen varit med om att upptäcka och den gemensamma förståelse som 
man uppnått sammanfattas av Lena med att deltagandet i bokcirkeln ger en 
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djupare förståelse av det man läst. Något som övriga cirkeldeltagare ger sitt stöd 
åt. Ellen säger att ”det där hade gått helt mig förbi”.  

Utan samtalet i cirkeln, där anknytningen till den klassiska berättelsen Tusen 
och en natt framträtt, hade berättelsen i Vinterträdgården blivit en ”spännande 
kärlekshistoria”. Detta hade enligt uttalanden som gjordes i de inledande sam-
talssekvenserna, varit en tillräcklig upplevelse, men ”nu blev det otroligt” som 
någon avslutar med att säga.  

I utdraget i sin helhet finns många känslouttryck, där den person som uttalar 
sig uppvisar en stark inlevelse i det man talar om. Talarna knyter an till sådant 
man tidigare läst och gör spännande kopplingar som kan liknas vid en upp-
täcktsresa. I beskrivningarna ovan ger ett äldre välkänt litterärt verk, som Tusen 
och en natt, ökad dignitet åt den bok som cirkeldeltagarna läst. Berättelsen om 
Shahrzad i Vinterträdgården ges ytterligare dimensioner genom samtalen om 
Scheherazade i Tusen och en natt. Cirkeldeltagarna talar som om de själva befann 
sig i en väv av litterära anknytningar, och menar att man som ensam läsare har 
svårt att göra dessa kopplingar själv. I samtalet framställs det som att det är till-
sammans med andra, i gemensamma samtal och analyser, som ökad kunskap 
kan erhållas.   

I ovanstående samtal finns inte så mycket överlappande tal, men de som 
lyssnar ger talaren sitt stöd och bevis på att de lyssnar. De hjälper till i ordsök-
andet med hjälp av skratt och genom ”ja”, ”mm precis” med mera. De bekräft-
ar och stödjer varandra med små korta inlägg, som exempelvis ja ja, mmmm 
och skratt.48 

Samprodukton av berättelse 

Jag har visat hur deltagarna gemensamt skapar förståelsen av den bok de läst, 
hur de i samarbete bygger upp ny kunskap kring det de läst. De fyller i åt 
varandra, överlappar varandra i talet, hjälper varandra att söka ord, frågar 
varandra för att få ytterligare förklaringar, bekräftar varandras tal och skrattar 
under pågående samtalstur som respons på något som sägs. Som nämnts 
tidigare talar man i samtalsanalytiska sammanhang om att en vanlig organisator-
isk princip i samtal är att en talare i taget talar, vilket också visats i tidigare 
forskning.49 Därför är det intressant att visa vad som händer när samtalare 

                                                      
48 Analyser av hur dessa bekräftelser fungerar kan göras än mer detaljerat, se 

exempelvis Jefferson (1985) och Jefferson et al (1987). 
49 Cromdal (2009). 
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bryter mot turtagningsordningen, som exempelvis när någon avbryter eller 
börjar tala i munnen på varandra. Cromdal menar att man ofta gör det av ”goda 
skäl” som när man inte håller med den som talar, när man är upprörd eller att 
man vill demonstrera sitt ointresse för det den andre talaren säger. I ovanstå-
ende exempel från litteraturcirkeln kan det som sker inte beskrivas som att man 
är ointresserad eller inte håller med den som talar. Snarare är överlappande tal 
ett sätt att visa att man håller med, att man lyssnar, att man tycker att det som 
sägs är intressant. Att avbryta och tala samtidigt som någon annan, blir i denna 
studiecirkel ett sätt att visa att man är deltagande och socialt responsiv.50 Ett 
uttryck som Cromdal (2009) använder är kommunikativ samarbetsvilja. Det 
som i många andra sammanhang skulle kunna beskrivas som att störa 
talordningen, är i litteraturcirkeln i stället uttryck för kommunikativ samarbets-
vilja. Att vara socialt responsiv och uppvisa kommunikativ samarbetsvilja görs 
genom att bland annat avbryta och fylla i varandras tal. Deltagarna hjälper 
talaren att komma vidare genom att flika in något i dennes tal. Vi har sett 
exempel på hur de samtalande 

 
tolkar in avsikter och budskap i varandras handlande samt hur de uppvisar sin 
egen förståelse – sin analys – av vad det är man för stunden tillsammans håller på 
med.51  

 
Turtagningsordningen i samtal innebär att de som lyssnar är tysta och låter 
talaren tala tills någon paus uppstår. I de samtalsutdrag som vi sett ovan fram-
går att det inte enbart är genom att vara tyst som man kan förstås som 
lyssnande till det som sägs. Lyssnande och delaktighet görs inte enbart genom 
att låta den som talar få tala ensam i långa stycken, utan även genom att aktivt 
medverka i samtalet och bekräfta vad de andra sagt. Deltagarna visar att man 
förstår vad som komma skall i samtalet genom att fylla i åt varandra, gå in i 
varandras tal, skratta tillsammans, bygga ut samtalet med ironi, skämta. Man ger 
talaren uppmärksamhet genom kommentarer och förstärkningar av olika slag.  

Eder (1988) skriver att samproducerandet i sig utvecklar starkare sociala 
band mellan de samtalande och att deltagarna utvecklar uppfattningar som 
liknar varandra i detta samproducerande. Men man kan också beskriva det som 
att samproduktion visar sig vara en tillgång som används för att uppvisa 

                                                      
50 Asplund (1987:1; 1987:2). 
51 Cromdal (2009, sid 57). 



54 

samhörighet med dem man samtalar med; eller en kulturell resurs för att stärka 
banden mellan individerna. Samproducerande har i två av de cirklar jag studerat 
visat sig vara ett godtagbart och kanske också eftersträvansvärt sätt att handla.  

Här vill jag göra en kort reflektion i förhållande till identitetsbegreppet och 
gruppidentitet. Man kan beskriva det som sker i litteraturcirkeln som att sam-
producerande av berättelser är ett sätt att uppvisa gruppidentitet.52 Eder (1988) 
beskriver det som att större gruppidentitet också leder till en ökad samprodukt-
ion mellan de samtalande. Ju längre tid en grupp träffats desto mer samprod-
ucerar deltagarna. Det är inte möjligt med mitt empiriska material att uttala sig 
om huruvida samproduktion eller gruppidentitet kommer först, men utifrån 
min studie anser jag att man kan säga att samproduktion av en berättelse kan 
vara ett sätt att uppvisa samhörighet med dem man samtalar med.    

I beskrivningarna av hur deltagarna stärker gruppidentiteten framgår också 
att deltagarna tillskriver varandra positiva omdömen och bekräftar varandra och 
bekräftar allas deltagande i samtalandet. Deltagarna använder olika sätt att visa 
det fantastiska som de är med om, bland annat genom de extrema uttryck som 
används och de betoningar som görs. Exempelvis på rad 146-147 där Anna 
använder sig av ”ett litteratuuuur litteratuurt (0.3) storverk”, eller rad 136 där 
Malin säger ”eller HUR eller HUR”. Deltagarna höjer också rösten emellanåt 
för att göra sig hörda.  

I slutet av samtalsutdragen uttalar deltagarna också mer direkt att bokcirkeln 
behövs för att skapa en djupare förståelse för läsningen. ”Frukten av bok-
cirkeln” är att man gemensamt har möjlighet att se andra saker i boken som 
man inte såg själv vid genomläsningen. I det här fallet hade ingen av deltagarna 
tidigare tänkt på kopplingarna till boken Tusen och en natt. 

S A M P R O D U C E R A N D E  O C H  I D E N T I T E T S S K A P A N D E   

I  F I L O S O F I C I R K E L N  

I nedanstående transkriptioner vill jag visa hur cirkeldeltagarna även i 
filosoficirkeln överlappar varandras tal, avbryter och inflikar med kommentarer. 
I detta fall för att gemensamt skapa historien om sin studiecirkel. Historien 
samskapas både genom att flera av deltagarna är engagerade i det som sägs och 
hjälper till med berättandet, men också i innehållet av det som sägs. Man talar 

                                                      
52 Tidigare forskning kring samtal och identitet har gjorts av bland annat Antaki & 
Widdicombe (1998), Benwell & Stokoe (2006) samt Nordzell (2007).  
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här om vad studiecirkelverksamheten betyder, att det känns viktigt att få vara 
med i cirkeln och även varför. Transkriptionerna nedan (2 delar) är hämtade ur 
en längre sekvens som kan ses i sin helhet i slutet av arbetet.  

 
Samtalsutdrag 12, Filosofi 2009   
56  Stefan Gustaf vill säga nåt 
57  Erik Gustaf 
58  Gustaf nä jag vill foga in en sak till, vi var alltså en grupp här  
59 från början och vi stod nästan still o stampa vi hade  
60 assepterat aaa eee 
61  Stefan om kakelugnen 
62  Gustaf  hehe ja ja o allt det där Siv var inte här då o Roffe va  
63 inte 
64  Flera he he 
65  Gustaf men vi andra vi satt här o vi följde med för den sociala  
66 gemenskapen mycket MEN när du kom in i bilden  
67  Siv  ja ha 
68  Gustaf då ställde du till det så folk fick börja tänka  
69  Siv [åhh 
70  Gustaf [du tving [du tvinga oss o tänka 
71  Roffe           [mmm 
72  Siv va härligt ha aha 
73  Gustaf det är inte smicker det här utan det är bara mina  
74 iakttagelser. 
75  Stefan nej nej det är ett faktum alltså 
76  Gustaf och det måste väl Erik också .. vi fick ett annat sätt- 
77  Roffe ok 
78  Gustaf -att en annan vin.. jag tyckte nästan att gruppen höjde sig  
79 nåra snäpp  
80  Siv jaha vad bra 
81  Stefan ja men det är ju så för [varje ny som kommer 
82  Gustaf                         [o så kom Roffe in här-   
83 -[oo de va … han ställde till [de  
84  Siv [ha ha ha ha                  [precis hahaha 
85  Erik joora jag håller med, våra nya deltagare har berikat kursen i  
86  hög [grad  
87  Stefan     [de de det är ju det som är [underbart 
88  Gustaf                                 [de de det är inte smicker  
89 utan de e … vi BEHÖÖVde en injektion för:::: jag som är  
90 dummast [av er 
91  Alla         [ha ha  
92  Gustaf jag kan till och med förstå de alltså 
93  Flera HAHAHAHA 
94  Siv men alltså men det var väl så att vi tog del av era ni hade  
95  väl era påståenden vi hade aa väl tänkt på andra saker kanske  
96 och så blir det ju brytningar där 
97  Gustaf hur som helst men hur som helst gruppen reste sig- 
98  Siv ja[ja  
99  Gustaf   [-till en annan nivå- (0.35) 
100 Siv  ja ja vad bra 
101 Siv det gick inte att [sova här inte  
102 Gustaf                   [ja tycke jag tycker det är så roligt o  
103 lyssna på 
104 Siv hehe 

 
Gustaf får ordet från Erik och inleder en längre utläggning, dock med inlägg 
emellanåt från andra deltagare, om hur det har varit i gruppen och hur de nya 
deltagarna berikat samtalen. Gustafs bild är att gruppen stod och stampade när 
Siv kom in i bilden. Hon förändrade klimatet i gruppen och i stället för att man 
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deltog mest för den sociala gemenskapen så blev deltagarna tvingade att tänka, 
menar han. Det är intressant att se hur Stefan hakar på den nya inriktningen av 
samtalet, från det att man tidigare talat om tekniska skeenden, mänskligt 
intellekt och sanning, övergår till att samtala om gruppen och hur den fungerar. 
Stefan inflikar ”och kakelugnen”, ett inlägg som blir obegripligt för en utom-
stående, men som Gustaf förstår och besvarar med ”allt det där”. Gustaf gör 
dock också klart för deltagarna att det kanske ter sig obegripligt för dem som 
inte var med när dessa diskussioner fördes. Han klargör att ”Siv var inte här då 
o Roffe va inte-”.  

Gustaf utvecklar sin beskrivning av Sivs ankomst till gruppen med att hon 
”ställde till det så att folk fick börja tänka”. Det är ett positivt uppmärksamm-
ande av Siv där Gustaf förklarar att det inte är ”smicker” utan ”bara mina 
iakttagelser”. Liksom i litteraturgruppen ger man här positiva omdömen till var-
andra som uppskattning, men här blir det också ett allmänt erkännande av att 
det är berikande att delta i kursen, att man ”måste tänka”, det går ”inte att 
sova” och att kursen ”reste sig till en annan nivå”. Som ett sätt att bevisa att 
Gustafs påståenden är ett faktum, att det är sant, beskriver han sig själv som 
”dummast av oss alla”, men att han trots detta kan förstå det som sker. Gustaf 
beskriver sig som en iakttagare som inte riktigt kan delta i diskussionerna 
eftersom han är ”dummast”, men gör det till en resurs för att få sina utlåtanden 
att bli till ’fakta’, något som är ’sant’. Vilket Stefan stöttar genom att säga att det 
är ”faktum alltså”. Stefan går in vid ett par tillfällen och kommenterar, Siv 
svarar på den uppskattning som ges, några skrattar vid flera tillfällen, Erik ger 
stöd åt Gustafs beskrivning av vad de nya deltagarna tillfört och Roffe ger vid 
ett tillfälle stöd åt beskrivningen genom sitt ”ok”. 

I hela sekvensen hjälper deltagarna till i berättandet, exempelvis på rad 61 där 
Stefan flikar in ”om kakelugnarna” och rad 73 och framåt. Vi kan se en hel del 
överlappande tal, skratt, självironi och beröm, där cirkeldeltagarna flikar in och 
hjälper Stefan att berätta historien. Man talar om gruppen som tidigare mest 
intresserad av den sociala gemenskapen, till att få en injektion, bli berikad och 
resa sig. I berättandet skapar man också bilden av den egna gruppen. Något 
som i likhet med tidigare beskrivningar av litteraturcirkeln kan betraktas som ett 
identitetsskapande av gruppen.  
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Spännande resa 

Ytterligare ett exempel på identitetsskapande i filosoficirkeln är när Stefan tar 
över redogörelsen av det som händer i studiecirkelverksamheten genom att  
beskriva studiecirkeln som en spännande resa. Genom att säga att ”det vi håller 
på med nu antingen det finns eller inte finns om det inte det e eller inte” 
anknyter han till den inriktning som samtalet hade tidigare och som inleder 
ovanstående sekvens: ”att vi aldrig uppnår sanningen”. Nedan är flera deltagare 
involverade i att beskriva hur ”privilegierat” det är att få vara delaktig i studie-
cirkelsamtalen: 
 

Samtalsutdrag 13, Filosofi 2009   
114 Siv ja det är bra jag har studerat 
115 Stefan kan man inte säga om livet och det vi håller på med nu  
116 antingen det finns eller inte finns om det inte det e eller 
117 inte så är det ju en spännande resa vi gör 
118 Siv jaa ABSOLUT 
119 Många ja 
120 Olle så det är när man är så privilegierad som vi är 
121 Flera ja ja 
122 Olle för det är vi ju 
123 Gustaf å vi får tycka, du menar att man får tänka och tycka och säga  
124  vad vi vill 
125 Olle ja osså har vi det varmt och skönt också 
126 Flera hihi ja hahah 
127 Siv men vi var ju ganska 
128 Olle magen är full och så vidare ja 
129 Flera  haha mmm  
130 Siv kaka får vi .hhhhhh nä med de va [ju 
131 Gustaf                                  [kaka ja men va f 
132 Siv  haha ja nä men asså vi var ju ganska röriga ett tag också i 
133  våra diskussioner o sa de ”hoppas det är ingen som hör oss”  
134  så vi sa då (.) då tycker dom inte vi är riktigt kloka sa  
135 vi- 
136 Flera  ha ha 
137 Siv -men det är ju så härligt tycker jag att få komma hit och  
138  kasta fram sina idéer och tankar och veta att man förstår att  
139 allihopa är likadana på nåt sätt så att eh man blir mött på  
140 (.) som en klok människa 
141 Gustaf du Siv vi är lika vilsna 
142 Siv ja precis eller lika kloka (0.3) .hh det tyckte jag va skönt  
143 att få nån åå att man kunde säga precis (0.7) fråga precis  
144 vad som helst och att ja va ni var beredda att svara haha 
145 Gustaf den atmosfären den får du inte i en grupp utan att bearbeta  
146 (0.3) själva materialet 
147 Siv  nej nej 
148 Erik men i alla fall jag har ställt upp [lite frågor här 
149 Ella       [vi kan väl tillägga att- 
150 Stefan nu går vi in i boken 
151 Ella  -det st det står två stycken i ↑kö: och vill in i gruppen 
152 Siv nej vi ha- vi orkar inte 
153 Ella det kan väl vara trevligt att veta att folk vill in här 
154 Siv haha (avmätt) 
155 (Flera talar samtidigt) 
156 Ella jag har inte frågat, dom står i kö 
157 Erik ja nä vi tar inte in några, det går inte, det går inte, det  
158 hjälper inte med större rum vi behöver inte va↑ fler för att  
159 är [man för många så 
160 Siv    [tio blir för mycket 
161 Ella det går ju att skaffa ett större rum men är- 
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162 Flera  (otydligt tal) nej 
163 Ella -det avsett för att det ska vara fler 
164 Erik nej jag tror inte att vi ska va de de vi är elva stycken och  
165 det räcker 
166 Ella ja, men jag vill tillägga att [de e kul att det in(ohörbart) 
167 Erik                 [men vi är jätteglada åt er som  
168 har kommit in i alla fall MEN i alla fall,  
169 Siv ja 

 
Flera argument tas upp som bekräftelse på den privilegierade ställning som del-
tagarna har med tanke på att de får vara med i dessa samtal:  
 
Vem? 
 

Var, Rad? Vad? Analys 

Stefan 177 Det är en spännande resa  
vi gör 

Tillsammans gör man i 
gruppen något som 
utvecklar 
 

Gustaf 123-124 Å vi får tycka ... du menar 
att man får tänka och  
tycka och säga vad man vill 
 

Öppenhet, generositet 

Olle 125 Osså har vi det varmt och 
skönt 
 

Trygghet och privilegierat liv 

Olle 128 Magen är full och så vidare  
 

”=” 

Siv 130 Kaka får vi 
 

Trivsel i vardagen, omtanke 

Siv 137 Men det är ju så härligt 
tycker jag att få komma  
hit och kasta fram sina  
idéer och tankar och veta  
att man förstår att allihopa 
är likadana på nåt sätt 

Öppenhet, acceptans, 
generositet 

    
Siv 142-143 Skönt att få nån, att man 

kunde säga precis …  
fråga precis vad som  
helst och ni var beredda  
att svara 
 
 
 

Öppenhet, lyssnande 
atmosfär och engagerade 
deltagare 
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Vem? Var, Rad? Vad? Analys 
    
Gustaf 145-146 Den atmosfären den får  

du inte i en grupp utan att 
bearbeta själva materialet 
 

Vikten av kontinuitet, att 
träffas regelbundet i 
organiserad form 

Ella 151 Det står två stycken i kö  
och vill in i gruppen 

Denna cirkel är attraktiv, det 
finns andra som vill delta, 
det finns andra som känner 
till gruppen 
 

Ella 153 Det kan väl vara trevligt  
att veta att folk vill in här 

”=” 

 
Studiecirkeldeltagandet beskrivs som att göra en resa tillsammans, vilket ofta 
används som en metafor för att en utveckling sker. I det här fallet talar man om 
att utvecklas gemensamt. Flera av ovanstående uttalanden ger uttryck för att det 
i gruppen finns en öppen, generös och lyssnande atmosfär med engagerade 
deltagare. Omgivningen beskrivs också som trygg och privilegierad där det även 
bjuds en kaka (med kaffe) som ger trivsel och kan ses som ett tecken på 
omtanke. Ella säger att flera personer vill vara med i denna grupp, och visar 
därmed att andra känner till studiecirkeln och ser den som attraktiv. Det Gustaf 
tar upp om att en grupp med dessa positiva förtecken inte skapas utan att man 
”bearbetar själva materialet”, ser jag som ett sätt att förklara att man gemensamt 
diskuterar formerna för mötena, att det är en utvald grupp människor som 
samlas och att man träffas regelbundet i organiserade former. Det räcker då inte 
med att några personer träffas helt apropå varje dag utanför hemmets port eller 
att man samtalar vid en kaffestund. Det är något mer som måste till för att 
skapa en grupp med de positiva förtecken som många i gruppen menar att den 
har. Detta liknar det som Lena i litteraturcirkeln ovan säger: ”frukt: frukten av 
bokcirkel-”, ”alltså att att .. ha hade jag alltså man får så många fler bottnar”, 
där hon kopplar just deltagandet i cirkeln till möjligheten att få en ökad förstå-
else för den bok de läst.  

För deltagarna i de två cirklar som här presenterats, gäller att de både själva 
och som grupp på olika sätt givit uttryck för att det är något särskilt med att 
delta i cirkel och att diskutera en i förväg läst text. Det är inte detsamma att läsa 
en bok i enskildhet, eller att samtala med vem som helst. Det är något särskilt 
med att vara del av den gemenskap som den organiserade studiecirkeln innebär. 
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I en cirkel samlas en grupp individer regelbundet vid bestämda tidpunkter. Det 
är samma personer som träffas och de har ett gemensamt projekt som ska ut-
föras. Alla är inställda på just det som överenskommits. Ovan säger deltagarna 
att man i studiecirkeln kan känna sig trygg i att andra lyssnar, andra som är 
intresserade och villiga att hjälpa till att utveckla de tankar man har, utan att 
man behöver känna att man säger fel saker och gör bort sig. Detta kan, enligt 
deltagarna själva, uppnås genom bearbetning och kontinuitet. Man kan genom 
denna kontinuitet ’göra en resa tillsammans’ och utvecklas gemensamt. 
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Livserfarenheter i cirkelteman 

De studiecirklar jag lyssnat till har visat exempel på ett brett spektra av teman 
som samtalen kretsar kring. De kan handla om olika frågor som man läst om 
och som man sedan utvecklar och för diskussion om; rasism, mångfald, sexual-
itet, sexuell läggning, olika livsvillkor, erfarenheter, reseminnen och filmer man 
sett. Men även hur begrepp kan förstås som exempelvis vetenskap, sanning, 
utveckling, intelligens, korrespondensteori, paradigm, minne, religion, livsåskåd-
ning och övernaturliga händelser. De är alla exempel på områden som kopplats 
samman till det som är temat för dagen utifrån böcker eller filmer som cirkel-
deltagarna läst. Men i samtalen reflekterar man också över språkbruk i böcker, 
hur olika sätt att författa kan ge olika läsupplevelse, författares ursprung och 
villkor, hur innehållet i olika böcker kan tolkas och att ett samtal om en gemen-
sam läsning kan ge nya infallsvinklar. Det är diskussioner som kan beskrivas 
som metadiskussioner om de sammanhang som studiecirkeldeltagarna befinner 
sig i och vad det material de använder sig av har för betydelse för de samtal de 
för. Ofta leds samtalen in på erfarenheter som deltagarna haft och som kan 
kopplas till de teman som tas upp. Samtalen förs därmed både utifrån det som 
står i böckerna och utifrån mer allmänna, generella reflektioner, men också i 
förhållande till olika erfarenheter och upplevelser som deltagarna själva haft.  

I den engelska konversationscirkeln blir diskussionerna inte lika intensiva 
som i filosofi- och litteraturcirklarna. Deltagarna tycks ha en närmare relation 
till och känna varandra något mer i de senare cirklarna. Men det kan också 
handla om att inriktningen på cirklarna filosofi och litteratur är mer av reflekter-
ande karaktär än cirkeln i engelsk konversation. Filosofi är ju ett ämne som 
handlar om livsfrågor, där olika filosofers diskussioner borde återspeglas i sam-
talen i cirkelträffarna. Litteraturcirkeln har skapats just för att få möjlighet att 
tränga djupare in i någon text som deltagarna gemensamt tagit del av.  

Alla deltagare i litteratur- och filosoficirklarna har inte känt varandra en 
längre tid, men några har träffats längre än endast en termin. Litteraturcirkeln är 
tänkt att pågå så länge som deltagarna finner glädje i att fortsätta att träffas och 
i filosoficirkeln har några av deltagarna varit med i samma cirkel tidigare, med 
samma cirkelledare.  
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I den engelska konversationscirkeln talar man fritt sista delen av varje möte 
och deltagarna berättar på engelska om händelser ur livet för att träna sig i att 
uttrycka sig på språket. I slutet av terminen har man dessutom en gemensam 
måltid där samtalen rör sig kring olika reseminnen eller spännande upplevelser i 
livet. Dessa teman håller sig på en berättandenivå utan djupare problematise-
ringar. Syftet är ju inte att diskutera livsfrågor utan att lära sig att tala engelska. 
Deltagarna samtalar dessutom på ett språk som de inte behärskar så väl, vilket 
skulle kunna vara en faktor för att avhålla sig från samtal där man behöver 
nyanserna i språket för att få fram det man vill säga.  

I de andra två cirklarna blir fokus ofta att fördjupa sig i en frågeställning, att 
försöka reda ut hur något kan förstås, hur olika deltagare förstår något och att 
man förstår något på olika sätt. För att förklara varför man uppfattar något som 
man gör, ger man ofta exempel ur sitt eget liv och berättar om sina egna er-
farenheter. I likhet med det som beskrivs i Andersson et al (1996) håller sig 
dock deltagarna främst till berättelser om egna erfarenheter och inte sådant som 
andra, släktingar, vänner eller, bekanta varit med om. Även om diskussionerna 
ibland kan vara intensiva är inte grundtonen i någon av cirklarna att man vill 
bevisa att man har rätt, att man vill vinna en diskussion eller få någon annan i 
gruppen att framstå som mindre kunnig eller bildad. Grundtonen är snarast re-
spekt för olikheter i uttalanden och de åsikter som förs fram, samt en nyfiken-
het om olika sätt att tolka något. Det tycks som att tiden – den tid man avsatt 
för cirkelmöten – är en särskild tid, då man gör något speciellt, där särskilda 
regler – cirkelregler – gäller. I vissa fall kan man också tala om rummet, att del-
tagarna kommer till en särskild plats.  

För att ge några exempel på vad man talar om i cirklarna där jag ser att 
deltagarna kopplar de teman man talar om till egna erfarenheter visas några 
transkriptioner nedan. Valen av just dessa avsnitt har gjorts med omtanke om 
dem som spelats in. I vissa fall när jag lyssnat har anknytningarna tyckts mig så 
personliga att jag inte velat skriva ned dem. Det har känts som att jag då skulle 
utelämna deltagarnas privatliv och missbruka deras förtroende att lämna ifrån 
sig inspelade cirkelträffar. Av den anledningen har relativt opersonliga delar fått 
komma med, vilket kanske inte riktigt speglar det djup och intimitet som kan 
finnas i cirklarna. Jag tycker dock att det som presenterats tidigare i samtalet om 
boken Tusen och en natt visar att mycket personliga delar av livet kan ges röst i 
litteraturcirkeln. Det är något jag även hört i filosoficirkeln.  
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Här presenteras samtalsutdragen med en enklare form av transkription 
jämfört med de transkriptioner som redovisats i de två andra delstudierna ovan. 
Detta med tanke på att analyserna nedan inte riktas mot detaljerna i hur deltag-
arna interagerar med varandra utan snarare på hur teman exemplifieras med 
livserfarenheter.  

I nedanstående sekvens har deltagarna i filosoficirkeln tagit kaffepaus, men 
man har valt att ha inspelningsapparaten påslagen eftersom man fortsätter sam-
talen under pausen som inleddes efter det att filmen om Kant, hans verksamhet 
och liv visats. Diskussionerna efter filmvisningen var livliga och handlade om 
moral, att tala sanning och lögn. Man sammanfattar Kants hållning som att han 
”kan inte ljuga”, ”han accepterar ingen vit lögn” och kring detta kretsar samtal-
en. Erik inledde med en berättelse om hur det gick till när han lånade ut pengar 
till en arbetskamrat tidigare i livet och nedan tar Stefan upp en annan berättelse 
som ligger honom nära. 

 
Samtalsutdrag 14, Filosofi 2009 
01 Stefan Nä men det är rätt roligt, jag har ju en nära grej som  
02 vanligt alltså, he 
03 Olle hehe 
04 Stefan  personligt. Jag har ju en son nere på Korsika, och han var  
05 väl 14 år när vi skilde oss, och jag träffade inte honom. Men  
06 hur det var så började vi få kontakt och jag börja snacka med 
07 honom och jag kunde prata med familjen. Men så en dag ringde  
08 han ”alltså det har gått tokigt, det är hemskt” och han  
09 undrade om han kunde få låna lite pengar av mig. Han sa ”vi  
10 kan skriva papper, vi kan … så att du vet att du får tillbaka  
11 pengarna, jag kan betala inom sex månader, så mycket då och  
12 så mycket sen, kan du låna mig lite pengar”. För det första  
13 kändes det avigt att han skulle låna pengar av mig, men han  
14 kände ju inte mig, han hade sin historia om mig från sin mor.  
15 Men jag sa ”jag litar på dig, jag skickar över de här  
16 pengarna från och med i dag, och så betalar du dom inom sex  
17 månader, så är det bra”. Det kom aldrig några pengar.  
18 Siv nää 
19 Stefan inte ett ljud. Han svarar inte när jag ringer. Då frågar man:  
20 om Kant hade varit med, har jag kommit på kant med honom. 
21 Flera  hehehehe 
 

Här fortsätter man att samtala om att låna ut pengar till släkt och vänner en 
kort stund, varefter Oskar knyter an till Stefans berättelse. 
 
    Samtalsutdrag 15, Filosofi 2009 

01 Oskar jag har en annan historia, om den är sann eller inte det vet  
02 jag inte, det var en vän som berätta, han skulle låna ut  
03 pengar till en granne och så sa han ”du kan betala tillbaka  
04 då och då”, ”betala tillbaka, vad sjutton då är det väl ingen  
05 glädje med pengarna” då kunde han lika gärna vara utan. 
06 Ella Men det blir ju så mycket känslor det där när du talar om din  
07 son som liksom, oavsett om han inte hade lånat, så 
08 Siv men han talar ju om förnuft ((med hänvisning till Kant)) 
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I samtalet ovan kan vi se exempel på hur deltagarna tar upp privata händelser ur 
livet för att åskådliggöra något de läst. De uttrycks ofta som tolkningar eller 
överföringar av de texter som man läst till den egna livsvärlden. Den privata an-
knytning som Stefan gör ovan är inte ovanlig i vare sig filosofi- eller litteratur-
cirkeln. Stefan avslutar sin berättelse med att anknyta till Kant: ”har jag kommit 
på kant med honom”, vilket för mig som lyssnat, känns som ett sätt att på nytt 
skapa distans, att inte alltför mycket göra berättandet likt det som skulle kunna 
skett i en terapeutisk situation. Detta är en filosoficirkel och Stefan anknyter på 
ett skämtsamt sätt till cirkeltemat. Oskar berättar en annan liten historia, som 
kopplar an till Stefans tema på ett skämtsamt sätt. Ella svarar dock Stefan med 
att ta upp allvaret i hans berättelse på ett djupare plan och knyter an till det som 
skulle kunna uppfattas som en sorg hos Stefan, inte om de pengar som han 
förlorat, utan om den förlust som Stefan ger uttryck för gällande kontakten 
med sonen. Berättelsen vittnar om ett svek från sonen, men den skulle också 
kunna vara en sorg över förlorad kontakt med sonen, att Stefan inte tycks vara 
värd att ha kontakt med i sonens ögon, att han inte kunnat påverka sonens bild 
av sig själv. Ellas svar till Stefan avbryts dock av Siv som vill föra samtalet 
vidare till att handla om temat för dagen. Härefter återkommer man inte till 
Stefans berättelse, åtminstone inte vid denna cirkelträff. 

Stefans berättelse är ett litet exempel som visar att det finns utrymme i 
cirklarna att berätta händelser ur livet, som ger både berättaren och de som 
lyssnar möjlighet att reflektera över det.  

Den största delen av mötena i filosofi- och litteraturcirklarna handlar dock 
om själva temat för dagen, den bok man läst och/eller film man sett. Samtalen 
byggs upp kring det man tagit del av gemensamt, men deltagarna för också in 
kunskaper man fått genom att ta del av TV- och radioprogram, internetsökning, 
böcker, samtal med vänner osv. Ett exempel finns i det som redovisats ovan ur 
litteraturcirkeln där man söker på Tusen och en natt och tillsammans läser vad 
som står. Kunskaper som deltagarna får från internetläsningen gör att de 
tillsammans gör en tolkning av Vinterträdgården som de själva säger att de inte 
gjort när de läste den inför dagens möte. Den nya kunskapen som kan kopplas 
till boken ger enligt dem själva en ny dimension åt innehållet i boken. Nedan 
ges ett exempel på hur deltagarna i filosoficirkeln kopplar samman annan läs-
ning med det tema man talar om. Erik läser ur kursboken som man använder i 
studiecirkeln: 
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Samtalsutdrag 15, Filosofi 2009  
01 Erik då står det: ”en av- en av den moderna vetenskapsfilosofins  
02 huvudidé är att det inte finns någon metafysisk garanti för  
03 kunskap. Metafysisk vill jag översätta med grundläggande. En  
04 av den moderna vetenskapsfilosofins huvudidé är att det inte  
05 finns någon grundläggande garanti för kunskap.” Det finns  
06 ingen garanti för kunskap. (.) Vad säger Roffe om det? 
07 Roffe Ja det verkar ju vara vettigt skrivet tycker jag (.) kanske  
08 ja på något sätt. 
09 Erik när du [går in på – 
19 Roffe        [jaa de de jag läste (.) e e en bok av en som heter  
11 Danielsson, Ulf Danielsson heter han väl då, om (.) äpplen 
12 och stjärnor som faller, det var hans första bok alltså, och  
13 där kommer han in på, han har en väldigt ödmjuk inställning  
14 som professor i teoretisk fysik, till andra  
15 förhållningssätt alltså och, han tycker liksom att, han ser  
16 framför sig ingen skillnad mellan religion och  
17 naturvetenskap utan dom kommer att, så småningom att att  
18 enas liksom ändå på nåt sätt. Så att man inte kan skilja dom  
19 åt.  
20 Erik Nej 
21 Roffe Han menar att det är för mycket åtskilt nu va, det är så 
22 [stor fientlighet mellan religion och [naturvetenskap[((?)) 
23 Siv [ja          [ja         [mm  
24 Roffe Vi måste sträva till att få ett enhetligt bygge här liksom 
25 Erik Jag har en bok, även om den är väldigt gammal, men i alla  
26 fall, den är- talar om genetik, vägen till livets början,  
27 heter den, han heter Rydén som har skrivit den. I alla fall,  
28 han slutar med att när man har läst naturen och genetiken då  
29 kommer man väldigt nära religionen. 

 
Roffe svarar Erik med att ge ett exempel från en bok som han läst i annat 
sammanhang än till studiecirkeln och använder den kunskap han då fått för att 
diskutera cirkeltemat. 

Samtalet fortsätter härefter en stund att handla om hur man kan förstå 
religion och naturvetenskap, likheter och olikheter, hur vi ofta väljer att hitta fel 
istället för att se till likheter och gemensamma förståelser. I en cirkel som denna 
finns inga krav på att man ska vara påläst eller att man ska vara ’duktig’, och ett 
inlägg som det ovan kan följas av någon annan deltagares fria reflektion kring 
frågan.  

Egna erfarenheter vid läsning av ”Taxi” 

I litteraturcirkeln diskuterar man vid en sammankomst Alexandra Pascalidous 
bok Taxi. Anna har valt boken och inleder mötet med att berätta varför hon 
valt boken. Anna säger att det var en slump att det blev just Taxi och att hon 
vid läsningen av boken, tyckte att Mammas gata hade varit ett bättre val för 
denna cirkel. Anna har träffat författarinnan vid några tillfällen i arbetet, köpt 
hennes böcker på en föreläsning och berättar om Alexandras väg in i Sverige 
från det att familjen flyttat från Grekland till Rumänien och senare till Sverige 
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och Rinkeby. Anna säger att Alexandra är mycket öppen om sin uppväxt och 
det som hänt familjen. Anna tar upp svårigheter som Alexandra hade med den 
grekiska gruppen i Rinkeby efter det att föräldrarna gått skilda vägar. Anna som 
också har bakgrund i en annan kultur, förstärker Alexandras berättelse med 
egna erfarenheter. 

Nedan läser Anna ur boken Taxi ett avsnitt där taxichauffören som författa-
rinnan åker med, berättar om sin far och varför han inte fick arbete i Grekland. 
Han var medlem av kommunistpartiet och: 

 
Samtalsutdrag 16a, Litteratur 2009  
01 Anna ”Han hade synts i olämpliga (1.6) sammanhang. Arbetsgivarna  
02 snackade ihop sig med polisen och han fick inga jobb. (2.0) 
03 och sen står det om militärjuntan i Grekland och så vidare  
04 (.) farsan fick jobb direkt i Sverige” det var så med min  
05 pappa också han han fi- kom en söndag, han hade jobb, fast  
06 jobb på måndag när han (.) kom hit (1.1) ”arbetsgivarna i  
07 Gislaved satt bara och väntade på arbetarna. Han hamnade i  
08 metallindustrin, mamma gummifabriken.”  

 
Här väver Anna in en egen erfarenhet som förstärker taxichaufförens erfaren-
het. Även Annas pappa fick arbete omedelbart när han kom till Sverige: ”han 
… kom en söndag, han hade jobb, fast jobb på måndag när han kom hit”. I en 
annan berättelse i Taxi talar chauffören om invandrares namnbyte.  

 
Samtalsutdrag 16b, Litteratur 2009 
01 Karin ”Vi valde internationella namn på barnen, dom måste passa  
02 samhället. Känner många som bytt namn för att få jobb. Sen  
03 bytte jag mitt namn- sen jag bytte mitt namn märker jag  
04 skillnaden i myndighetskontakter. Alla är trevligare, dom  
05 vet inte att jag bytt namn om dom inte rotar i arkiven. Mitt  
06 riktiga namn är Simenetabi Karupan.” 
07 Anna jaa just det, det var han som var från Sri Lanka. 
08 Karin ”Ett så konstigt namn försvårar livet både för dig och alla  
09 dom som ska uttala det. Men det var också på grund av  
10 inbördeskriget i Sri Lanka.” Ja 
11 (2.4) 
12 Anna Det är många som byter namn, jag känner hur många som helst  
13 som har bytt namn. Min mamma satte dit Svensson, hon hette  
14 XX ((utländskt namn)). Bara för att, liksom hon märkte när  
15 hon, jag säger också Svensson ibland för att jag vet, att  
16 säger jag XX då då hamnar jag i slutet av kön. Å å och Ellen  
17 Jonasson på mitt jobb, har också bytt namn. Det är väl klart  
18 att Ellen Jonasson får komma på en arbetsintervju, det gör  
19 du inte om du heter Abdulla Muhammed liksom. 
20 (1.5) 
21 Anna Det är jättevanligt att folk byter namn. Jag tycker att hon  
22 har fått med mycket (.) av problematiken som invandrare har,  
23 för det är ju bara invandrare som kör. 
 

Här anknyter Anna till sin egen mor som försvenskat sitt namn och att hon 
själv ibland använder sin mors försvenskade efternamn, eftersom hon vet att 
det för med sig fördelar i det svenska samhället. Berättelsen från taxichauffören 
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kopplas än mer till Annas erfarenheter med exemplet från arbetsplatsen där en 
kollega bytt jobb. Genom ett flertal exempel från cirkeldeltagarnas erfarenheter, 
i det här fallet Annas, understryks sanningshalten i taxichaufförernas berättelser. 
Något senare i samtalen om Taxi kommer skillnader upp som gäller svenskars 
förhållningssätt till varandra i jämförelse med andra nationaliteter. Det beskrivs 
som att det är mycket svårare i Sverige att fråga någon vän eller granne om 
hjälp eller att gå in till grannen och prata lite. Anna menar att hon har mycket 
lättare att fråga någon bekant om hjälp i det land hon flyttat ifrån än i Sverige.  

 
Samtalsutdrag 17, litteratur 2009 
01 Anna  men alltså man är försiktig ((i Sverige)) man ska inte störa  
02 det är väl det där att 
03 Ellen ? men det är väl liksom lite grann hur man bor (.) att man  
04 gömmer sig i, i Grek- det är så öppet man ju ute  
05 Karin jaa storfamiljer på ett helt annat sätt 
06 Ellen det ser man ju liksom på sommarn här, alltså det blir ju  
07 lite annat med öppenhet, oh man kan gå till varandra mer än 
08 än 
09 Karin än på vintern, man knappt ser varann 
10 Ellen nää precis 
11 Karin neej 
12  (1.3) 
13 Karin då blir det ju inte spontant när man går över till varandra. 
14 (2.0) 
15 Kalle men det är ju lite låst också, alla ska ha sin grej, alla  
16 ska ha sin båt, sin gräsklippare, bla bla bla, man kan ju  
17 inte låna av nån, det är så himla genant att låna 
18 Anna och så är det inte utomlands, utan där köper grannen en grej  
19 och så köper den andra grannen en annan grej och så lånar  
20 man av varandra. 
21 Kalle  mm det är ju mycket smartare, så var det ju mera förr här  
22 också. Morsan och farsan delade ju tidning med grannarna (.)  
23 och så där (.) dom låna lite grann av varandra, men så  
24 händer det något och då är det ”vem ska betala” och sen så 
25 ”skaffar vi eget”.  

 
Deltagarna fyller i med sina egna erfarenheter och plockar fram minnen som 
kan anknytas till den lästa texten. Det är ibland som om minnen väcks till liv 
och ges gestaltning i förhållande till andras berättelser. Man skulle kunna 
beskriva det som att de samtalande formulerar eller omformulerar förståelser av 
sig själva och sina liv i samtalandet om andras erfarenheter. Anna ger uttryck 
för sina egna upplevelser och erfarenheter som ung invandrare i Sverige, Karin 
och Ellen talar om klimatets betydelse för hur svenskar förhåller sig till varan-
dra och att svenska folket blir annorlunda när det blir sommar, Kalle reflekterar 
över prylfixeringen hos svenskar och svårigheter att låna av varandra och av-
slutar ovanstående samtalssekvens med ett minne från barndomen, där man 
kunde dela, troligen ett abonnemang av en dagstidning, med en granne. Han 
beskriver det dock som problematiskt för att något kan inträffa som gör att 
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man blir osams om exempelvis betalningen och att livet är lättare om man 
”skaffar eget”.  

Att koppla egna erfarenheter till det som deltagarna läst, är karaktäristiskt för 
de flesta samtal som jag lyssnat till i både litteratur- och filosoficirkeln. Flera 
resonemang kan göras kring det man läst och den förståelse man fått vid 
läsningen av materialet, men i de flesta fall mynnar samtalen ut i reflektioner 
som anknyter till egna livserfarenheter. Deltagarna delger varandra berättelser 
ur livet och åskådliggör det som man läst, man bekräftar betydelsen av det man 
läst genom att visa att det hänt även i andra sammanhang. Men det tycks också 
som om deltagarna, som berättare, reflekterar om sina egna upplevelser och liv i 
berättandet. Man får utrymme och möjlighet att formulera livshändelser, 
livshändelser belyses i berättandet och det finns folk som lyssnar till och 
respekterar det man säger vilket inte är oviktigt för berättandet.  

I ovanstående samtalssekvens finns också många små bekräftande uttryck 
som mm, jaaa, visst och så vidare. Eftersom analysen inte fokuserar på hur de 
samtalande bekräftar varandra har jag dock valt att inte ta med dem i transkript-
ionerna. 

E N G E L S K  K O N V E R S A T I O N  

I den engelska konversationscirkeln görs de flesta kopplingarna till egna 
erfarenheter i den del av mötena där varje deltagare förväntas bidra med en 
berättelse om ett tema som presenteras av kursledarna. Här används semester-
minnen och deltagarnas hobbys för att få deltagarna att tala fritt kring något 
tema som de känner till. Syftet är således inte att ta in erfarenheter i kursen, 
utan att tala engelska. Dessa stunder blir dock ett tillfälle där deltagarna kan lära 
känna varandra, lyssna till olika berättelser och ställa frågor utifrån berättelsen. 

 
Samtalsutdrag 18, Engelsk konversation 2009 
01 Thomas Som jag sa då, så är det lektion nummer två eller (.) timme  
02 nummer två. Förra gången så talade vi om my hobby. Vad sa vi  
03 i dag Birgit? My most memorable (..) holiday 
04 Birgit holiday yeas my most memorable holiday today 
05 Thomas Ni får prata fritt nu o och sitt inte och repetera utan utan  
06 tala fritt när ni vill och bryt och fråga den som har ordet.  
07 Det gäller att få igång konversationen, det är därför vi är  
08 här. (.) är det nån som känner sig manad att börja? 
09 Man hahahahhehehehoho 
10 Thomas minnesvärd (.) Maj-Britt hade varit på nån intressant  
11 tågresa.  
12 Birgit ja ja 
13 Man ja 
14 Thomas du hann ju inte färdigt förra gången 
15 Birgit neej just det 
16 Kvinna var har du varit nån- where have you´ve been? 
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17 Många hahahaha hehehe 
18 Thomas Shoot Maj-Britt Shoot Maj-Britt 

 
Därefter kommer en längre berättelse om en tågresa som Maj-Britt gjort 
tillsammans med en grupp. Maj-Britt avbryts av deltagare som frågar för att få 
reda på mer detaljer, bland annat hur resan gick till, vilka platser som besöktes, 
vilka medresenärerna var. Resan tycks vara av stort intresse för cirkeldeltagarna 
och man tar aktiv del i samtalet. När engelska språket inte räcker till, används 
svenska ord för att få berättelsen att fungera. Andra deltagare än berättaren tar 
ibland över och väver in fakta i berättelsen om orterna som Maj-Britt har 
besökt.  

Sammanfattningsvis vävs det egna livet, livsupplevelser, erfarenheter och 
kunskaper in i samtalen i alla tre cirklarna. Lärdomar delas med andra och 
diskuteras, livsupplevelser reflekteras kring, temat för dagen får ibland en ny 
riktning med de utblickar som deltagarna delger övriga i cirkelsamtalen. Ibland 
blir diskussionerna livliga och intensiva och man kan ana att alla inte delar de 
åsikter som tas upp, men alla ges utrymme att uttala sig, får ge uttryck för sina 
åsikter, alla blir lyssnade till och får respons på sina uttalanden.  
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Sammanfattande reflektioner 

De cirklar som använts som underlag för analys i denna studie har en speciell 
karaktär. De är alla inriktade på att deltagarna ska samtala med varandra och är 
inte fokuserade på att exempelvis lära sig ett hantverk, spela ett instrument, 
sjunga tillsammans, lära sig navigera eller räkna. Cirkeln i engelsk konversation 
har visserligen som syfte att deltagarna ska lära sig mer engelska, men målet är 
att kunna konversera på engelska. Cirklarna kan inte påstås vara typiska för 
cirkelverksamhet i Sverige och de utgör endast ett fåtal av alla de cirkeltimmar 
som genomförs i Sverige. Min förhoppning är dock att det jag visat från cirk-
larna kan ge en både liknande och annorlunda bild av cirkelverksamhet i 
jämförelse med tidigare studier. Det finns delar som uppvisar liknande drag i 
förhållandet till tidigare studier, men det finns också delar som fokuserar sådant 
som andra studier inte tagit fram. Jag ska göra några reflektioner i förhållande 
till några begrepp som flitigt använts inom folkbildningsområdet utan att därför 
vara uttömmande i förhållande till det som tidigare skrivits. 

M Ö T E S P L A T S E R  I  T I D  O C H  R U M  M E D  N Å G O T  T E M A  I  F O K U S  

Cirkeldeltagarna träffas vid speciella tidpunkter på i förväg bestämda platser. 
Platser som antingen kan vara deltagarnas hem eller anvisade av studieför-
bundet ifråga. Deltagarna förväntas i två av cirklarna ha förberett sina möten 
genom att läsa någon text för att ha som underlag för de diskussioner och 
samtal som ska föras. I cirkeln i engelsk konversation poängteras dock att ingen 
förberedelse krävs för att delta i verksamheten.  

I samtliga cirklar görs skillnad på olika tider, ’nu gör vi det vi har samlats för att 
göra’ och ’paus’. I flera fall avbryts inspelningarna vid paus, men vid några till-
fällen är inspelningsapparaten fortfarande påslagen och i vissa fall har man 
startat inspelningen i pausen, med hänvisning till att man talar om ’temat för 
dagen’ och att det kan vara intressant för forskaren som ska lyssna. Andersson et 
al (1996) resonerar kring kaffestunden som uttryck för den sociala gemen-
skapen i cirkeln och som befästande av den informella och frivilliga karaktären 
av denna verksamhet, men även som uttryck för möjligheten till det öppna 
erfarenhetsutbytet. I de cirklar jag studerat ges dock exempel på, vad jag skulle 
vilja kalla, öppet erfarenhetsutbyte även i de stunder då man är i tiden ’det man 
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samlats för att diskutera’. Här skiljer sig den engelska konversationscirkeln 
något i förhållande till de andra två cirklarna, då man är mindre personlig eller 
intim i sitt förhållningssätt till vad man talar om och hur man talar med 
varandra. Kanske beror det på dess karaktär, att deltagarna ska tala ett språk 
som de inte behärskar och ibland har begränsad förmåga att uttrycka sig på. 
Eller kanske har det betydelse hur många deltagare som cirkeln består av för 
hur formell en grupp är.53 

Inramningen, att det är en cirkelsammankomst som deltagarna är med i, ges 
uttryck för på olika sätt i det inspelade materialet från studiecirklarna. Jag har 
visat att man disciplinerar sig kring ’det som man samlats för att diskutera’. Om 
någon deltagare markerar att han/hon vill säga något, har jag visat att övriga 
deltagare på olika sätt visar att man vill att denna person ska få utrymme att 
göra sin röst hörd. Man är i dessa fall noga med att låta den som talar få tala till 
punkt, man ställer frågor och argumenterar i förhållande till det som sagts.  

I alla cirklarna använder man exempel från deltagarnas livserfarenheter, 
annan läsning eller kunskap man fått på annat sätt. Deltagarna hjälps åt att visa 
på olika förståelser av det man talar om. Det finns också stunder där 
interaktionen blir mycket intensiv, där deltagarna går in i varandras tal, avbryter 
varandra, hjälper till med att finna ord och uttryck, bekräftar varandra med 
skratt och små korta inlägg.  

’ D E T  G O D A  S A M T A L E T ’  

I talet om studiecirkelverksamhetens nytta för samhället och för deltagarna har 
ofta ’det goda samtalet’ använts. Det är ett samtal där ömsesidig respekt mellan 
de samtalande och en vilja att förstå andra ståndpunkter beskrivits som värde-
fullt.54  

Lundberg (2008) har i sin avhandling om studiecirkelsamtal tagit utgångs-
punkt i Habermas och Benhabibs teorier om en deliberativ demokratimodell 
och de deliberativa samtal som där förespråkas. I den deliberativa demokrati-
modellen är den rationella argumentationens överläggning central, med ömse-
sidigt åsiktsutbyte och förnuftig överläggning som form för samtalandet. Lund-
berg har tagit inspelade samtal från en studiecirkel som empiriskt material för 
att jämföra med Habermas teorier om hur samtalande bör gå till. Som jag 

                                                      
53 I likhet med det som Hartman (1999) beskrivit från sin forskning.  
54 Sundgren (2008); Lundberg (2008); Gougoulakis (2001). 



72 

förstår det vill han se om teorin går att använda i empiriska studier och han för-
söker se om de samtal som förs i den studiecirkel han spelat in, uppvisar de ka-
rakteristika som kännetecknar ett deliberativt samtal. Lundberg har i sina ana-
lyser av materialet varit inspirerad av samtalsanalytiska utgångspunkter, men 
reflekterar över att det finns vissa problem med att använda sig av både den 
övergripande teorin om deliberativa samtal och ett samtalsanalytiskt angrepps-
sätt. Lundberg tar avslutningsvis upp en fråga som han ställt sig under sitt arbe-
te; om överläggande samtal överhuvudtaget finns i praktiken, om de alls är möj-
liga. Han menar att teorierna han använt sig av, hämtar sina normativa anta-
ganden från abstrakta principer och att de inte utgått ifrån empiriskt material 
där människor för samtal med varandra – i praktiken. Lundberg besvarar sin 
fråga med att konstatera att med empiriskt material som utgångspunkt tycks de 
deliberativa samtalen långt mer komplexa och svåra att genomföra än teorin 
antyder.  

I likhet med Lundberg (2008) kan de studiecirkelsamtal som jag studerat inte 
generellt beskrivas som demokratiskt uppbyggande samtal i deliberativ anda. 
Samtalen i cirklarna kan dock beskrivas som ömsesidiga och bekräftande, med 
en strävan att förstå innebörden av andras tankar, formuleringar, ståndpunkter 
och även uttryck för en vilja att låta sig påverkas. Jag vill uttrycka det som att 
det i samtalen visas ömsesidig respekt mellan de samtalande. Men om man tar 
in formuleringar som att samtalen ska vara förnuftiga överläggningar i den 
rationella argumentationens anda,55 anser jag inte att de samtal jag lyssnat till 
kan svarar mot det. Snarare är samtalen känslomässiga, intensiva med snabba 
talarbyten och ibland intensivt samproducerande. De samtalande uppvisar ett 
starkt engagemang och kan vara intensivt sökande efter något; en ny förståelse 
av det man läst, en förståelse av hur andra tolkat boken de läst, eller vad andra 
har uppfattat som viktigt och intressant. Samtalen utmärks av nyfikenhet inför 
de andra och av en acceptans för att andra kan förstå något annorlunda. I sam-
talen har jag också uppmärksammat att överlappande tal, inflikanden när andra 
talar, skratt med mera, som jag kallat samproducerande, kan betraktas som en 
resurs för att markera närhet och gemenskap mellan de samtalande.  

                                                      
55 Lundberg (2008). 
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B I L D N I N G  

Ett flitigt använt forskarbegrepp i cirkelsammanhang är bildning, som ju också 
är en del av begreppet folkbildning. I Andersson et al (1996) skriver forskarna 
att den svenska studiecirkelverksamheten har rötter i centraleuropeisk bild-
ningsdiskussion: 

 
där bildning, i humanistisk anda, var liktydigt med att bli en myndig människa, fri 
från övertro. Inom svensk folkbilding utvecklades det tänkandet till en 
självbildningsideologi, folket skulle bilda sig själva gärna genom att studera och 
samtala med varandra.56  
 

Den ordning som uppvisas i de cirklar som studerats visar ett stort engagemang 
i att försöka förstå vad som sägs och vad de andra i gruppen har att säga. I 
litteratur- och filosoficirklarna har olika positioner kring läsningen av en bok 
eller tolkningen av något begrepp med mera uppvisats, utan att målet tycks ha 
varit att försöka nå samförstånd. Snarare tycks det intressant att höra olika 
läsningar och uppfattningar som kan berika den egna förståelsen av det som 
lästs. I filosoficirkeln framträder deltagarna ofta med olika förståelser. Någon 
deltagare kan uttrycka det som ”näe, jag tror inte på det du säger, jag tror inte 
att det fungerar på det sättet”, utan att det tas emot som kritik. Snarare tycks 
deltagandet i cirklarna bestå i att få höra olika utsagor, som kan stärka, 
modifiera eller ändra den egna ståndpunkten. Deltagarna tar del av andras sätt 
att uttrycka sig, kan opponera sig mot dessa, föra fram en annan ståndpunkt, 
men också revidera sina tidigare antaganden. Man lär sig att lyssna till argument, 
försöker förstå vad andra vill säga, lär sig att uttrycka sig i grupp och att 
formulera sig så att andra kan förstå vad man vill säga. Man både tränar sina 
argument för att kunna stå för en ståndpunkt och får en förståelse för att det 
inte alltid finns rätt eller fel sätt att uppfatta saker och att ens egna uttalanden 
kan accepteras. I samtalen bryts olika uppfattningar mot varandra.  

Min tolkning i förhållande till vad som skulle kunna vara en myndig 
människa i ovanstående citat, är att det som händer i cirklarna ger deltagarna 
möjligheter att bli en människa med mindre tro på att det finns en överhet som 
har de rätta argumenten eller de rätta svaren. Vilket i enlighet med ovanstående 
citat skulle kunna bidra till att skapa något som kan kallas en myndig människa.  

                                                      
56 Andersson et al (1996, sid 181). 
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I de cirklar som studerats har det framförts direkta uttalanden kring vikten av 
att läsa och reflektera gemensamt. Det som görs gemensamt i denna 
avgränsning i tid och rum, tycks vara så betydelsefullt för deltagarna att man 
fortsätter med detta frivilligt. Man tar av sin fritid för att få vara med vid 
cirkeltillfällena. Enskild läsning ger en enskild upplevelse, men samtal om denna 
läsning ger en gemensam upplevelse utan att deltagarna för den skull behöver 
enas om hur bokens innehåll ska tolkas. Det ger möjlighet att utveckla olika 
förhållningssätt till tolkningar och även att utveckla olika repertoarer att 
uttrycka sig på kring en och samma fråga. I en tidigare genomförd intervju-
studie beskrivs det som att ”cirklarna stärker deltagarna som grupp, att de leder 
till sociala nätverk mellan deltagarna och att de är en mötesplats för erfarenhets-
utbyte och åsiktsbildning”.57 

Jag har ovan beskrivit det som att cirkelsamtalen kan vara stöd för att skapa 
en myndig individ utan alltför stark tilltro till att uttalanden av andra är 
sanningar eller att det finns rätt eller fel, svart eller vitt. Skulle samtalen även 
kunna beskrivas som utvecklande för individen i samhället och som stöd för 
demokratiska processer i samhällelivet? Kan det som sker i cirklarna ha någon 
betydelse när man går in i andra kollektiva sammanhang? Att man har lättare att 
delta i andra kollektiva processer i samhället? Att man är mer rustad att 
diskutera olika ståndpunkter, lyssna till andra och stå för sina egna ställnings-
taganden? Att man vågar delta i offentliga samtal, i samtal på arbetsplatsen, i 
föräldragrupper, i skolor osv.? Att man vågar stå för en uppfattning, som ibland 
kanske innebär att man ställer sig i opposition till rådande idéer och 
föreställningar? Kan det leda till att man vågar gå mot strömmen och stå för 
sina idéer? Den studie som jag gjort ger inte svar på dessa frågor, betydelsen för 
samhället av det som sker i samtalen kan inte mätas. Jag kan endast reflektera 
utifrån det jag lyssnat till.  

Andersson et al (1996) beskriver det som att studiecirkeln utgör en del av 
bindestrecket mellan individ och stat.  

 
Som samhällsprojekt betraktat är pedagogiska verksamheter nära förknippade 
med den dubbla uppgiften att utveckla människornas individualitet och autonomi, 
samtidigt som de ska svara för att det upprättas en fungerande samhälls-
gemenskap och stat. Begreppet allmän medborgerlig bildning är av tradition ett 

                                                      
57 Andersson (2000, sid 7). 
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honnörsord inom folkbildningen och det ger kanske en del av bindestreckets 
innebörd. Medborgarskapet utgörs just av den väl avvägda balansen mellan 
egenintresse och allmänintresse som en modern demokrati kräver. Studiecirkeln 
bidrar till den medborgerliga identiteten dels genom att värna om ett skötsam-
hetsideal, dels genom att bidra till ett antal medborgerliga dygder.58  
 

Här talas det om egenintresse och allmänintresse och att det är balansen mellan 
dessa som är grunden för medborgarskapet. Deltagande i cirklarna bygger på en 
vilja att utveckla något man är intresserad av, men cirkeldeltagande förväntas 
också leda till en allmän medborgerlig bildning som gör individen redo att delta 
aktivt på andra arenor i samhällslivet som exempelvis företag, kooperativ, 
bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar, föräldraföreningar, friluftsorganisa-
tioner, politiska organisationer för att bara nämna några.59 

C I V I L  B I L D N I N G  

Studieförbunden, som organiserar studiecirkelverksamheter och vars samtal jag 
använt som underlag i min studie, förhåller sig själva till begreppet civilsamhälle 
i sina egna texter60. I en lek med ord i anslutning till de analyser jag gjort kom 
det ofta använda folkbildande begreppet bildning att sättas samman med 
civilsamhällesbegreppet. Bildning kan då kopplas till den allmänna medborg-
erliga bildning som förväntas ske i det civila, ’att kunna agera civilt’. I studie-
cirklarna skulle man då kunna tala om att det som sker i dessa civila samman-
hang är civil bildning. Det som sker, sker just där och uppvisar sina särdrag, 
men ett inte allt för djärvt antagande är att det kan påverka individernas 
agerande i andra sammanhang. Den person som erfarit att den egna rösten och 
de idéer som man för fram har ett värde i ett kollektivt sammanhang, gör även 
sin röst hörd i andra sammanhang och på andra arenor som man deltar i. 
Sådana antaganden har presenterats även i tidigare studier61.  

Civil bildning skulle då kunna beskrivas som att individen tränas i och lär sig 
att interagera med andra, lyssna till andra, respektera olika åsikter, vågar ut-
trycka sin åsikt och stå för sin ståndpunkt, har en tilltro till de egna idéernas 
värde i kollektiva sammanhang.  

                                                      
58 Andersson et al (1996, sid 205). 
59 Vilket också redovisas i Andersson et al (1996). 
60 www.studieforbunden.se/Pages/aktivt_medborgarskap.html (2011-01-20). 
61 Exempelvis Andersson et al (2008), Sundgren (1997, 2001). 
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Jag har i min studie visat att det i studiecirklarna, i dessa civila sammanhang, 
är en godtagbar samtalsordning att avbryta, flika in i varandras tal, använda sig 
av livserfarenheter för att fördjupa förståelsen för det man talar om, hjälpa 
talaren med ord och tillsammans skapa berättelser. Men också att studiecirkel-
ordning upprätthålls på olika sätt bland annat genom att inta olika roller som 
ibland hämtas från traditionell förståelse av hur lärsituationer bör gå till. 
Genom att studera samtalandet i cirklarna och därmed aktiviteten i sig blev det 
möjligt att visa hur det går till när studiecirkeldeltagare skapar cirkelverksam-
heten, hur de förhåller sig till varandra och cirkelsammankomsten och hur de 
formar cirkeln som cirkel. I mina analyser visar jag att cirkeldeltagarna på olika 
sätt bygger upp identitet som cirkeldeltagare, men också vad cirkeldeltagarna gör 
när de skapar cirkeln. Handlingar som med civilsamhällsbegreppet i fokus 
skulle kunna kallas civilt agerande eller, kopplat till begreppet bildning, som 
exempel på civil bildning.  
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Transkriptionssymboler 

Nedanstående transkriptionssymboler har använts i alla delstudier, men återges endast 
nedan. Transkriptionssymboler är hämtade från Potter (1996) och Hutchby & Wooffitt 
(1998) med min översättning och tolkning till svenska.  

 
(1.2) Paus som anges i sekunder och tiondels sekunder, denna  
 paus 1,2 sekunder 
(.) Kort paus mindre än 0.3 sekunder 
↑↓ Uppåt eller nedåtgående pil markerar ökande eller fallande  
 intonation 
också Understrykning markerar betonad stavelse 
˚kan jag få˚ Gradtecken visar noterbart lägre tal än omkringliggande tal 
[hostar] Hakparentes visar samtidigt eller överlappande tal 
ju: Kolon markerar förlängning av ljudet strax före 
<långsamt> Mindre än eller större än markerar tal som är långsammare eller  
>snabbt< snabbare än omgivande tal 
arb-  Bindestreck markerar ett snabbt avslut på talet 
= Likhetstecken markerar tal som hänger ihop 
(ord) Ord i parentes markerar osäker transkription 
(   ) Ohörbart tal eller missljud 
((dörrknackning))     Dubbelparantes markerar transkriberarens noteringar 
.hhh Inandning 
hhh Utandning 
HAHA Med versaler markeras ett betydligt högre ljudvolym än övrigt tal 
 
Upprepade symboler, t ex :::, hhhh, betyder ytterligare förlängning, längre 
utandning osv. 
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BILAGA 1 

T V Å  T R A N S K R I P T I O N E R  I  S I N  H E L H E T  

Två längre utdrag presenteras i sin helhet nedan då de i analyserna delats upp. 
 

Samtalsutdrag 5 a-e 
Filosofikurs  2009 
Erik = studiecirkelledare 
01  Erik människan kan aldrig [uppnå sanningen (0.5) 
02  Gustaf                      [(ohörbart) 
03  Stefan men men om inte tid finns (.08)  
04  Erik ja 
05  Stefan då har ju allting funnits (1.4) men utvecklats- 
06  Roffe mm 
07  Stefan -på olika sätt med jämna mellanrum (0.7) så energin har till-  
08 [lll 
09  Gun/Olle [ja men du säger tid har funni- alltid funnits alright [då 
10  Stefan                                                        [men  
11 vi kan inte tänka med vår hjärna [att allting-  
12  Gun/Olle                                  [neeej exakt de 
13  Stefan  har funnits utan vi har ju lärt oss det att man lever och man  
14  dör (0.8) 
15  Olle jaa 
16  Stefan allting utvecklas fram och tillbaks, gräset växer upp och så  
17 dör det, ja men vi har ju helt inplanterat i vår hjärna att  
18 (inandning) att (0.8) eh vi har tid vi i vår hjärna men  
19 däremot så (0.5) universum kanske är så-  
20  Siv hrm 
21  Stefan -så att (0.5) det bara är (0.5) 
22  Gustaf ja då blir det växt (ohörbart) (1.0) 
23  Stefan ja (0.9) 
24  Siv mmm vvi ja men jag kommer ihåg det var i ibland i början när  
25 jag hade kommit till den här kursen så prata vi väldigt  
26 mycket om (0.8)om eehh (1.0) om vi kunde förstå om vi har  
27 förmåga att (0.4) lösa problemen och förstå det här, o ja ja   
28 kommer ih. Vi vi det tror jag att vi prata ganska mycket om   
29 o sen tycker jag att vi kom fram till då att inte just nu men  
30 SEN kanske e ee alltså inte vi som nu finns utan det kommer  
31 andra efter då som har eee … 
32  Roffe bättre intelligens 
33  Siv ja bättre eee  ja ja andra möjligheter också tekniska  
34 möjligheter  och allt möjligt, han var ju inne på det här med  
35 teleskop och grejer att de har tekniska möjligheter att eeh  
36 (0.4) med försök då (0.6) komma fram till nya (0.5) sanningar  
37 (0.4) så att eeh inom citattecken då så att det kommer jag  
38 ihåg att vi prata mycket då (0.5) om eeh (1.4) utveckling kan  
39 man väl säga eh hos människorna 
40  Roffe nääe jag tror inte på det, jag tror inte på det faktiskt 
41  Siv du tror inte på det 
42  Roffe nääe jag- ärligt talat gör [jag inte det 
43  Siv                            [du var inte med på kursen då,[du-  
44  Roffe                              [näe   
45  Siv -var [inte med i kursen då 
46  Roffe      [näe 
47  Roffe men jag menar vi är en produkt av skeendet och jag tror  
48 aldrig att det mänskliga intellektet kan förstå (.) allting  
49 alltså kommer aldrig att kunna göra det alltså 
50  Siv ja det vet vi junte 
51  Roffe näe vi [vet inte men man kan tro [det är en sak 
52  Erik        [eeh                      [joo men det tror jag intill  
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53 övertygelse 
54  Man? jaså 
55  Erik att vi aldrig når sanningen 
56  Stefan Gustaf vill säga nåt 
57  Erik Gustaf 
58  Gustaf nä jag vill foga in en sak till vi var alltså en grupp här  
59 från början och vi stod nästan still o stampa vi hade  
60 assepterat aaa eee 
61  Stefan om kakelugnen 
62  Gustaf  hehe ja ja o allt det där Siv var inte här då o Roffe va  
63 inte 
64  Flera he he 
65  Gustaf men vi andra vi satt här o vi följde med för den sociala  
66 gemenskapen mycket MEN när du kom in i bilden  
67  Siv  ja ha 
68  Gustaf då ställde du till det så folk fick börja tänka  
69  Siv [åhh 
70  Gustaf [du tving [du tvinga oss o tänka 
71  Roffe           [mmm 
72  Siv va härligt ha aha 
73  Gustaf det är inte smicker det här utan det är bara mina  
74 iakttagelser. 
75  Stefan nej nej det är ett faktum alltså 
76  Gustaf och det måste väl Erik också .. vi fick ett annat sätt- 
77  Roffe ok 
78  Gustaf -att en annan vin.. jag tyckte nästan att gruppen höjde sig  
79 nåra snäpp  
80  Siv jaha vad bra 
81  Stefan ja men det är ju så för [varje ny som kommer 
82  Gustaf                         [o så kom Roffe in här-   
83 -[oo de va … han ställde till [de  
84  Siv [ha ha ha ha                  [precis hahaha 
85  Erik joora jag håller med, våra nya deltagare har berikat kursen i  
86  hög [grad 
87  Stefan     [de de det är ju det som är [underbart 
88  Gustaf                                 [de de det är inte smicker  
89 utan de e … vi BEHÖÖVde en injektion för:::: jag som är  
90 dummast [av er 
91  Alla         [ha ha  
92  Gustaf jag kan till och med förstå de alltså 
93  Flera HAHAHAHA 
94  Siv men alltså men det var väl så att vi tog del av era ni hade  
95  väl era påståenden vi hade aa väl tänkt på andra saker kanske  
96 och så blir det ju brytningar där 
97  Gustaf hur som helst men hur som helst gruppen reste sig- 
98  Siv ja[ja  
99  Gustaf   [-till en annan nivå- (0.35) 
100 Siv  ja ja vad bra 
101 Siv det gick inte att [sova här inte  
102 Gustaf                   [ja tycke jag tycker det är så roligt o  
103 lyssna på 
104 Siv hehe 
105 Erik Du dom här två sidorna i boken stämmer ganska vä-väl  
106 över[ens  
107 Siv     [precis 
108 Erik med våra resonemang [här  
109 Siv                     [precis 
110 Roffe ja 
111 Erik och då tycker jag att vi kan fortsätta med dom här 
112 Ella [det är bra det är det enda jag minns (otydligt) 
113 Erik resonemangerna men UTIutifrån ehh boken 
114 Siv ja det är bra jag har studerat 
115 Stefan kan man inte säga om livet och det vi håller på med nu  
116 antingen det finns eller inte finns om det inte det e eller 
117 inte så är det ju en spännande resa vi gör 
118 Siv jaa ABSOLUT 
119 Många ja 
120 Olle så det är när man är så privilegierad som vi är 
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121 Flera jja ja 
122 Olle för det är vi ju 
123 Gustaf å vi får tycka, du menar att man får tänka och tycka och säga  
124  vad vi vill 
125 Olle ja osså har vi det varmt och skönt också 
126 Flera hihi ja hahah 
127 Siv men vi var ju ganska 
128 Olle magen är full och så vidare ja 
129 Flera  haha mmm  
130 Siv kaka får vi (inandning) nä med de va [ju 
131 Gustaf                                      [kaka ja men va f 
132 Siv  haha ja nä men asså vi var ju ganska röriga ett tag också i 
133  våra diskussioner o sa de ”hoppas det är ingen som hör oss”  
134  så vi sa då (.) då tycker dom inte vi är riktigt kloka sa  
135 dom- 
136 Flera  ha ha 
137 Siv -men det är ju så härligt tycker jag att får komma hit och  
138  kasta fram sina idéer och tankar och veta att man förstår att  
139 allihopa är likadana på nåt sätt så att eh man blir mött på  
140 (.) som en klok människa 
141 Gustaf du Siv vi är lika vilsna 
142 Siv ja precis eller lika kloka (0.3) .hh det tyckte jag va skönt  
143 att få nån åå att man kunde säga precis (0.7) fråga precis  
144 vad som helst och att ja va ni var beredda att svara haha 
145 Gustaf den atmosfären den får du inte i en grupp utan att bearbeta  
146 (0.3) själva materialet 
147 Siv  nej nej 
148 Erik men i alla fall jag har ställt upp [lite frågor här 
149 Ella                      [vi kan väl tillägga att- 
150 Stefan nu går vi in i boken 
151 Ella  -det st det står två stycken i ↑kö: och vill in i gruppen 
152 Siv nej vi ha- vi orkar inte 
153 Ella det kan väl vara trevligt att veta att folk vill in här 
154 Siv haha (avmätt) 
155 (Flera talar samtidigt) 
156 Ella jag har inte frågat, dom står i kö 
157 Erik ja nä vi tar inte in några, det går inte, det går inte, det  
158 hjälper inte med större rum vi behöver inte va↑ fler för att  
159 är [man för många så 
160 Siv    [tio blir för mycket 
161 Ella det går ju att skaffa ett större rum men är- 
162 Flera  (otydligt tal) nej 
163 Ella -det avsett för att det ska vara fler 
164 Erik nej jag tror inte att vi ska va de de vi är elva stycken och  
165 det räcker 
166 Ella ja, men jag vill tillägga att [de e kul att det in(ohörbart) 
167 Erik                 [men vi är jätteglada åt er som  
168 har kommit in i alla fall MEN i alla fall,  
169 Siv ja 
170 Erik då har jag ställt en fråga: varför var Kopernikus, Keplers  
171 och Galilees astronomiska upptäckter på 15-1600-talet så  
172 revoutionerande? 
173 Siv mm (0.9) visst 
174 Erik Di kommer ju med helt nya saker 
 
 
Samtalsutdrag 11 a-i 
LITTERATURCIRKEL 2009    
01  Anna Nu ska vi se [Shahrza:    
02  Ellen              [Dom lekte lite sexuella lekar o så där 
03  Ellen? ja 
04  Malin det är för att stavningen är lite annorlunda i den här (0.6)  
05 ja litterära figuren som jag [har ett vagt minne av 
06  Anna                [ska vi titta ra  Shahrzad  
07  Anna Det är inte ur tusen och en natt da? 
08  Malin Ja kolla tusen och en natt kanske att det kanske är det 
09  Anna Shahrzad Ska jag kolla litteratur eller 
10  Ellen Tusen och en natt 
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11  Malin      Tusen och en natt 
12  Ellen Jag har fått för [mig att 
13  ?                  [ohörbart tal      
14  Ylva? Nej det är inte alls säkert det kan va jag som minns fel 
15  Ellen Nej men det kan nog stämma 
16  Malin jag tror att det stämmer jättebra, då skulle det stämma med  
17 historien också 
18  Ellen precis, precis 
19 (0.9) 
20  Anna ”Czarsad betydelse svenskt namn”, (0.6) du har helt rätt 
21  Malin mm (0.9) 
22  Malin (ohörbart tal) [hehe 
23  Kalle                [vad sa du säg det igen 
24  Anna Det tar lite tid faktiskt (0.5) 
25  Malin hehehe 
26  Anna eeh svenska namn punkt se, ”Scheherazade placering på  
27  namntoppen 2008”, inte i toppen för det, ”antalet kvinnor med  
28 namnet i Sverige hundra, antal män en”, homosexuell kanske.  
29  Flera hi hi ha he 
30  Anna ”Enligt sägen var Scheherazade gemål till [en persisk sultan”      
31  Flera              [ja vad var det vi  
32 sa 
33  Anna ”hon riskerade att avrättas [natten efter bröllops[natten-”  
34  Flera              [mmm     [jaaaa  
35 just det 
36  Anna så som alla andra tidigare gemåler eftersom sultanen befarade  
37 att krossat hjärta (.) eftersom sultanen befarade ett krossat  
38 hjärta”  
39 (0.6) 
40  Anna (.hhh inandning) ”Scheherazade skapade”, usch ny ryser jag,  
41  Malin jaa ooja jag med 
42  Anna ber: ”Scheherazade skapade samt berättade sagor ur tusen och  
43 [en natt↑ för sultanen varje natt (0.9)[men avslutade aldrig-  
44  Några [mm                         [mm 
45 -en historia innan gryningen vilket var hennes  
46 öv[erlevnads[strategi” 
47  Flera   [öve:     [mm 
48  Ellen nä men gud, 
49  Malin ja jag ryser också 
50  Anna ja jag också (.) ”efter tusen nätter (0.6) därav tusen och en  
51 natt blev sultanen förälskad i henne (0.3) och lät henne leva  
52 (0.6) varav de levde lyckliga i alla sina dagar” 
53  ? mm [ha 
54  ?    [den har ja: 
55  Ellen    [jag har läst det  
56  Anna va 
57  Ellen Ja jag har läst det där 
58  Anna det har inte jag gjort, jag blir alldeles knottrig, till och  
59 med hårbotten knottra[des 
60  Malin        [he he heheheh 
61  Ellen Men vad  
62  Flera [((talar samtidigt om något, ev erbjuds något att äta eller  
63 dricka)) 
64  Ellen [men hur ska man tolka det här da? 
65  Ellen hur ska man tolka det där? 
66  Anna hon berättade [historier för att överleva 
67  Ylva               [hon berättade sagor 
68  Ellen Hon gjorde det här för att överleva, för att hon kanske hade  
69 [så himla (0.3)- 
70  Kalle [beroendeskap   
71  Ellen -taskig relation [med sin man [å instängd [å (.) så tänker 
72  Flera        [ja          [mm         [ja                   
73  Ellen jag [som vi 
74  Någon     [mm ja 
75  Ellen prata om det här [innan, att hon gjorde det här ff: (0.8) hon  
76  Flera                  [jaa 
77  Ellen berättade, hon slog i [henne historier för att va med henne- 
78  Malin             [Mm ja fö: at:   
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79  Ellen byta ett liv, göra nånting annat (0.3) 
80  Flera jaa mm mm (0.3) 
81  Malin HAheheh 
82  Anna usch va ↑hemskt 
83  Ellen ja 
84  Malin ha ja 
85  Anna det finns ju inget man [kan säga 
86  Ellen                        [det måste ju finnas en orsak till att  
87 hon har valt just det [kända namnet 
88                       [JAAAAAAAAAAA 
89  Anna fan så va hon [invandrare också 
90  Flera utom Kalle         [(allmänt brus) ha ha ha ha 
91  Ellen ja ja ja 
92  Lena men varför skulle hon annars bära det namnet 
93  Ellen näe näe [näe  
94  Malin         [det måste 
95  Anna Det är ju självklart 
96  Malin Men hur hur nu måste jag bara, undrar hur dom andra fruarna  
97 dog da fick dom ett svärd genom hjärtat för det stod ju så 
98 här:  
99  Flera ja ja jaha 
100 Malin ”genom ditt hjärta Shahrzad [skall ett svärd gå” 
101 ?                                [ska e: sv:   
102 ? Oj 
103 Anna Nä men [gud 
104 ?        [Ooo[oo 
105 Ellen            [Det slutar [så 
106 ?                        [Oj så genom[tänkt 
107 Malin                                    [Usch va bra [(ohörbart) 
108 Anna                                                 [Ska vi inte  
109  skicka ett brev till henne ((författarinnan)) 
110 Ellen Visst visst visst visst 
111 Flera ha ha ha ha 
112 Ellen Det blir ju bättre och bät[tre 
113 Malin?                           [Jaaa[aa 
114 Malin                                [den blir faktiskt bättre och  
115 bättre 
116 Anna Kan vi inte skicka ett brev till he[nne 
117 Malin                                    [he he [he 
118 Anna                                           [jag menar vi fick  
119 hrm vi fick ju brev från Shaleid Husseini 
120 Malin precis vi kanske ska [samla alla våra svar 
121 Flera                      [mmm 
122 Anna Så att så att hon borde [väl också svara 
123 ?                         [mmm            mmm 
124 (0.8) 
125 Ellen Mmmm 
126 (0.4) 
127 Ellen jaaa gud 
128 Malin Spännande att se recensionen sen 
129 Ellen jaha hehe  
130 Anna Vilken tur att du kom på det [Malin 
131 Ellen                [Ja det var bra Malin 
132 ? [Jaaa 
133 ? [Gud va roligt 
134 Malin hade nån vag känsla så här 
135 Ellen Ofta ger det ju mer när man [håller på så här (Mycket skratt) 
136 Malin               [Ja eller HUR eller HUR det  
137  kanske finns en massa mer grejer vi har [hittat fast vi inte 
138 Ellen Hahaha Jaa precis[ss                    [hahah 
139 Anna                  [men gud Ja undrar hur hennes hjärna  
140 fungerar [liksom-  
141 Ellen          [jaa 
142 Anna [det är [ju inte bara en kärlekshisto[ria, det e ju [een-  
143 Flera [ja     [ja                          [ja            [ja ja ja  
144  -historia,  
145 just          
146 Anna ett [eeh en e ett littera[tuuur lit[teratuurt (0.3) stor[verk-  
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148 Malin(?)     [  jaa               [ja        [ja                 [jaa 
147 Anna -liksom 
149 Ylva HA HAHAHA[HAHA  
150 Kalle          [Du säger ju inte att bara fråg: boken sitter inne  
151  med frågor [du har ju svar på dom också 
152 Ellen (?)          [Men vad gjorde man innan Google 
153 Flera  ja ja [ja ja  
154 (?)       [Vad sa du Kalle? Att 
155 Kalle Malin säger ju inte att boken innehåller frågor hon har ju  
156 svar på dom också 
157 Malin ja ja jag hade ju inte svaret, jag hade bara en vag känsla  
158 det här-  
159 Ellen ja 
160 Malin [-borde jag känna till jag har läst den en gång men glömt  
161 bort den 
162 Ellen [((otydligt tal samtidigt som Malin ovan)) och den var ju  
163 helt korrekt 
164 Malin ja ja (.)  
165 ? tillsammans (.) 
166 Ellen jaa i samarbete 
167 Malin men hade du inte ställt frågan till mig vad det var för nåt  
168 hade jag [inte tänkt på det här fak[tiskt 
169 Ellen          [neej                     [nej 
170 Flera nee neej hade inte jag   neej    
171 Malin Men när du sa [re- 
172 Ellen                   [jaa 
173 Malin -det var då re klack till om de här [med Shahrzad och-  
174 Ellen                                     [ja precis jag kände igen 
175 Malin [det lite vagt bara liksom 
176 Ellen [-tusen och en natt 
177 Malin Men hade du inte ställt frågan hade jag inte tänkt det 
178 Ellen nej ne 
179 Ylva ? Åhh kära vänner (0.3)  
180 Malin jaa 
181 (0.4) 
182 Ylva vad häftigt det är ju just det här (0.3) som är (0.7)  
183 ? hehehe  
184 Ylva ja vad säger man fruk[:            
185 Anna                      [retorikens kär[na 
186 Ylva                                     [neej frukt: frukten av  
187 eehh bokcirkel-  
188 Flera  Ja ja   
189 Ylva alltså att (.) att eh ha: hade jag: alltså (0.4) man [får så-  
190 ?           [neej ja 
191 Ellen [precis 
192 Ylva [-många [fler bottnar 
193 Flera         [ja ja ja     mm[mmmm   
194 Ellen                         [det är det man får, det är det man  
195 får,[de de det [där hade gått he[lt mig [förbi-  
196 Flera           [ja        [ja              [ja     [ja    
197 Ellen -att bara så där oaha spännande kärlekshisto[ria hehehehh 
198 Flera                                             [ja ja 
199 Ellen liksom så där haha[haha 
200 Anna                   [nu blev det otroligt 
201 Flera       ja ja ja 
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Baksidestext 2011-01-31 
 
Samtal i studiecirkel 
  
Hur går det till när studiecirkeldeltagare agerar i studiecirkel och vad 

gör de när de tillsammans skapar en studiecirkel? I denna studie är 
samtalandet i studiecirkeln i fokus. Underlaget består av inspelade 
cirkelsamtal från tre olika cirklar i Mellansverige.  

Tidigare forskning har beskrivit studiecirkelkaraktär i huvudsak utifrån 
deltagares utsagor i intervjuer och enkäter. I stället för att fråga 
cirkeldeltagare om vad de anser om cirkeln och sitt deltagande i den, 
studeras själva cirkelaktiviteten, samtalandet. Här ges exempel på hur det 
går till när cirkeln görs gällande, hur deltagarna förhåller sig till varandra 
och hur de gemensamt bygger upp en gruppidentitet. Närmare bestämt 
hur de samtalande skapar cirkeln genom det sätt som de organiserar sitt 
samtal och hur de själva talar om cirkeln i sina sammankomster.  

Deltagarna interagerar intensivt med varandra i cirklarna filosofi och 
litteratur. I språkcirkeln tenderar ordningen att struktureras mer i linje 
med en ’traditionell skolordning’. I filosofi- och litteraturcirklarna faller 
de samtalande in i varandras tal, kommenterar när den andre talar, 
skrattar och ställer frågor. Detta agerande kallas här för samproduktion 
av en gemensam berättelse; ett sätt att visa samhörighet med de andra 
deltagarna och med gruppen. Ett sätt att göra cirkel. 

Texten vänder sig främst till läsare med intresse för 
studiecirkelverksamhet, anställda i studieförbunden, cirkelledare och 
cirkeldeltagare och andra som har samtalande i fokus i sitt 
yrkesutövande.  

Anita Nordzell är filosofie doktor i pedagogik vid Mälardalens 
Högskola. Hon har tidigare bland annat skrivit en avhandling om samtal 
som förts i skolledningsgrupper. Hon har arbetat inom skolområdet som 
lärare, skolledare och skolutvecklare och inom högskola och universitet. 
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