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Sammanfattning 
 
När ungdomar startar verksamhet som temadagar och antidrogfestivaler för sin närhet och 
sina jämnåriga skapar de en tryggare miljö. Bara vetskapen om att jag som ung kan göra något 
åt det som jag tycker är viktigt att arbeta med, kan nog skapa en trygghet hos individen. Vi vet 
idag att med hjälp av rollspel lär sig ungdomar att förstå olika sociala spel och händelser i 
samhället. Genom värderingsövningar lär sig unga människor nya sätt att förstå sig själva men 
också sin närmiljö. Detta ger individen en starkare självkänsla men också en starkare grund att 
stå på då de arbetar med drogförebyggande arbete. Men förutom det har verktyget Local Hero 
fångat upp den allra viktigaste punkten som handlar om demokratisk träning. Verktyget tränar 
unga att bli mer aktiva och trygga samhällsmedborgare, och förhoppningvis ha en fortsatt ökat 
samhällsengagemang. Vägen dit är lång och kräver mycket arbete, både från ungdomarna 
själva men också från de vuxna deltagarna.  
 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur verktyget Local Hero både som modell och i 
praktiken kan möjliggöra för ungdomar att delta i ett deliberativt samtal. Med hjälp av 
teoriramen deliberativ demokrati analyseras hur Local Hero kan främja delaktigheten för ett 
öppet samtal med ungdomar.   
Frågeställningar: 

• Hur har verktyget Local Hero fungerat, i syfte att främja delaktigheten för ett öppet 
samtal med ungdomar?  

• I vilket syfte har Local Hero utvecklats och hur är verktyget tänkt att fungera? 
• Hur bidrar Local Hero för att utveckla ett deliberativt samtal? 

 
Deliberativa samtal kan kanske inte lösa kollektiva problem, lokalt eller i samhället. Men 
deliberativa samtal kan utveckla barn och ungdomars demokratiska kompetens, så att de på 
egen hand och tillsammans med andra värderar kunskap och normer, och skapar en förståelse 
om sig själva och andra människor. Genom att få utrymme och möjlighet i skolan eller i 
projekt som Local Hero för sina tankar och argument ges ungdomar en känsla av betydelse 
och en starkare självbild. Local Hero ska skapa mötesplatser och dialogtillfällen mellan 
ungdomar och vuxna i drogförebyggande arbetet.  
 
Nyckelord: deliberativ demokrati, deliberativa samtal, deliberativ pedagogik, Local Hero och 
ungdomar 
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1. Inledning 
”Barnkonventionen ger barn och unga rätten att uttrycka sin åsikt och att deras åsikt skall beaktas i 
frågor som berör dem. Den ger barn rätten att ta emot och sprida information såväl som att uttrycka 

sina åsikter, utom när detta kränker andras rättigheter.”1 
  
Ovanstående citat är hämtat ifrån artikel 12 och 13 i FN: s Barnkonvention när det gäller barn 
och ungas rättigheter. Det är en global utblick som avslöjar att vi befinner oss i en utmanande 
process att flytta över kontrollen av hälsofrämjande utbildning till lokalsamhällen samt till 
medborgarna själva, däribland ungdomar. Tanken bakom detta är att ungdomar själva ska 
kunna uttrycka sina känslor och tankar kring frågor som droger, alkohol och sex. Det är en 
kulturförändring, då vuxna släpper ifrån sig en del av den direkta kontrollen de har över unga 
människor, och istället gör det möjligt för dem att involvera sig policyuppläggning och i 
preventiva program. Slutprodukten blir ett kompanjonskap mellan olika åldersgrupper, en ny 
roll för de unga som behöver vägledning av vuxna i detta nya ansvar.2 Idag år 2006 
förekommer det på många håll insatser för att informera och påverka unga, så att de vet mer 
om droger och att färre provar. Kännetecknande för flertalet av de insatser som görs är att det 
är vuxna och professionella som tar initiativ till och håller i verksamheten. Utifrån detta har 
det förts en diskussion om det bör utvecklas metoder som ger unga själva ett större utrymme 
att själva arbeta med dessa frågor. Ungdomar är inte en homogen grupp, utan de ser samhället 
och de sociala frågorna på olika sätt. Därför är det viktigt att ge unga människor chansen att 
göra något själva och för deras närmiljö där de lever. 
 
Local Hero är ett verktyg som syftar till att stimulera ungdomar, och öka deras medvetenhet 
om droger och drogförebyggande arbete i sin närmiljö.3 Genom verktyget Local Hero kan 
unga människor på ett processintriktat demokratiskt tillvägagångssätt träna sig att bli mer 
aktiva och trygga samhällsmedborgare. Verktyget ska bidra till ett brett och positivt avtryck 
bland unga människor, såsom en starkare framtidstro, tillit, ansvarstagande och till ett ökat 
samhällsengagemang inom t.ex. organisations- och föreningslivet. Hela arbetsprocessen med 
Local Hero är en demokratisk träning och ett sätt att involvera unga, att coacha 
ungdomsgrupper till att de ska se sig själva i ett större sammanhang i lokalt drogförebyggande 
arbete. Local Hero vill stimulera ungdomar att:4  

• ta reda på vad de vill göra 
• upptäcka på vilket sätt de vill föra det och 
• faktiskt göra det 

 
Ett aktivt deltagande i demokratiska sammanhang kan, enligt pedagogerna Tomas Englund 
och Klas Roth, stärkas genom att undervisa medborgare i att samtala. Att prata eller 
argumentera ses vara det avgörande för deliberativ demokrati.5 Den deliberativa 
demokratimodellen anger behovet av utbildning av deliberativa grundstenar bland 
medborgarna, eftersom det är individen som utövar den kommunikativa makten. Enligt 
Englund kan man med hjälp av deliberativa samtal utveckla de kommunikativa rättigheter 
som grundar det politiska deltagandet.6  

                                                
1 Barnombudsmannen, FN: s barnkonvention. (2005-12-12) http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#12  
2 Svenson, Gary R. (1998) Europeiska riktlinjer för AIDS Peer Education för ungdomar. Lund. Sid. 8-9 
3Mobilisering mot Narkotika & Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. (2004) 
Programförklaring Local Hero mot knark. Sid. 1 
4 Ibid. Sid. 3 
5 Premfors, Rune & Roth, Klas. (2004) Deliberativ demokrati, Studentlitteratur, Lund Sid. 87, 58 
6 Englund, T. (2004) Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati i Premfors & Roth Sid. 61-62 
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1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur verktyget Local Hero både som modell och i 
praktiken kan möjliggöra för ungdomar att delta i ett deliberativt samtal. Med hjälp av 
teoriramen deliberativ demokrati analyseras hur Local Hero kan främja delaktigheten för ett 
öppet samtal med ungdomar.   
Frågeställningar: 

• Hur har verktyget Local Hero fungerat, i syfte att främja delaktigheten för ett öppet 
samtal med ungdomar?  

• I vilket syfte har Local Hero utvecklats och hur är verktyget tänkt att fungera? 
• Hur bidrar Local Hero för att utveckla ett deliberativt samtal? 

1.2 Definition av begrepp 

Ordet deliberation kan förklaras som rådslå och noga överväga. Deliberativa samtal handlar 
om att prata med andra och överväga med sig själv.7Det finns två förslag till svenska ord för 
denna demokratisyn, nämligen ”samtalsdemokrati” och ”diskussionsdemokrati”. Ordet 
”diskussionsdemokrati” används sedan länge på engelska i formen ”democracy by 
discussion”, och ”samtalsdemokrati” används nu väldigt ofta i Sverige både i 
samhällsdebatten och i samhällsvetenskapen.8 De två svenska förslagen som nämndes ovan 
har sina nackdelar, både ”samtal” och ”diskussion” tar visserligen väl upp den centrala delen 
av deliberation, men det täcker inte hela innebörden.9 Deliberativa processen har ofta en 
annan karaktär än samtal eller diskussion, vilket kommer att framgå i uppsatsen.10 Mitt val av 
uttryck är deliberativ demokrati, främst för att Premfors och Roth konstaterar att deliberativ 
demokrati är den term som har vunnit acceptens i den internationella demokratidebatten, både 
inom forskarvärlden och i den politiska debatten.  
 
Med ungdom menar jag i den här uppsatsen personer mellan 12-20 år. Ungdomar är inte 
något biologiskt givet utan en benämning som i dagens samhälle används för att kategorisera 
människor i vissa åldrar och i vissa situationer. Begreppet står inte för någon homogen 
kategori och vilka som betecknas som ungdomar har varierat historiskt och socialt. Det finns 
inte heller någon absolut skillnad mellan de som kallas ungdomar och andra ålderskategorier. 
Ibland är likheten större mellan människor i olika åldrar än mellan människor i samma ålder. 
Även om delgrupper av ungdomar kan urskiljas genom särskilda kännetecken t.ex. i musikval, 
klädsel eller utsmyckning så är den stora gruppen ungdomar ingen enhetlig grupp. Hur 
ungdomar väljer att utforma sina liv skiljer sig mycket åt beroende på om de är tjejer eller 
killar, om de bor i en stor stad, liten stad eller på landsbygden, vilken utbildning och yrke 
föräldrarna har samt vilka normer och värden de omges av. Hur en persons ungdomstid 
gestaltar sig, beror på en mängd faktorer vilket ramar in de val som unga människor gör.11  
 
De författare som kommer att användas i uppsatsens teorikapitel benämner ungdomarna som 
studerande eller elever. Som ovan angavs kommer termen ungdomar att representera dessa två 
grupper när ämnet diskuteras vidare i uppsatsen. I kapitel 3 kommer ordet knark att 
förekomma pga. ett delmoment i Local Hero som heter workshop mot knark. Detta ordval har 

                                                
7 Premfors, Rune & Roth, Klas. Sid. 23 
8 Ibid. Sid. 8 
9 Ibid. Sid. 8 
10 Ibid. Sid. 12 
11 Ericsson, Maria & Tebelius, Ulla. (2001) Demokrati som procedur eller engagemang. Unga kvinnors och 

mäns möjlighet till demokrati påverkan. Halmstad Förlag. Sid. 6 
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inte valts av mig utan av grundarna för Local Hero och går inte att ändra på. Men termen 
narkotika och droger kommer att användas i övrig kontext i uppsatsen.  
 
Mobilisering mot narkotika och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning är 
grundarna för Local Hero. Mobilisering mot narkotika (MOB) är regeringens 
narkotikapolitiska samordning och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
(CAN) har till uppgift att sprida saklig information om alkohol och narkotika till alla som 
arbetar drogförebyggande eller av annan anledning är särskilt intresserad av frågorna. 
Organisationen följer även drogutvecklingen varje år när det gäller skolungdomar och 
mönstrades drogvanor. Från och med hösten år 2005 kommer CAN vara den huvudansvariga 
parten när det gäller utvecklingen av programmet Local Hero.  

1.3 Metod  

1.3.1. Val av teori 

Jag kommer att utgå från pedagogernas Tomas Englunds och Klas Roths tankar kring 
deliberativa samtal i skolan. Trots att de är pedagoger anser jag att deras forskning kring 
deliberativ demokrati och dess implementering i skolan och i övriga samhället har en 
statsvetenskaplig relevans. För att vårt samhälle ska fungerar som en demokrati krävs det 
relationer och dialog mellan människor, och detta är kärnan i deliberativ demokrati men också 
i statsvetenskapen. Statsvetenskap handlar om staten och dess relation till övriga stater, 
institutioner, samhällen och därmed den enskilda medborgaren. Deliberativ samtal handlar om 
att genom dialog skapa förståelse. Deliberativ pedagogik handlar om tillvägagångssätt och 
implementering. Dessa två tanketraditioner är verktyg som visar hur medborgare kan 
medverka i demokratin och frågeställa demokratin. Detta är en central handling för att 
utvecklas som samhällsmedborgare och bibehålla och utveckla ett demokratiskt samhälle.  
 
I uppsatsen kommer det att analyseras och diskuteras om verktyget Local Hero kan 
möjliggöra för ungdomar att delta i ett deliberativt samtal. Att utgå från deliberativa samtal i 
skolan är ett naturligt val för mig, då jag anser att ämnesområdet är väldigt nära min valda 
metod. Local Hero är en verksamhet som kan ske både inom och utanför skolans verksamhet, 
den centrala idén är att ungdomarna själva startar upp grupper för att på ett demokratiskt sätt 
nå sina verksamhetsmål. Med hjälp av deliberativ demokrati menar Englund och Roth att ett 
aktivt deltagande i demokratiska sammanhang kan stärkas. Att ge medborgare möjligheten att 
förra en dialog ses vara avgörande för deliberativa samtal och deliberativ pedagogik.12 Därför 
är det min åsikt att Local Hero är ett väldigt intressant exempel på en möjlighet som lär 
ungdomar att komma till tal men också att bli åhörda. Med hjälp av deliberativa samtal och 
deliberativ pedagogik kommer uppsatsen att belysa syftet och frågeställningen.  
 
Centrala begrepp: deliberativ demokrati, deliberativa samtal, deliberativ pedagogik, Local 
Hero och ungdomar.  

1.3.2 Tillvägagångssätt: 

Det är snart ett och halvt år sen som Local Hero blev helt klart för att användas ute i landet. 
Under år 2005 startades flertalet ungdomsgrupper ute i landet. I början av år 2005 fick jag i 
uppdrag av MOB och CAN att göra en processutvärdering av de tre grupper som hade 
kommit längst i arbetet med Local Hero. De tre grupperna befann sig i Västerås, Munkedal 
och Göteborg. Deltagarna i Local Hero-grupperna består av allt från 3 till 10 personer och 

                                                
12 Premfors, Rune & Roth, Klas. (2004) Deliberativ demokrati, Studentlitteratur, Lund Sid. 87, 58 
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deras ålder är mellan 14-19 år. Processutvärderingen blev klar i slutet av år 200513 och jag 
valde att fortsätta studera verktyget Local Hero på nytt men den här gången med hjälp av 
teoriramen deliberativ demokrati.  
 
Som nämndes ovan har jag tidigare gjort en processutvärdering på Local Hero och dess 
arbetsmetod. För att på bästa sätt kunna belysa hur arbetsmetoden fungerar som redskap i ett 
drogförebyggande arbete med ungdomar, men också hur de olika enheterna som material och 
ledarskap fungerat under arbetsprocessen valde jag att genomföra en kvalitativ studie där jag 
valde att intervjua Local Hero-grupperna, vuxenresursen och processledare. Det centrala i den 
kvalitativa metoden är att få en djupare förståelse av det problemområde som ska undersökas 
genom att samla in information och dels att kunna beskriva det sammanhang som problemet 
omfattas av. Kvalitativ textanalys är en mycket vanlig metod inom samhällsvetenskapen. I en 
allmän mening används metoden av alla forskare som knyter an sin undersökning till tidigare 
forskning. Det är en förutsättning att aktivt läsa, att ställa frågor till texter som man använder. 
Att tolka texter och kritisk granska andra forskares texter är en av samhällsvetenskapens 
absoluta kärnverksamhet.14 Min frågeundersökning var en respondentundersökning som 
innebär att det är svarspersonerna själva och deras egna tankar som är studieobjekten.15 Jag 
ville med min undersökning veta vad ungdomarna tyckte och tänkt om Local Hero och dess 
arbetsmetod, och därför valde jag att ställde jag samma frågor till samtliga svarspersoner. 
Detta gjorde jag därför att jag ville finna ett mönster i svaren och få förklaring till hur och 
varför de tyckte så.   
 
För att få svar på mitt syfte och frågeställningar valde jag att använda mig av primärdata i 
form av kvalitativa intervjuer, den form av intervjumetod som Esaiasson m.fl. kallar för  
samtalsintervju. Vid en samtalsintervju är det inte personerna utan de olika uppfattningar och 
tankekategorier som personerna ger uttryck för som står i centrum.16Enligt Kvale är samtalet 
en grundläggande form för mänskligt samspel. Genom samtalsintervju kan forskaren skapa en 
förståelse om hur andra människor uppfattar sin värld och erfarenheter.17  
 
Material som jag använde mig av under intervjuerna var en mp3-spelare med en inbyggd 
inspelare och frågoguiden till Local Hero-gruppen. Efter varje inspelad intervju valde jag att 
transkribera materialet på en gång. Innan varje intervju testades mp3-spelaren genom att spela 
in datum och ort. Den första förutsättningen för att kunna skriva ut en intervju är att den 
verkligen spelat in.18 Varje intervju föranleddes av en kort diskussion kring min roll och 
varför jag var där och att intervjun skulle hållas anonymt, även om ungdomarna redan visste 
detta via vår mailkontakt, valde jag ändå att göra det för att skapa en öppen och trevlig 
samtalsmiljö. Innan intervjun började tillfrågades alla intervjupersoner om det var okej att jag 
spelade in intervjun, och svarat var positivt. Personligen tror jag inte att mp3-spelaren var 
hämmande för intervjupersonerna och att svaren blev annorlunda på grund av den. 
Intervjuerna var frivilliga och ungdomarna hade blivit frågade av mig långt innan och var 
förberedda på att jag skulle intervju dem om Local Hero.   
 

                                                
13 Gol, Elmira. (2005) Local Hero. En processutvärdering av en metod för ungdomars delaktighet i drogarbetet.  
Stockholm. Mobilisering mot narkotika & Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sid. 4 
14 Esaiasson, Peter m.fl. (2004) Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och markand. Stockholm. 
Norstedts Juridik AB. Sid. 233-234   
15 Ibid. Sid. 254 
16 Esaiasson, Peter m.fl. Sid. 256  
17 Kvale, Steinar. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Lund. Sid. 13 
18 Ibid. Sid. 149 
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När det gäller samtalsintervjun valde jag först att göra en intervjuguide för varje 
intervjugrupp, som jag sedan lät min handledare på min praktikplats läsa och reflektera över. 
Intervjuguiden strukturerades upp i kronologisk ordning efter Local Heros egna arbetsprocess 
för alla Local Hero-grupper. Intervjuguiden började med bakgrundsfrågor, frågor angående 
Workshop mot knark, kartläggningsperioden, material och sist lite allmänna frågor kring 
deras inställning mot narkotika och deras allmänna bild av Local Hero-projektet. I en 
intervjuguide anges de ämnen som är föremål för undersökningen och i vilken ordning de 
kommer att tas upp under intervjun. När man konstruerar en intervjuguide ska man tänka både 
tematiskt och dynamiskt. Att tänka tematiskt innebär att knyta an till undersökningens 
problemställning och att tänka dynamiskt innebär att man ser till att skapa en situation där 
samtalet hålls flytande.19 Vid intervjuerna strävade jag efter att hitta en så naturlig situation 
som möjligt för att i möjligaste mån minska distansen mellan mig och ungdomarna. Min 
avsikt var att försöka skapa en stor öppenhet som möjliggjorde ett djupare samtal med 
ungdomarna. 
 
Grupperna valde jag att träffa i deras hemstäder Göteborg, Munkedal och Västerås. 
Intervjuerna med grupperna tog cirka 45 minuter, och intervjuerna hölls i grupprum på 
biblioteket, elevrådsrummet i skolan och på vandrarhem. Ibland hände det att jag fick ställa 
följdfrågor till grupperna, i de flesta fall handlade det om att de skulle motivera sina svar. En 
av grupperna hade lite svårare att uttrycka sig i intervjun. Tyvärr har jag inte någon förklaring 
till det, det kan bero på personerna själva att de var blyga eller så kan det ha varit miljön. 
 
När jag bestämde träff med ungdomarna för intervjuerna gjorde jag det en månad framåt, och 
detta gick bra, även om det tog en del tid att få tag i grupperna och koordinera träffen. Först 
ringde jag de tre grupperna i Västerås, Munkedal och Göteborg. Detta var inte lika enkelt som 
jag hade trott, eftersom när jag ringde under kontorstid befann sig ungdomarna i skolan och 
hade undervisning. Därför fick jag ringa ett flertal gånger på deras mobiler. Detta var också 
svårt, för alla ungdomar i varje grupp hade olika scheman och ibland gick de i olika årskurser. 
Men efter två veckors telefonkontakt med dessa tre grupper hade jag hittat en tid som passade 
för alla. Men även om jag tyckte jag hade planerat bra och bokat träff med ungdomarna, blev 
det inte som jag hade tänkt mig då jag åkte till Göteborg första gången. När jag var på plats 
och skulle göra intervjun med gruppen så dök bara en person upp, hon berättade att de andra 
hade fått förhinder och att hälften av gruppen hade hoppat av och att de letade efter nya 
medlemmar. Intervjun blev inte så innehållsrik, för en del av intervjun var om material och 
arbetsmetod och denna grupp hade inte alls kommit så långt i deras arbete med Local Hero. 
Det kändes lite tråkigt efter intervjun, även om den intervjupersonen verkligen gjorde sitt 
bästa under omständigheterna. Efter denna träff hade jag regelbunden kontakt med 
kontaktpersonen i gruppen som var den som jag intervjuade. Efter en månad bestämde jag och 
gruppen en ny träff, som inte skulle vara den tidigare intervjun lik. Den här gången var hela 
gruppen där och man hade kommit långt i sitt arbete. Intervjun blev en av de bästa 
intervjuerna pga. att ungdomarna var väldigt insatta i sitt projekt och hade mycket tankar och 
idéer som de ville dela med sig, vilket gjort mig väldigt belåten.   
 
Utskicket av frågeformulären skede via e-post till processledarna och vuxenresursen då de var 
utspridda över hela landet vilket gjorde det svårt att träffa dem personligen. Totalt var det tre 
vuxenresurser och sex processledare som jag skickade frågeformuläret till. En viktig faktor 
när det gäller att motivera människor att ställa upp i en frågeundersökning är frågeformulärets 
utformning, det ska vara både estetiskt tilltalande, språkligt korrekt och ha ett lagom 

                                                
19 Kvale, Steinar. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Lund. Sid. 121-122 
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omfång.20 Frågorna delades in i olika teman och det ställdes högst tio frågor. Frågeformuläret 
skickats ut till processledarna togs emot väldigt positivt och svaren var långa och utförliga. 
Jag var ute i god tid med frågorna till processledarna och nästan alla skickade in sina svar 
inom en månad. Tyvärr är det en grupp som faller bort i processutvärderingen och även i 
uppsatsen, och det är vuxenresurserna. Efter många påminnelser via telefonsamtal och e-post 
fick jag aldrig något svar ifrån vuxenresurserna. Bara en svarade på frågeformuläret och detta 
var inte så utförligt, utan i korta svar som ja och nej. Orsaken till detta är väldigt svårt för mig 
att svara på, men jag tror att det handlar om tid. Många av vuxenresurserna var skolrektorer 
eller lärare och deras roll var att ordna lokaler och andra nödvändigheter för ungdomarna och 
deras projekt. Det har visat sig under arbetets gång att det har varit svårt att ge en helhetsbild 
på hela processen då alla parter inte har varit med och sagt sitt. 
 
Om jag i början av hösten år 2005 hade vetat att min magisteruppsats skulle handla om hur 
verktyget Local Hero kan möjliggöra för ungdomar att delta i ett deliberativt samtal, både som 
modell och i praktiken hade min intervjumall sett annorlunda ut. Frågorna skulle ha varit 
desamma, men jag hade kopplat frågorna till deliberativa samtal och pedagogik. På så sätt 
hade intervjusvaren gett fler svar som lättare kunnat kopplas till deliberativ demokrati. Ändå 
tror jag inte att resultatet hade sett annorlunda ut, utan jag kanske hade lättare kunnat relatera 
frågorna till ämnet för intervjun, till de teoretiska föreställningar som ligger till grund för 
undersökningen. Samtidigt anser jag att uppsatsen har besvarat sitt syfte och frågeställningar 
genom mitt val av metod.   

1.4 Disposition 

Nästkommande del av uppsatsen, kapitel 2, är teoriavsnittet och här kommer det teorietiska 
ramverket att redovisas samt kartläggas. I kapitel 3 följer en genomgående presentation av 
Local Hero, med dess bakgrund, huvudsyfte och tänkta tillvägagångssätt. Analysen kommer i 
kapitel 4 där empirin och teorin knyts samman för att i sin tur besvara forskningsfrågorna. 
Sedan följer analysen av resultaten i kapitel 5 där resultatet sätts i en vidare kontext. Slutligen 
kommer mina reflektioner och kommentarer att presenteras i kapitel 6, som också är det 
avslutande kapitlet.  
 
 

                                                
20 Esaiasson, Peter m.fl. Sid. 267-268 
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2. Teori 
Under detta kapitel byggs min teoretiska referensram så att jag kan föra en analys på 

verktyget Local Hero. Mitt mål med kapitlet är att utifrån teorin skapa en relativt omfattande 

analysmodell men som ändå är både enkel och tydlig. 

 
Den liberala demokratin bygger på en föreställning om att människor besitter 
färdigformulerade intressen och åsikter, som med lätthet kan uttryckas i de politiska valen och 
aggregeras till offentliga beslut. Men enligt det deliberativa synsättet bygger demokratin inte 
primärt på sådana uttryckta och aggregerade preferenser utan på argument.21 
Den deliberativa demokratin innehåller ett starkt moment av strävan efter konsensus och 
konfliktlösning, som i denna uppsats kommer att fortgå. Men samtidigt är det viktigt att 
påpeka att deliberativ demokrati inte alltid garanterar någon slutlig samsyn eller samtycke och 
att vägen till gemensamma beslut kan vara formade av betydande motsättningar. 22 
 
Deliberativ demokrati innebär att de grundliggande villkoren för människors demokratiska 
samexistens måste fastläggas i öppen diskussion mellan jämlika medborgare, dvs. genom 
deliberation. Det handlar om att trots olika bakgrund, klass och etnicitet kunna samtala och 
diskutera för att hitta en giltig lösning att enas om. Den andra punkten utgörs av den 
normativa tesen att legitimitet och rationalitet i offentligt beslutsfattande också bäst kan 
uppnås genom deliberation. Den tredje gemensamma punkten för deliberativ demokrati 
handlar om de procedurmässiga villkoren för deliberation, villkor som medborgare skulle 
välja om de kunde delta som fria och jämlika samtal.23 Även Robert A. Dahl nämnde vikten 
av upplyst förståelse bland medborgare i ett samhälle som ett av flera kriterier på en 
demokratisk process. Enligt honom ska varje medborgare ha lämpliga och lika möjligheter att 
upptäcka och överväga det val som bäst tjänar hans eller hennes intressen. Med detta menar 
Dahl att alternativa procedurer för beslutsfattande bör värderas utifrån medborgarens 
möjligheter att skaffa sig insikter om mål och medel, om vad som ligger i hans eller hennes 
intresse och förståelse för de förväntade konsekvenserna av olika alternativ, inte bara för egen 
räkning utan även för alla inblandades del. Detta kriterium kan vara mångtydigt, men det drar 
ändå i grova drag upp riktlinjerna för vilka inrättningar som krävs i ett samhälle. Dahl menar 
att det blir svårt att rättfärdiga metoder som stänger eller undertrycker viktig information. 
Detta kanske ses som självklart i en demokratiskprocess men bra många politiska system, 
kanske de flesta, fungerar här ganska dåligt enligt Dahl.24  
 
För att ett deliberativt samtal ska kunna genomföras krävs det en viss förståelse för att varje 
aktör ska kunna diskutera den aktuella frågan på ett jämlikt sätt. Detta är ett problem menar 
Joseph Schumpeter eftersom att medborgarna brister i både kompetens och engagemang och 
därför inte tagit till sig relevanta fakta i frågor som diskuteras. Schumpeter är kritisk mot 
deltagardemokrati, han anser att demokrati är långt ifrån någon livsform med löften om 
jämlikhet och bästa tänkbara förutsättningen för människans utveckling. Den demokratiska 
medborgarens uppdrag är att gå och rösta och välja regering.25 

                                                
21 Premfors, Rune & Roth, Klas. Sid. 13 
22 Ibid. Sid. 8-9 
23 Ibid. Sid. 12 
24 Dahl, Robert A. (2003) Demokratin och dess antagonister. Ordfront, Stockholm. Sid. 174-175  
25 Held, David. (2002) Demokratimodeller. Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi. Daidalos, 
Göteborg. Sid. 222-224 
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2.1 Teorin om kommunikativ handlande 

I denna uppsats är den diskursteoretiska deliberativa demokratimodellen utgångspunkten. Den 
är framskriven av Jürgen Habermas och anses vara den mest studerande modellen för 
deliberativ demokrati. Jürgen Habermas har försökt ge den deliberativa demokratin en 
teoretisk bas genom sin diskursteori och teori om kommunikativ rationalitet.26 Avsikten med 
detta avsnitt är att närmare beskriva det som i uppsatsen kallas för deliberativt samtal. Denna 
typ av samtal har uppmärksammats i texter som rör hur ungdomar kan vara med och 
medverka i skolan och andra fritidsverksamheter. Även i pedagogisk forskning har denna typ 
av samtal erhållit ökat intresse. Den teoretiska inspirationen till deliberativa samtal finns i den 
deliberativa demokratin som präglat forskningen under 1900-talets slut.27 
 
Jürgen Habermas anser att ”det moderna” i människans liv inte bara innebär en ökning av 
människans möjlighet att behärska naturen utan också ett utvecklande av moraliska och 
rättsliga normer som möjliggör nya former av civiliserad konfliktlösning på humanistisk 
grund.28 Enligt Habermas grundas rättighetsperspektivet i en liberal tradition där den enskilda 
individens autonomi står i centrum och riktar fokus mot utveckling, och där hävdandet av 
kommunikativa rättigheter ligger till grund för de politiska deltagarrättigheterna. 
Medborgarnas politiska autonomi är viktig, men även medborgarens rätt till att få framföra 
sina åsikter och viljor. Habermas urskiljer tre olika slags rättigheter som förenas av att det 
utgör ett slags förutsättningar för politiskt deltagande; den första kallas klassiska 
frihetsrättigheter eller lika individuella friheter, den andra rättigheten skyddar medborgarnas 
medlemskap i frivilliga sammanslutningar och den tredje garanterar juridiskt att rättigheterna 
skyddas och förverkligas. Enligt Habermas är dessa rättigheter primära förutsättningar för den 
enskilda medborgarens politiska autonomi; dessa rättigheter är basen för att medborgarna kan 
vara självständiga deltagare i en offentlig kommunikationsprocess och det är just rätten till 
detta deltagande som Habermas betraktar som den allra mest centrala rättigheten. I den 
diskursteoretiska traditionen är kommunikations- och deltagarrättigheter de centrala 
rättigheterna.29  
 
Analysmodellen nedan är hämtat ifrån Premfors och Roth som visar vad en person som deltar 
i ett deliberativt samtal kan förvänta sig och vad andra kan förvänta sig av hon eller han, alltså 
dennes rättigheter och skyldigheter. Viktigt att påpeka att denna analysmodell är en idealtyp. 
 
Individers rättigheter och skyldigheter i det deliberativa deltagandet30 
Vad har den som deltar rätt att förvänta sig? 

• Att alla har lika stor rätt att introducera påståenden, komma med frågor och tolkningar 
och ifrågasätta vad andra säger. 

• Att alla har lika stor sätt att bli lyssnade på. 
Vilka skyldigheter har den som deltar? 

• Att lyssna när andra pratar och att göra det med föresatsen att förstå det som sägs. 
• Att ta till sig de påståenden de andra kommer med. 
• Att vara uppriktiga och ärliga med sina åsikter och önskemål. 
• Att ta ett ansvar för att samtalet fortskrider. 

                                                
26 Premfors, Rune & Roth, Klas. Sid. 57-58 
27 Lundberg, Martin. (2003) Om överläggande samtal och hållbar utveckling. En studie av deliberativ 

demokrati. Linköpings Universitet, UniTryck. Sid. 14 
28 Eriksen, Erik Oddvar & Weigård, Jarle. (2000) Habermas politiska teori. Studentlitteratur, Lund. Sid. 18 
29 Premfors, Rune & Roth, Klas. Sid. 58-60   
30 Ibid. Sid. 28 
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Enligt många kritiker är Habermas teori om kommunikativ rationalitet den ideala 

samtalssituationen. I korthet kan man säga att teorin avser en samtalsform där alla talande har 
en likvärdig kommunikativ kompetens. För att detta ska fungera krävs att ett antal regler 
iakttas: ingen får dominera över andra, talet måste sakna inslag av självbedrägeri och ingen 
får ha dolda strategiska syften. Under ideala förhållanden som dessa är det möjligt att nå en 
rationell konsensus bland de talande om vad som är rätt och riktigt. 31 

2.2 Vägen från deliberativ samtal till deliberativ pedagogik 

I detta avsnitt ska jag redogöra de båda idéerna, den pedagogiska idén och deliberativa samtal. 
Som nämndes ovan så tilltar även i pedagogisk forskning ett ökat intresse för deliberativa 
samtal. Pedagogen Tomas Englund, är en av flera personer som jag kommer att nämna i detta 
avsnitt. Englund utgår från skolan och dess undervisning, och menar att deliberativa samtal 
har en potential för lärande i en mer generell mening. Skälet till det är att det kan bidra till 
individers kunskapsbildande och meningsskapande. Han menar att dessa skapandeprocesser 
sker i både värdefrågor liksom i mer traditionella skolämnen.32 Pedagogen Klas Roth, är inne 
på samma linje när det gäller skolan, men lägger en större tyngd på frågor kring undervisning 
av deliberativ demokrati i ett multikulturellt samhälle och framhåller att den deliberativa 
proceduren är viktig.33 Just denna tanke om att utbilda medborgare för deliberativ demokrati 
är ett ämne som behandlas i detta avsnitt. Jag kommer närmare att gå in på hur deliberativ 
demokratiteori ger ett värdefullt bidrag till utformandet av medborgarbildning och till ett 
bättre samhälle. Både Englund och Roth anser att genom att undervisa medborgare i att prata, 
kan ett aktivt deltagande i demokratiska sammanhang stärkas. Att prata eller argumentera, ses 
vara det avgörande för deliberativ demokrati.  
 
Det är viktigt att nämna att idén om deliberativa samtal och deliberativ kommunikation i 
skolan utgår ur minst två olika tanketraditioner, en pedagogisk där det ordnade, kvalificerade 
samtalet ses som en viktig komplettering och ett rimligt alternativ till den starka 
förmedlingstraditionen. Under senare år har den kommunikativa aspekten för lärande, 
gemenskap och meningsskapande varit en stark forskningsexpansion inom pedagogiken 
menar Englund.34 En strävan som har stärkts genom en återknytning till klassiska traditioner 
som pragmatism. Den andra tanketraditionen som har gett namn åt det deliberativa samtalet är 
givetvis den deliberativa demokratin. Deliberativ demokrati är en mångfacetterad 
statsvetenskaplig tanketradition, främst inom amerikansk statsvetenskap.35 
 
Både Habermas och Englund anser att den deliberativa demokratimodellen anger behovet av 
utbildning av deliberativa grundstenar bland medborgarna, eftersom det är individen som 
utövar den kommunikativa makten, således den öppna makten. Med deliberativa samtal kan 
med hjälp av utbildningen utveckla de kommunikativa rättigheter som grundar det politiska 
deltagandet. Med hjälp av deliberativt samtal i skolan görs försök att avspegla samhällets 
offentliga samtal. Detta innebär då att skolan lyfter fram de olika värderingar, synsätt och 
perspektiv som kommer fram i samhällets offentliga samtal och hur och varför det ena eller 

                                                
31 Premfors, Rune. (2000) Den starka demokratin. Atlas, Stockholm. Sid. 49  
32 Englund, Tomas (2000) Deliberativa samtal som värdegrund- historiska perspektiv och aktuella förändringar, 
Stockholm: Skolverket. Sid. 12 
33 Premfors, Rune & Roth, Klas. Sid. 87 
34 Ibid. Sid. 57 
35 Premfors, Rune & Roth, Klas. Sid. 58 
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andra synsättet är förankrade i andra sociala grupper och vilka konsekvenser olika perspektiv 
har.36 
  
Deliberativa samtal innebär samtal:37 

A. Där skilda synsätt ställs mot varandra och olika arguments ges utrymme 
B. Som alltid innebär tolerans och respekt för andra; det handla bl.a. om att lära sig 

lyssna på den andres argument 
C. Med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens eller åtminstone 

komma till temporära överenskommelser (även om icke-överensstämmelse föreligger) 
D. Där auktoriteter/traditionella uppfattningar får ifrågasättas  
E. Utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika problem 

respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar men utan närvaro av 
läraren 

 
De tre första punkterna för det deliberativa samtalet är dess inre kärna. Denna kärna handlar 
om förekomsten av samtal där skilda synsätt tydliggörs och olika argument ges utrymme, men 
även en strävan att komma överens och där den andre alltid respekteras. Vad gäller 
skillnaderna i synsätt så är en av grundpoängerna i det deliberativa samtalet att trots de skilda 
synsätten försöka skapa gemensam grund för kommunikation. Detta skulle vara en diskursiv 
situation, en gemensam referensram där de grundläggande villkoren för förståelse och respekt 
finns eller åtminstone kan utvecklas på sikt. Det är också viktigt att ta upp lärarens roll, för 
han eller hon bär på den reella auktoriteten vad gäller kunskap och perspektiv på frågan. Men 
samtidigt bär han eller hon på den formella auktoriteten som alltid riskerar att missbrukas. 
Därför är det viktigt att skapa en diskursiv situation i klassrummet, där en gemensam grund 
läggs, men samtidigt ger utrymme för diskussion om olika synsätt och perspektiv.38 
  
Punkt D innebär att auktoriteter och traditionella uppfattningar kan ifrågasättas. Denna punkt 
vilar på den viktiga förutsättningen att skolan är ett offentligt rum där pluralismen har 
företräde. Detta innebär att värderingar och synsätt, som var och en bär med sig hemifrån eller 
från den miljö som varit av betydelse, genom skolan lyfts ut i och konfronteras med andra i 
den offentliga sfär som skolan kan utgöra. Pluralism innebär i detta fall att olika synsätt på 
kunskaper och värderingar av olika ting ska lyftas fram och synliggöras. Detta ska 
förhoppningsvis hjälpa varje students autonomi, en offentlig autonomi som innebär att varje 
individs ställningstagande och perspektiv är relaterade till ett samhälleligt sammanhang.39 
Den sista punkten E, för deliberativt samtal handlar om att hitta vägar att hjälpa olika former 
av samtal utan att läraren är närvarande deltagare. Syftet med detta är att skapa deliberativa 
samtal mellan studenterna. Att skapa en sådan samtalsmiljö mellan jämlikar kan ses som ett 
av de allra viktigaste målen för skolans verksamhet, något som är svårt att utvärdera och som 
handlar om utvecklingen av deliberativa attityder och en deliberativ kultur.40 

2.3 Deliberativa samtal och dess följder  

Englund menar att lärarna har en central roll vad gäller ledning, makt, ansvar och omdöme i 
den traditionella skolan. Ofta är det lärare som bestämmer vad gäller möjligheten och 
lämpligheten att såväl starta, leda och föra det deliberativa samtalet vidare men också avsluta 
det om det misslyckas. Elever är viktiga samspelare och såväl aktiva deltagare som flitiga 

                                                
36 Englund, T. (2004) Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati i Premfors & Roth Sid. 62 
37 Ibid. Sid. 62 
38 Englund, T. (2004) Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati i Premfors & Roth Sid. 61-62 
39 Ibid. Sid. 63-65 
40 Ibid. Sid. 67 
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lyssnare i det deliberativa samtalet, men det är läraren som har den avgörande rollen vad 
gäller inriktning. Under punkt E är lärarens roll också central, men framför allt som 
handledande planerare och resursperson. Personen i frågan ska hitta vägar att befrämja olika 
former av deliberativa samtal, utan att hon eller han är närvarande deltagare i det konkreta 
deliberativa samtalet.41  
 
De deliberativa samtal som tas upp i skolan eller på fritiden, ska vara samtal som skapas och 
kommer från eleverna och ungdomarna själva. Det ska vara samtal som ungdomar upplever 
som nödvändiga eller intressanta för deras del, något som utvecklas under punkterna A-D. 
Englund påpekar att det är framförallt de samtal kring de frågor som tas upp i klassrummet, 
som fördjupar och skapar mening för de enskilda eleverna. Han menar också att det är den 
potentiella dynamiken i de ömsesidiga studerandesamtalen utan lärare som det blir desto 
viktigare att föra samtal i klassrummet mellan lärare och studerande. Detta skapar 
förutsättningar för och motiverar studerandesamtalen.42 Det centrala är att lärarens frånvaro 
ska skapa en förutsättning för en autenticitet i klassrummet mellan de studerande. Englund 
menar att när läraren inte är delaktig i klassen kommer det att avses samtal där 
argumentationen för skilda åsikter ges i uttryck och eleverna kommer att försöka argumentera 
för sin sak, lyssna till andra argument och om möjligt försöka komma överens eller 
åtminstone definiera skillnader i synsätt. Detta ska fungera som lärande och utvecklande för 
ett deliberativt förhållningssätt, enligt Englund. Den sista punkten E, är den kanske mest 
avgörande aspekten i en utbildningsprocess då det handlar om att bättre kunna utnyttja både 
den icke lärarledda tiden i skolan för deliberativa samtal, men också använda stora delar av 
den tid som inte är institutionaliserad t.ex. i verksamhet som på fotbollsträning eller på 
fritidsgårdar. Detta skulle innebära att ungdomar motiveras att fortsätta de deliberativa 
samtalen om skilda ämnen i olika sammanhang både inom skolan men också utanför. Englund 
tar upp Habermas intention om att se den deliberativa politiken i institutionalisering på en 
högre nivå vilket kräver att studenterna är delaktiga över längre tid med en betydligt 
intensivare verksamhet. Enligt England är det en avgörande faktor att de studerande 
successivt görs moraliskt motiverade att öka sin kunskap och på sikt ta ställning till olika 
frågor i ett pågående samtal, där skolans ordnade deliberativa samtal utgör en integrerad del.43  
 
Englund tar även upp svårigheterna med deliberativ samtal, där han nämner att deliberativ 
demokrati bär med sig ett jämlikhetsperspektiv och svårigheterna att nå ett jämlikt samhälle är 
relativt givna. Även den deliberativa demokratin kommer från demokratin och rymmer 
demokratins traditionella problem. Medborgarna i ett samhälle har olika förmågor att göra sig 
hörda i samhällsdebatten och blir lyssnade till. Många kritiker betraktar utövandet av 
deliberativ kommunikation som en form som endast eliten ”klarar av”, för att de är nära 
förknippade med akademiker. Om det nu skulle stämma skulle deliberativ kommunikation 
stänga ut de svaga grupperna från det demokratiska deltagandet. Enligt Englund faller denna 
kritik på dem som framför den, då det handlar om hur varje enskild deliberativ situation tar 
form och hur makten konstitueras. Det är denna typ av kritik som har bidragit till att Englund 
har försökt att utveckla det deliberativa samtalet i skolan. Han har lagt speciell vikt vid det 
som ovan nämndes, på det deliberativa samtalet utan direkt lärarledning för han anser att det 
är ett viktigt att skapa deliberativa attityder. En annan kritik har sin grund i att demokratin 
bäst sköts av en elit och att människor i gemene man aldrig kommer att utveckla det intresse 
för allmänna frågor som den deliberativa demokratin förutsätter eller syftar till. Englund 

                                                
41 Englund, T. (2004) Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati i Premfors & Roth Sid. 67 
42 Englund, T. (2004) Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati i Premfors & Roth Sid. 68 
43 Ibid. Sid. 69-70 
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svarar med att denna form av kritik har sitt värde, främst för att den påpekar att deliberativ 
demokrati är ett ideal att sträva emot, samtidigt som det finns många svårigheter på vägen.44 
 
Enligt Englund är det rimligt att deliberativ demokrati riskerar att springa i otakt med den 
övriga samhällsutvecklingen, där politiska frågor förflackas och där andra värden som 
egennytta lyfts fram och blir viktiga. Därför är det angeläget att se den deliberativa 
demokratin som ett långsiktigt förändringsperspektiv och där institutioner för utbildning kan 
vara en avgörande beståndsdel. Englund menar att ett deliberativt förhållningssätt kan 
utvecklas genom att man ger människor en chans och tillfälle att odla och förfina sina 
kommunikativa rättigheter. Men Englund tar även upp brister med sina idéer, då han nämner 
att genomförandet av deliberativa samtal alltid riskerar att misslyckas på många olika sätt. En 
förutsättning som är väldigt viktigt är att alla ska vara politiskt jämlika och likvärdiga i 
samtalet, vilket han själv erkänner är svårt att upprätthålla. Men han understryker att detta inte 
ska låta oss människor att avstå från att försöka utveckla deliberativa samtal i skolan. 
Slutligen tar Englund upp en viktig faktor som är legitimitet, där han anser att det är ur ett 
legitimitetsperspektiv som deliberationsmodellen kan ses som ett långsiktigt projekt som 
sakta men säkert kan bryta ned egennytta, missbruk av formell auktoritet och privata 
egoistiska strävanden till förmån för en deliberation i allmänintressets namn. Det ska ses som 
ett projekt som måste räkna med att stöta på svårigheter och motgångar.45      

2.4 Deliberativ pedagogik 

Klas Roth betraktar det deliberativa samtalet som en värderingsprocedur, med det menar han 
vad som sägs, hur och av vem eller vilka som säger det samt hur det kommer till uttryck, 
rättfärdigas. Detta står i kontrast med den samtalspraktik som har utformat den svenska 
skolan, där instruktioner och förmedling av kunskap är centralt. Enligt Roth får barn och 
ungdomar lära sig det som offentligt är erkänt och reproducerat kunskap som är rättfärdigad 
av en majoritetskultur, utan att i någon större omfattning ges möjlighet att kritiskt värdera 
kunskaper.46  
 
Enligt Roths och Rönnströms tolkning ger den nationella kunskapsskolan varken rätten eller 
möjligheten för barn och ungdomar att demokratiskt överväga kunskaper, värden och normer i 
något utarbetad omfattning. Dagens skola medverkar därmed inte till att utveckla barns och 
ungdomars demokratiska vilje- och omdömesförmåga i ett komplext nationellt och 
föränderligt samhälle. Istället menar Roth att skolan utgör ett strukturellt hinder för barns och 
ungdomars rätt att demokratiskt överväga det de berörs av i undervisningen. Som skolan är 
idag kan inte elever utveckla sin demokratiska omdömes- och viljeförmåga i deliberativa 
termer. Man kan inte likställa deliberativ pedagogik med tillskrivande av värdeneutrala 
kunskaper och social träning i demokratiska beslutsformer såsom klassråd och elevråd. Enligt 
Roth kan man inte fostra framtida samhällsmedlemmar utan att ge ungdomar den rätten att 
demokratiskt överväga det de berörs av. Att framtidens vuxna får förutsättningen och 
möjligheten att delta i deliberativa samtal i undervisningen, är det som deliberativ pedagogik 
står för.47  
 
Deliberativ demokrati, deliberativ pedagogik och deliberativa samtal fäster avseende vid att 
vårt samhälle är pluralistiskt och mångkulturellt. Människor är lika, men olika på det sätt att 

                                                
44 Englund, T. (2004) Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati i Premfors & Roth. Sid. 71-72 
45 Englund, T. (2004) Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati i Premfors & Roth. Sid. 73-74 
46 Roth, K. (2004) Deliberativ pedagogik i Premfors, Rune & Roth, Klas. Sid. 77-79 
47 Roth, K. (2004) Deliberativ pedagogik i Premfors, Rune & Roth, Klas. Sid. 85 
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vi finner vår tillhörighet i olika sociala, kulturella och religiösa gemenskaper.48 Hur ska en 
lärare eller en skola kunna genomföra deliberativ pedagogik med alla dessa faktorer att ta 
hänsyn till? Enligt Roth är det viktigt att lärare och elever tillsammans kan uppmärksamma 
och granska olika identiteter i praktisk dialog. Lärare och elever ska undersöka i vilken 
utsträckning berörda individer har samma eller olika uppfattningar om vad som utgör en 
problematik situation. De kan även undersöka i vilken utsträckning gemensamma värden, 
kunskapar och normer erkänts och motiverats av det bättre argumentet av alla berörda. 
Deliberativa samtal och pedagogik kan inte användas som ett medel för att uppnå bestämda 
mål då de definieras i termer av kommunikativ rationalitet. Enligt Roth kan det inte vara 
medel för att få den andre att dela samma värderingar och kunskaper som en själv. Utan det 
handlar om förståelse av varandras olikheter samt utgör en gemensam strävan att 
demokratiskt legitimera gemensamma beslut.49  
 
Roth tar upp det kritiska perspektivet på deliberativa samtal, där han frågesätter möjligheten 
av att ha deliberativa samtal. Roth nämner svårigheter som individer kan ha med språk och 
fysiska hinder. Han tar även upp den nuvarande instrumentella utformningen av 
undervisningspraktiken i undersökta klasser. Roth menar att utformningen i skolan inte ger 
barn och ungdomar den tillfredställande möjligheten att demokratiskt överväga det de berörs 
av. Roth tar även upp elevdemokrati, som inte har sådan stor betydelse eller legitimitet. Elever 
verkar inte få någon större grad av inflytande och makt att demokratiskt överväga det de 
berörs av i undervisningen. I och med detta menar Roth att det gemensamma och offentliga 
samtalet mellan lärare och elever inte bidrar till att utveckla barns och ungdomars 
demokratiska kompetens i deliberativ termer.50 Skolan ska inte bara vara en plats för 
reproduktion och kontroll, utan också en plats där barn och ungdomar ska få möjligheter och 
rättigheter att demokratiskt överväga det de berörs av. Detta är särskilt viktigt, enligt Roth, i 
vårt samhälle och i våra grundskolor som är pluralistiska, dvs. kännetecknas av en mångfald 
olika sociala, religiösa, språkliga, kulturella och etniska gemenskaper.51 
 
Enligt John Davis med flera får vi inte glömma att barn och ungdomar är en av statens största 
användare när sociala tjänster som exempel hälsa, utbildning och socialförsäkring. För att 
kunna inkluderas i ett sammanhang måste man få vara delaktig i det. Det handlar inte bara om 
att få vara med i sociala aktiviteter utan även vara med och delta i val och beslut. Barn och 
ungdomar har traditionellt haft lite och säga till om när det gäller input i nationell och lokal 
politik. Därför är det viktigt menar författarna och de andra att ha en multidimensionell 
delaktighet i olika instanser i samhället. Artikeln tar upp ämnet delaktighet och dess relation 
till social exklusion och inklusion, när det gäller barn och ungdomars bidrag och skapande av 
offentlig policy direkt eller genom konsultation och undersökning.52 Enligt artikeln har man 
funnit att ungdomar vill vara delaktiga i beslutfattande som rör deras omgivning som boende, 
skola och transport. Men de vill även förra en diskussion som tar upp allmänhetens syn på 
ungdomar. Ungdomar vill bli respekterade när de befinner sig i affärer och andra offentliga 
platser. Ungdomars delaktighet i policyutvecklingen bidrar till en förbättrad demokrati och 
det hjälper myndighetsutövare att förstå barn och ungdomars liv och upplevelser, och därmed 
lättare besluta och förverkliga barn- och ungdomsfrågor.53 

                                                
48 Roth, K. (2004) Deliberativ pedagogik i Premfors, Rune & Roth, Klas. Sid. 87 
49 Roth, K. (2004) Deliberativ pedagogik i Premfors, Rune & Roth, Klas Sid. 105 
50 Ibid. Sid. 101-102 
51 Ibid. Sid. 104-105 
52 Davis, John. Hill, Malcolm. Prout, Alan & Tisdall, Kay.(2004)  “Moving the Participation Agenda Forward”, 
Children & Society Volume 18. John Wiley & Sons  Sid. 77-78 
53 Ibid. Sid. 82 
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2.5 Analysmodell  
Efter att ha studerat Local Hero under en längre tid, är min tolkning av verktyget Local Hero 
ett tillvägagångssätt som ska hjälpa ungdomar att förstå sig själva och andra, men också lära 
sig hur de på egen hand kan påverka sin egen situation samtidigt som de blir bättre på 
förebyggande arbete. För mig är demokrati när människor oavsett kön, ålder och etnisk 
tillhörighet gör sina röster hörda. Demokrati brukar betraktas som ett system där det är 
troligare att folket får vad det vill ha eller tror vara bäst, jämfört med andra system som 
förmyndarskap där en elit bestämmer vad som är bäst. För att medborgarna i ett land ska veta 
vad dem vill ha eller vad som är bäst, så måste det vara upplysta till en viss grad menar 
Robert A. Dahl. Många av demokratins förespråkare har erkänt detta och betonat att vägen till 
en upplyst demokrati går via utbildning och offentlig diskussion.54  
 
Med hjälp av deliberativ demokrati kan, enligt mig, ett aktivt deltagande i demokratiska 
sammanhang stärkas. Att ge medborgare möjligheten att prata eller argumentera, ser jag vara 
avgörande för deliberativ demokrati. Därför är det min åsikt att Local Hero är ett väldigt 
intressant exempel på en möjlighet som lär ungdomar att komma till tal men också att bli 
åhörda. För mig handlar deliberativa samtal om förståelse av varandras olikheter samt utgör 
den en gemensam strävan mot ett demokratiskt legitimt beslut. Deliberativ pedagogik anser 
jag ha en väldigt central roll för att kunna förverkliga deliberativa samtalet. Det är en process 
som det måste läggas tid och engagemang på för att deliberativa samtal i projekt som Local 
Hero ska kunna nå sitt syfte och sitt mål.  
 
Deliberativa samtal kan kanske inte lösa kollektiva problem, lokalt eller i samhället. Men 
deliberativa samtal kan utveckla barn och ungdomars demokratiska kompetens, så att de på 
egen hand och tillsammans med andra värderar kunskap och normer, och skapar en förståelse 
om sig själva och andra människor. Genom att få utrymme och möjlighet i skolan eller i 
projekt som Local Hero för sina tankar och argument ges ungdomar en självkänsla av 
betydelse och starkare självbild. Deliberativa samtalet och deltagandet har en stor betydelse 
för ungdomar som ännu inte har tagit del av vuxenlivet. Ungdomar har ett stort förtroende för 
sin offentliga miljö, för det är den enda miljö de känner till. Därför är det viktigt att skolan ger 
ungdomarna förtroende och utrymme att få arbeta på ett deliberativt tillvägagångssätt. Visst 
kan detta låta bra, men samtidigt har det också en baksida. I kapitel fyra kommer jag att 
diskutera hur detta kan genomföras på ett praktiskt sätt.  
 
För att lättare kunna belysa hur verktyget Local Hero kan möjliggöra för ungdomar att delta i 
ett deliberativt samtal, både som modell och i praktiken, har jag valt att i kapitel fyra att testa 
de fem karakteristiska punkterna i deliberativa samtal.55  

A. Där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme 
B. Om tolerans och respekt för andra; det handlar bland annat om att lära sig lyssna på den 
andres argument 
C. Med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens eller åtminstone 
komma till temporära överenskommelser (även om icke- överensstämmelse föreligger) 
D. Där auktoriteter/traditionella uppfattningar får ifrågasättas  
E. Utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika problem 
respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar men utan närvaro av läraren 

 

                                                
54 Dahl, Robert A. (2003) Demokratin och dess antagonister. Ordfront, Stockholm. Sid. 174 
55 Englund, T. (2004) Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati i Premfors & Roth. Sid. 62 
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I kapitel fyra diskuteras den pedagogiska idén, deliberativa samtal och deliberativ demokrati, 
med fokus på hur deliberativa samtal i verktyget Local Hero kan sägas vara en möjlig och 
rimlig väg att stärka förutsättningarna för deliberativ demokrati bland ungdomar. Innan dess 
visas tanken med verktyget Local Hero, hur detta verktyg fungerar och vad som är dess syfte. 
Detta ska ge en större förståelse om verktygets syfte men också skapa en koppling mellan den 
och teoriramen deliberativ demokrati.   
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3. Local hero, ett verktyg för och av ungdomar 
I detta kapitel kommer jag att presentera bakgrunden till denna uppsats genom att redovisa 

Local Heros huvudsyfte och tillvägagångssätt. Men först kommer jag att presentera 

bakgrunden till varför Local Hero startades och varifrån verktyget kommer.  

 
Det har under en längre tid efterfrågats en metod som skulle hjälpa ungdomar att själva arbeta 
mot droger. I regeringens narkotikahandlingsplan för åren 2002-2005 framgick det tydligt att 
det skulle satsas mer på att involvera ungdomarna själva i drogförebyggande arbete. Utifrån 
detta har MOB, regeringens narkotikapolitiska samordning tillsammans med pedagoger, 
forskare, kommunalasamordnare, processledare och unga själva utvecklat programmet Local 
Hero. Local Hero är ett verktyg som syftar till att stimulera ungdomar och öka deras 
medvetenhet om droger och drogförebyggande arbete i sin närmiljö. Det är tänkt att 
ungdomar själva ska bearbeta sina åsikter, sin attityd och sitt förhållningssätt till narkotika 
och andra droger. Local Hero är till för att ungdomar mer systematisk ska förmedla sitt 
ställningstagande mot narkotika. Metoden ska användas av ungdomsgrupper som vill 
genomföra lokala projekt mot narkotika.56  

3.1 FN: s drogförebyggande arbete 

Under utvecklingsfasen av Local Hero inspirerades man av en internationell motsvarighet; 
FN:s verktyg när det gäller ungdomar och drogförebyggande arbete som beskrivs i handboken 
”A participatory handbook for youth drug abuse prevention programmes, A guide for 
development and improvement”. Denna utarbetades av United Nations Office for Drug 
Control and Crime Prevention (UNDCP) i Wien 2002. Häftet är skapat av ett globalt 
ungdomsnätverk inom FN som syftar till att vara en kunskapsbas för unga drogförebyggande 
världen över.57  
 

”If substance abuse is to be tacklad, then it stands to reason that the people who should lead this 
effort must be youth themselves, since they know their own needs better than anyone else.”58 

 
Det är så här det står i början av UNDCP:s handbok, när det gäller ungdomar och 
drogförebyggande arbete. För att kunna hjälpa ungdomar som vill arbeta med 
drogförebyggande arbete, samlade UNDCP ungdomar från hela världen som brann för sådana 
frågor. Denna grupp av ungdomar har skapat en metod, ett verktyg för ungdomar som aktivt 
vill arbeta med drogförebyggande arbete. Det är viktigt att påpeka att denna handbok ska ses 
som ett verktyg med vilket menas att dess effektivitet beror mycket på hur man använder det. 
Det är menat för unga som verkligen vill göra något, handboken hjälper dem att organisera sig 
och agera.59    
 
Handboken används av lokala ungdomsgrupper världen över, den är av och för ungdomar. 
Hur informationen från handboken används kan se olika ut beroende på i vilket land och 
samhälle man lever i. Varje land har sina olika problem när det gäller ungdomar och droger, 
därför är detta häfte väldigt lätt att anpassa. Här tas de olika drogerna och deras effekter på 
individen upp, man tar även upp risk- och skyddsfaktorer som bidrar till eller hindrar en ung 

                                                
56Mobilisering mot Narkotika & Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. (2004) 
Programförklaring Local Hero mot knark. Sid. 1 
57 Ibid. Sid. 2 
58 UNDCP. (2002)  A participatory handbook for youth drug abuse prevention programmes, A guide for 

development and improvenet. UN Austria Sid. 5  
59 Ibid.  Sid. 5 
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människa att knarka. Här betonas också vikten med drogförebyggande arbetet, man ser till de 
bakomliggande faktorerna i ett samhälle där ungdomar lever och inte bara individnivå, utan 
också på samhället och dess uppbyggnad. I häftet går det att läsa vikten av ungdomarnas egna 
engagemang och deras idéer, som en viktig del i arbetet. Handboken tar även upp 
projektplanering och hur kartläggningsfasen om ens närmiljö ska gå tillväga. Frågor kring 
gruppbildning behandlas och vad som är viktigt att tänka på när det gäller gruppbildning.60  

3.2 Drogförebyggande arbete 

För att få en bättre insyn i drogförebyggande arbete, har jag valt att ta upp de tre 
preventionsområden inom drogförebyggande arbete. I det drogförebyggande arbetet används 
ofta tre begrepp; primär, sekundär och tertiär prevention. Primär prevention är riktad mot hela 
befolkningen för att förhindra att problem uppstår, både på samhälls-, som grupp- och 
individnivå. Till exempel på åtgärder kan vara till att begränsa tillgången till narkotika genom 
polis och tull eller att minska på efterfrågan genom information och opinionsbildning. Ett 
annat exempel på primär preventiv åtgärd är att skapa en drogfri miljö för ungdomar och 
försöka skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.61 Därför kan vi dra den slutsatsen 
att primärprevention innebär att påverka strukturer, förhållanden eller utföra åtgärder som 
förhindrar eller motverkar uppkomsten av något inte önskvärt.62 Sekundär prevention, är ett 
arbete att förhindra riskgrupper att hamna i ett beroende. Arbetet innebär allt från att 
identifiera dem som finns i riskzonen till ett missbruk, till att ge individualterapier eller 
gängbearbetning. Tertiär prevention är behandling för att mildra missbrukets följder eller att 
hjälpa missbrukare att helt sluta använda droger.63  
 
Det finns alltså följaktligen tre nivåer av missbruksförebyggande program- en universell 
(makronivå) som når allmän befolkning, en selektiv nivå (meso) som når ut till speciella 
riskgrupper och en riktad (mikronivå) som är utformad för personer som redan använder 
droger. Local Hero är primär prevention som riktar sig till unga människor som vill arbeta 
med drogförebyggande arbete för sin närmiljö. 
 
Hur får man unga människor att dels uppfatta antidrogbudskapen, men framförallt att ta de till 
sig och leva efter dem? Som tidigare nämnde drivs preventivt arbete på tre olika nivåer, på 
den personliga nivån (mikro), på gruppnivå (meso) och på samhällsnivå (makro). Om det 
preventiva arbetet ska nå sitt bästa resultat måste alla dessa nivåer tillgodoses. Forskning visar 
att program på den personliga nivån, som syftar till att öka barn och ungdomars sociala 
förmåga är mer effektiva än de som försöker öka kunskap om olika droger.64 När det gäller 
gruppnivå har metoder som tränar beteende i olika situationer och hur man möter socialt tryck 
och där inlärningen är interaktiv och bygger på ungdomarnas egna aktiva deltagande mer 
effekt än en traditionell kunskapsförmedling. På samhällsnivå krävs det att det förebyggande 
arbetet syftar till att förändra normer och sprida nytänkande. Det är viktigt att få till stånd 
nödvändiga organisationsförändringar och initiera preventionsprogram och hålla dem vid 
liv.65  

                                                
60 UNDCP. (2002)  A participatory handbook for youth drug abuse prevention programmes, A guide for 

development and improvenet. UN Austria Sid. 3 
61 Svensson. B, Svensson. J, Tops. D. (1998) Att komma för sent så tidigt som möjligt, Om prevention, 

ungdomskultur och droger. NAD-Publikation 34 Sid. 77  
62 Narkotikakommissionen. (2000) En strategi för lokalt drogförebyggande arbete. Diskussionspromemoria nr 
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Forskaren Kirsten Thue Skinhoj har ställt sig frågan om kunskap om droger har någon 
betydelse för ungdomars reglering av bruk av droger. Hennes slutsats är att kunskap om 
droger i sig inte är tillräckligt för att ändra attityder och bruk av droger. I flera länder i norden 
anses det inte föreligga någon brist på kunskap om droger bland ungdomar. Följden av detta 
har blivit att, man inriktar preventionen i allt högre utsträckning på att försöka stärka 
ungdomarnas motståndskraft mot påverkan av kamrater eller andra när det gäller att pröva 
droger.66 Denna metod stöds av Kirsten Thue Skinhoj, som i sin forskning skriver: 
  

”Att de unga ska ha mod att använda kunskapen för att påverka normer i den grupp som de är del 
av. Affektiva metoder, t.ex. träning i beslutsfattande och gruppsamtal, verkar ge goda resultat.” 67 

 
Som vi kan tolka ovan verkar metoder som tränar beteende hos individer och grupp i olika 
situationer om hur man möter socialt press och där inlärningen är interaktiv och bygger på 
ungdomarnas egen delaktighet vara mer effektiva än en traditionell kunskapsförmedling. En 
sådan metod är Local Hero, där ungdomar själva tar initiativet att lära sig om 
drogförebyggande arbete. Men också att Local Hero hjälper dem att förstå hur andra 
människor ser på drogproblematiken och lär sig bemöta social press.  

3.3 Verktyget Local Hero 

Local Hero bygger på en arbetsprocess med ett antal olika enheter som används genom att en 
ungdomsgrupp med processledarstöd genomför en workshop mot knark. De olika enheterna 
är framtagna för att användas tillsammans och i ett sammanhang, en workshop, och de 
fungerar inte fristående. Det finns viss understödjande material som arbetsboken, Local Hero- 
boken som varje deltagare får. Local Hero hemsidan är en viktig enhet för processledarna men 
också för gruppen i deras arbete och där får man kontakt med övriga Local Hero- grupper. 
Vägledningen är skriven för processledare men samt för vuxenresurser till gruppen. Det finns 
en uppsättning aktörer med ungdomarna i centrum och vissa vuxenfunktioner. För att skapa 
en identitet och förena grupperna i landet använder man sig av profilmaterial såsom T-shirts, 
klistermärken etc.68 
 
En Local Hero eller en Local Hero- grupp, är en grupp ungdomar som vill arbeta mot droger i 
sin närmiljö. De vill engagera sig och arbeta med drogförebyggande arbete och öka 
medvetenheten om drogers verkan för ungdomar och deras närmiljö. Workshopen är en 
startpunkt i deras projektarbete. Här lär de sig hur de själva ska bearbeta sina åsikter, sin 
attityd och sitt förhållningssätt till narkotika och andra droger. 
Syftet med Local Hero är: 

• Att unga själva bearbetar sina åsikter, sin attityd och sitt förhållningssätt till narkotika 
och andra droger. 

• Att hitta eller förstärka sina känslor av sammanhang, genom att öka medvetenheten 
om och känslan för sin närmiljö. 

• Att de unga med hjälp av processmetodiken som verktyg tänker på vad som är möjligt 
istället för att se hinder. 

• Att ungdomsgrupper genomför en meningsfull aktivitet. 

                                                
66Svensson. B, Svensson. J, Tops. D. (1998) Att komma för sent så tidigt som möjligt, Om prevention, 
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Programförklaring Local Hero mot knark. Sid. 2 
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• Att ungdomsgrupper i slutändan kan få ekonomiskt stöd för genomförandet av ett 
lokalt projekt.69  

 
För att kunna uppnå syftet med Local Hero, bearbetar grupperna flera olika ämnen som 
narkotika och andra droger samt livsstilsfrågor. Gruppen arbetar även med lokal kartläggning, 
med utgångspunkt från sig själv och sin närmiljö. Man kollar på de fritidssysselsättningar som 
erbjuds i sin närmiljö. För att kunna göra allt detta så krävs en grundläggande 
projektplanering, både kunskapsmässigt och ekonomiskt.70  
 
Local Hero syftar till att förstärka ungas negativa attityd till narkotika och genomsyras av och 
bearbetar livsstilsfrågor. Genom Local Hero ska unga människor själva bidra med sin bild i 
lokala kartläggningssammanhang. Man vet att ofta fångar unga upp viktiga trender och 
tendenser innan de fångas av vuxenvärlden. Genom att genomföra en workshop kan unga 
utgöra ett slags ”early warning system”. Hela programmets utformning är ett processinriktat 
demokratiskt tillvägagångssätt, där unga tränas att bli mer aktiva och tryggare 
samhällsmedborgare. Både MOB:s och CAN: s förhoppning är att Local Hero- programmet 
ska bidra till ett brett och positivt avtryck bland unga människor såsom en starkare 
framtidstro, ansvarstagande, tillit och till ett ökat samhällsengagemang inom t.ex. 
organisations- och föreningslivet. Kärnan i programmet handlar om det som nämndes tidigare, 
att involvera unga människor att handleda ungdomsgrupper till att de ska se sig själva i ett 
större sammanhang i lokalt drogförebyggande arbete.71 Denna metod hjälper unga att själva 
hitta former för att kanalisera sitt engagemang. Det finns ungdomsgrupper inom olika 
föreningar som tidigare inte har funderat så mycket på sitt förhållningssätt till narkotika och 
andra droger, men vill ta tillfället att titta lite närmare på ämnet och då kan Local Hero vara 
ett sätt att börja. Local Hero är en metod som är utformad för tonåringar och är primärt 
framtaget för att användas på fritiden men kan också användas i skolan t.ex. inom elevens val 
eller som specialarbete.72  

3.3.2 Arbetsprocess 

En Local Hero- grupp kan vara inledningsvis individuell, men en workshop mot knark ska 
helst genomföras i grupp. Local Hero verktyget rekommenderar en grupp på 6-10 personer. 
Helst ska personerna i gruppen redan känna varandra men detta är inte tvunget. Det finns 
grupper som har bildas utifrån att man vill genomföra just en workshop mot knark och att det 
är det som är den gemensamma nämnaren. Att göra en workshop mot knark är ganska 
krävande och det förutsätter att deltagarna är motiverade och att det är ungdomarna själva 
som har bestämt att man vill genomföra en workshop.  
 
För att lyckas genomföra ett Local Hero- projekt krävs det att programmet genomförs i sin 
helhet. Local Hero- projektet inleds med en workshop mot knark som är viktigt för att tydligt 
markera att någonting nytt inleds och som ett sätt att förstärka gruppkänslan. Under 
workshopen arbetar gruppen mycket med argumentationsövningar och diskussioner. De olika 
momenten handlar om olika saker, en del i workshopen handlar om att ungdomarna ska 
reflektera kring eventuella positiva effekter av narkotika ur ett samhälls- respektive 
individperspektiv. Man har med denna aktivitet för att ungdomarna ska utveckla sin 
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argumentation och förstärka sitt ställningsstagande mot narkotika. Genom denna aktivitet 
”För & Emot”, även kallad för ”paneldebatten” vill man att ungdomarna känner till den 
motsatta sidans argument och synsätt, för att lättare kunna bemöta deras argument. 
Workshopen, precis som Local Hero- boken, tar upp risk- och skyddsfaktorer. Med detta vill 
man öka ungdomars medvetenhet kring bakomliggande faktorer som bidrar till att man testar 
knark eller avstår från det. Dessa moment ska ge ungdomarna ”nya glasögon” att se genom 
när det gäller narkotika.73 
 
Efter workshopen mot knark arbetar gruppen vidare i 1-3 månader på egen hand, med 
uppmuntran och stöd av sin vuxenresurs. Under denna period som även kan kallas för 
kartläggningsperioden, arbetar ungdomarna just med kartläggningen av deras närmiljö. Man 
arbetar med fältstudier, enkäter och intervjuar olika yrkesprofessioner i sin närmiljö.74 Kartan 
är ett verktyg för ett visuellt kartlägga sin närmiljö på ett lättöverskådligt sätt. Här kan man 
märka ut platser som var skolan ligger, på vilka platser unga hänger, var de lokala risk- och 
skyddsfaktorerna finns. Kartan är ett verktyg som ska illustrera gruppens egen bild av 
verkligheten.75 Under den perioden är det viktigt att gruppen får det stöd dem behöver från 
den kommunala alkohol- och narkotikasamordnaren för att få kontakt med de olika 
instanserna. Efter kartläggningsperioden så är det dags för en uppsamlingshelg, under den här 
helgen bearbetar gruppen tillsammans med processledarna gruppens resultat och de analyser 
det gruppen hunnit göra, därefter färdigställs kartläggningen. Under helgen går man igenom 
förutsättningar för att driva en framgångsrik projektverksamhet med processledarna. Efter 
uppsamlingshelgen är workshopen mot knark avslutad och gruppen ska därefter med de 
metoder man har lärt sig, på ett strukturerat och motiverat sätt bedriva ett projekt. Gruppen 
kan ansöka om ett ekonomiskt stöd från CAN och påbörja sitt drogförebyggande projekt. Det 
som är viktigt för gruppen här är relationen till vuxenresursen samt andra vuxna inom olika 
yrkesprofessioner.76   

3.3.3 Aktörer 

En processledare är en person som håller i workshopen mot knark och uppföljningshelgen, 
och ska upprätthålla en stödjande kontakt med ungdomarna under hela processen. Denna 
person ska ha erfarenhet av unga människor, han eller hon ska tycka om att arbeta med unga 
människor och förstå sig på unga och känna ansvar för deras utveckling. En processledare får 
en grundutbildning av MOB och CAN. Processledarens uppgift är att vägleda deltagarnas 
resonemang och inte fungera som kunskapsbank, som svarar på alla frågor. Istället ska 
processledaren ge vägledning om var och hur gruppen själv kan hitta svar på sina frågor. 
Processledaren har en väldigt viktig roll under workshopen mot knark, men också en 
utomordentligt stor betydelse för ungdomarna och deras framgång och välbefinnande under 
projektets gång. Processledaren kan med överenskommelse med gruppen finnas som stöd och 
inspiration mellan de båda helgerna. Man får inte glömma att ungdomarna har det största 
ansvaret att förverkliga sitt projekt, men med stöd av processledarna och vuxenresursen.77  
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Ungdomsgruppen har även en vuxenresurs nära sig under genomförandet av en workshop mot 
knark samt under det efterföljande projektet. Vuxenresursen kan vara en lärare, en 
drogsamordnare eller fritidsledare. Vuxenresursen ska hjälpa gruppen med kontakter och 
samverkan mellan olika instanser som lokala eller kommunala besluts- och 
planeringsorganisationer. Local Hero- gruppen kommer att behöva uppmuntran och 
påminnelse från vuxenresursen om vikten av deras arbete under hela projektet. När gruppen 
efter genomförd workshop ska rekvirera ekonomiskt stöd från t ex CAN kan vuxenresursen 
komma att spela en central roll.78 
 
Kort sammanfattning är verktyget Local Hero en metod tänkt och utformad för att uppnå vissa 
resultat, till exempel att nå unga människor utanför skolmiljön. Verktyget ska hjälpa 
ungdomar att göra sina åsikter till verklighet. Men det är också ett verktyg som går ut på att en 
minoritet representerar sina kamrater i en grupp och aktivt försöker påverka genom 
information om attityder och beteende. Den traditionella expertrollen att informera unga 
människor har visat sig inte fungera. Local Hero är en metod som förespråkar unga 
människors rätt att ha tillgång till information och verktyg som kan hjälpa dem att arbeta med 
sociala frågor som är viktiga för dem själva men också för samhället. Detta tillvägagångssätt 
förmedlar nya sätt att tänka och arbeta med förebyggande arbete inom droger och alkohol. 
Med interaktiva tekniker och rollspel lär sig ungdomarna att förstå olika sociala spel och 
händelser i samhället. Genom så kallade värderingsövningar lär sig unga människor nya sätt 
att förstå sig själva sina kamrater men också sin närmiljö. Detta ger ungdomarna en starkare 
självkänsla men också en starkare grund att stå på då de arbetar med drogförebyggande 
arbete.79 

3.4 De tre Local Hero-grupperna 

Hur kommer ungdomarna i kontakt med Local Hero? Det kan se väldigt olika ut, grupperna 
som jag intervjuade har olika berättelser kring denna fråga. En grupp kom i kontakt med 
Local Hero via en drogmässa i deras hemstad. En annan grupp fick information om Local 
Hero via deras skolrektor som samlade alla skolans nior och berättade vad Local Hero vad för 
något. Den tredje gruppen kom i kontakt med Local Hero på många olika sätt, allt ifrån 
Göteborgsposten, skolans drogsamordnare till skolans elevråd och kompisar. Dessa tre 
grupper är de allra första grupperna som har prövat metoden Local Hero, men idag finns det 
ett tiotal grupper som har en workshop mot knark.80  
 
De tre grupperna har bildats genom den gemensamma kompiskretsen eller så har man hört 
efter runt i klassen eller i skolan. När jag frågade dem om de tidigare har arbetat med liknande 
verksamhet, svarade många ja men inte med just droger. De allra flesta ungdomarna i 
grupperna hade varit engagerad eller var engagerade i någon verksamhet antingen i skolan 
eller utanför. En grupp hade varit med i skoltidningen, ett flertal satt eller hade suttit i 
elevrådet eller programrådet i deras skola. Och ett fåtal var engagerade i politiska partier.  
Alla grupper har arbetat med sin närmiljö antingen skolan eller området där de bor. Gruppen 
från Munkedal ansåg inte att de hade så stora problem när det gäller narkotika, det som var ett 
problem enligt ungdomarna själva var alkoholen och brist på fritidsaktiviteter som inte var 
idrott. Gruppen ansåg att politikerna i Munkedal inte lyssnade på ungdomarna och deras 
behov, därför såg de Local Hero som ett verktyg som skulle kunna hjälpa dem att göra något 
för ungdomarna i Munkedal. Fritidsgården var inte öppen alla dagar i veckan på grund av 
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personalbrist som berodde på brist på pengar och det tyckte gruppen var ett problem.81 En av 
frågorna som jag ställde ungdomarna var, Varför vill du/din grupp göra en workshop mot 
knark? Allmänt svarade alla ungdomar att de var emot knark och att det passade dem bra att 
arbeta med det. En del ville lära sig mer om det och ha mer kunskap om narkotika. Några citat 
från svaren: 
 

”Jag har alltid varit emot droger, så det passade mig.” 
”Det var uppstyrt, man slipper göra allt från grunden. Materialet är en bra grund att stå på.”82 
 
”Ville ha mer kunskap om knark.” 
”Jag är emot knark! Om man ska använda droger så ska det ha ett mediciniskt syfte.”83 

 
Detta avsnitt har gett en bakgrund till verktyget Local Hero. I nästa avsnitt kommer jag att 
knyta ihop den pedagogiska idén om deliberativa samtal och deliberativ demokrati, till 
varandra och samtidigt försöka fokusera på hur deliberativa samtal i verksamhet som Local 
Hero kan sägas vara en möjlig och rimlig väg att stärka förutsättningarna för deliberativ 
demokrati bland ungdomar. Betydelsen av Local Hero diskuteras och det utreds huruvida 
verktyget bidrar till det deliberativa samtalet och i så fall hur. 
 

                                                
81 Gol, Elmira. (2005) Local Hero en processutvärdering av en metod för ungdomars delaktighet i drogarbetet. 
Stockholm. Mobilisering mot narkotika & Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.  Sid. 16 
82 Intervju med Local Hero grupp nr 1 (2005-10-11) 
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4. Hur bidrar Local Hero för att utveckla ett deliberativt samtal? 
I detta avsnitt ska jag analysera min empiri utifrån de frågeställningar jag har ställt i början 

och de krav som jag specificerade i teoriavsnittet samt försöka sätta in mina resultat i en 

vidare kontext. Avsnittet kommer att vara uppdelad i fyra delar, där första och andra delen 

kommer att vara en analys över de fem karakteristiska punkterna som ska hjälpa mig att 

belysa hur Local Hero kan möjliggöra för ungdomar att delta i ett deliberativt samtal. I tredje 

delen diskuterar jag relationen mellan ungdomarna och de vuxna. Fjärde delen kommer en 

redogörelse på hur verktyget Local Hero fungerar i praktiken och sista avsnittet tar jag upp 

svårigheterna med Local Hero och deliberativ samtal.   
 
Min tolkning av verktyget Local Hero är ett tillvägagångssätt som ska hjälpa ungdomar att 
förstå sig själva och andra, men också lära sig hur de på egen hand kan påverka sin egen 
situation samtidigt som de jobbar med frågor som de brinner för. För mig är demokrati när 
människor oavsett kön, ålder och etnisk tillhörighet gör sina röster hörda. Därför anser jag att 
Local Hero är ett väldigt intressant exempel på en verksamhet som lär ungdomar att komma 
till tal men också att bli åhörda. 
 
För att lättare kunna belysa hur verktyget Local Hero kan möjliggöra för ungdomar att delta i 
ett deliberativt samtal, både som modell och i praktiken, har jag valt att med hjälp av de fem 
karakteristiska punkterna som beskriver vad deliberativa samtal innebär, belysa detta.  
Först belyses de tre första karakteristiska punkterna. 

 
A. Där skilda synsätt ställs mot varandra och olika arguments ges utrymme 
B. Om tolerans och respekt för andra; det handlar bland annat om att lära sig lyssna på den 
andres argument 
C. Med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens eller åtminstone 
komma till temporära överenskommelser (även om icke- överensstämmelse föreligger)84 

 
Punkterna A och B tar upp den centrala aspekten av deliberativa samtal, där alla som är 
delaktiga ska komma till tals och diskutera om varandras synsätt. Att arbeta med 
livsstilsfrågor, sina värderingar och sitt förhållningssätt, både individuellt och i grupp är ett 
deliberativt tillvägagångssätt som uppfyller punkterna A och B. De olika arbetsmetoderna är 
en form av deliberativ pedagogik som ska hjälpa alla deltagare både Local Hero-gruppen men 
också processledaren, att sätta sig in i ämnet men också lyssna och skapa en förståelse för 
andra deltagares synpunkter. Varje gång en Local Hero-grupp startas, börjar projektet med en 
Workshop mot knark, en startpunkt där ungdomar och processledare lär känna varandra med 
olika ”lära känna”-övningar som t.ex. namnlekar. Dessa övningar avanceras gradvis under 
Workshopen för att förstärka gruppkänslan men också för att skapa en förståelse för Local 
Hero-projektet. De svårare övningarna är argumentationsövningar, värderingsövningar, 
kommunikationsövningar och ”trust games”. Med hjälp av olika rollspel eller 
värderingsövningar kan processledarna låta ungdomarna själva föra en diskussion. Med hjälp 
av t.ex. en paneldebatt, då man delar upp gruppen i två grupper där ena sidan ska argumentera 
för och den andra gruppen emot t.ex. narkotika. Med detta rollspel ska deltagarna försöka 
argumentera för sin sak, lyssna till andras argument och om möjligt försöka komma överens 
eller hitta skillnader i synsätt. Syftet med rollspelet är att sätta sig in i olika argument och 
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påtryckningar när det gäller narkotika och dess följder.85 Ungdomarna får träna på att föra en 
dialog och argumentera med/mot olika synsätt är ett exempel på punkt A. Ungdomarna får 
även träna på att lyssna på varandra och komma överens i vissa frågor, här är punkt C om 
viljebildning ett exempel på deliberativ samtal på Workshopen.   
 
Hela Workshopen går ut på att göra ungdomarna medvetna om deras eget ställningstagande 
mot droger men också de övriga deltagarnas syn. Workshopen handlar om att ungdomarna 
ska reflektera kring droger ur ett samhälls- respektive individperspektiv.86 Workshopen mot 
knark ska skapa en gruppkänsla och en kunskap om själva arbetsprocessen Local Hero, då det 
innefattar arbete med kartläggning och projektet. Den skapar även förberedelse och mål för 
gruppens framtida projekt.87 Gruppen får under slutet av Workshopen prata om deras tankar 
inför kommande projekt och skriva ner en temporär projektplan, där de skriver vad de skulle 
vilja göra och när de tror projektet genomförs. Efter Workshopen arbetar ungdomarna på egen 
hand till nästa träff då kartläggningen ska vara klar. Därför är det viktigt att ha en stark start 
med mycket gruppkänsla och kunskap. Dessa faktorer skapar en gemensam viljebildning och 
mål, som gruppen måste ha för att kunna klara av projektets uppgångar såväl som 
nedgångar.88 Workshopen ska skapa en dialog i gruppen, där en gemensam grund läggs, men 
samtidigt ger utrymme för diskussion om olika synsätt och perspektiv. Detta är ett ypperligt 
exempel på punkt C, där strävan att komma överens eller komma till temporära 
överenskommelser är viktiga.89 

4.1 Bärande relation 

Det verkar således som att Local Hero har en idé om att låta ungdomarna ta eget initiativ men 
att låta processledaren och vuxenresursen vara en hjälpande hand genom hela projektet. Hur 
kan vi se på detta utifrån de två sista punkterna i karakteristiska punkterna som har med 
utbildning att göra? 
 

D. Där auktoriteter/traditionella uppfattningar får ifrågasättas  
E. Utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika problem 
respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar men utan närvaro av läraren90 

 
Enligt Englund kan man arbeta med deliberativ pedagogik då man kan ifrågasätta de 
traditionella uppfattningarna och normerna. Han menar att lärarens roll ska vara central, men 
framförallt som handledande planerare och resursperson. Personen i fråga ska hitta vägar att 
befrämja olika former av deliberativa samtal, utan att hon eller han är närvarande deltagare i 
det konkreta deliberativa samtalet.91 Enligt Roth är det viktigt att lärare och elever 
tillsammans kan uppmärksamma olika identiteter i praktisk dialog. Lärare och elever ska 
undersöka i vilken utsträckning berörda individer har samma eller olika uppfattningar om vad 
som utgör en problematisk situation. De kan även undersöka i vilken utsträckning 
gemensamma värden, kunskapar och normer erkänts och motiverats av det bättre argumentet 
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av alla berörda. Deliberativa samtal och pedagogik handlar om förståelse av varandras 
olikheter samt utgör en gemensam strävan att demokratiskt legitimera gemensamma beslut.92 
 
När jag studerade verktyget Local Hero och teorin deliberativ demokrati, fann jag många 
likheter både i lärandet men också i idén bakom Local Hero. Idén kommer från  
FN:s verktyg när det gäller ungdomar och drogförebyggande arbete som är skapat av ett 
globalt ungdomsnätverk inom FN som syftar till att vara en kunskapsbas för unga 
drogförebyggare världen över.93 MOB och CAN, valde samma argument, man ville skapa ett 
verktyg i Sverige som kunde hjälpa ungdomar att arbeta med drogförebyggande arbete och 
detta skulle utgå från ungdomarna själva. Local Hero skulle handla om ungdomarna själva 
och deras engagemang, och vara ett verktyg som skulle hjälpa ungdomarna att arbeta utifrån 
deras egna idéer och närmiljö. Den traditionella alkohol-, narkotika- och 
tobaksundervisningen i skolan ansågs vara förlegad och för styrande då ungdomar inte själva 
kan reflektera och ifrågasätta informationen. En demokratisk träning och ett sätt att involvera 
unga, att coacha ungdomsgrupper till att de ska se sig själva i ett större sammanhang i lokalt 
drogförebyggande arbete.94 Detta tillvägagångssätt och denna idé är ny jämfört med den 
traditionella skolan. Med den demokratiska träningen vill man involvera ungdomar utifrån 
deras egna idéer då ungdomar ska bli mer moraliskt motiverade att öka sina kunskaper och på 
sikt ta ställning till olika frågor, utan närvaro av lärare.95 Något som både punkt D och E 
infattar, där traditionella uppfattningar ifrågasätts och där man istället för lärarleda 
undervisning för att bli coachad av processledare. 
 
Om vi utgår från processledarens roll under Workshopen mot knark, finner vi att hon eller 
hans roll ses som inspiratör och kreativ ledare som ska hjälpa ungdomarna att skapa ett eget 
forum, där de kan diskutera och framföra sina åsikter och viljor.96 Det står tydligt i 
processledarens handbok att: 

 
”Under helgerna finns processledaren till som ett pedagogiskt stöd, någon som kan inspirera 
deltagarna och förbereda grupperna inför deras självständiga arbete”97 

 
I handboken står det även vad processledarna ska tänka på under arbetet under Workshopen 
mot knark: 

 
”...använd så många olika metoder som möjligt när det gäller gruppövningar, diskussioner och 
redovisningar under de båda helgerna. På så sätt får gruppen dels öva sin kreativitet, vilket är 
väldigt viktigt i arbetet med projektet, dels tänka och reflektera i flera olika omgångar och på olika 
sätt, vilket gör att fler av deltagarna aktivt kan delta i processen.”98 

 
Så här såg en deltagare på processledarnas roll och arbete under Workshopen mot knark : 

 
”Man kunde prata med processledare på en gång.” 
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”Det var inte så att de sa till oss vad vi ska tycka, vi fick tycka det vi ville.”99 
 
Med hjälp av aktiviteter under Workshopen, kan processledare låta ungdomarna själva föra en 
diskussion. Processledarna finns till för ett pedagogiskt stöd, som innebär att de ska 
förebereda ungdomarna inför deras självständiga arbete. Genom att arbeta med metoder som 
möjliggör diskussioner i gruppen, frambringas ungdomarnas tankar och perspektiv. 
Processledarens roll och det arbete som hon eller han gör är väldigt snarlikt Englunds 
diskussion om punkt E då han talar om handledande planerare och resursperson som ska 
underlätta med olika former av det deliberativa samtalet, utan att hon eller han är närvarande i 
diskussionen.100 Roth pratar om praktisk dialog, då han tar upp vikten av att lärare och elever 
ska uppmärksamma olika ämnen och olika identiteter.101 På samma sätt tas denna metod upp 
då processledarna under Workshopen med hjälp av olika ”lära känna”-övningar och 
värderingsövningar, skapar en dialog som gör det lättare för dem att anpassa Workshopen 
efter ungdomarnas intresse och kunskap. Precis som Roth menar, handlar deliberativa samtal 
och pedagogik om förståelse av vandras olikheter samt en gemensam strävan av gemensamma 
beslut.102 
 
Både Roth och Englund jämför deliberativa samtalet och pedagogiken med skolan, lärare och 
elever. Enligt min åsikt skiljer sig inte det deliberativa samtalet från pedagogiken med skolan, 
lärare och elever då både skolan och Local Hero vill öka ungdomars engagemang och 
inflytande i skolan och i samhället. En annan sak som jag tycker är viktigt att ta upp är 
kontakten mellan skolan och verktyg som Local Hero. Tomas Englund tar upp Habermas 
intention om att se den deliberativa politiken i institutionalisering på en högre nivå vilket 
kräver att studenterna är delaktiga över längre tid med en betydligt intensivare verksamhet. 
Punkt E är enligt Englund den mest avgörande aspekten i en utbildningsprocess då det handlar 
om att bättre kunna utnyttja både den icke lärarledda tiden i skolan för deliberativa samtal, 
men också använda stora delar av den tiden som inte är institutionaliserad. Englund menar att 
sådan verksamhet skulle innebära att ungdomarna motiveras att fortsätta de deliberativa 
samtalen om skilda ämnen i olika sammanhang både inom skolan men också utanför.103  
 
Local Hero är ett väldigt bra exempel på ett sådant sammanhang då ungdomar får chansen att 
arbeta med deliberativa samtalet genom att arbeta med sitt självständiga arbete. För att skapa 
denna kontakt eller länk mellan skolan och Local Hero räcker det inte bara att ha verktyget 
Local Hero, utan det krävs mycket mer energi och vuxen hjälp. Processledarna har den 
utbildade rollen som lägger grunden för Local Hero-gruppernas projekt. Varje grupp ska ha 
en vuxenresurs som ska vara tillhanda för dem under hela projektet. Vuxenresursen kan vara 
en lärare, en drogsamordnare eller en fritidsledare. Hon eller han ska hjälpa gruppen med 
kontakt och samverkan mellan olika instanser som lokala eller kommunala besluts- och 
planeringsorganisationer. Vuxenresursen ska även hjälpa ungdomarna med logistikfrågor och 
andra praktiska saker, som att boka lokaler eller trycka upp enkäter. Förutom det kommer 
ungdomarna i gruppen behöva uppmuntran och påminnelse från vuxenresursen om vikten av 
deras arbete under hela projektet.104  

                                                
99 Intervju med Local Hero grupp nr 1 (2005-10-11) 
100 Englund, T. (2004) Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati i Premfors & Roth. Sid. 67 
101 Roth, K. (2004) Deliberativ pedagogik i Premfors & Roth. Sid. 105 
102 Ibid. Sid. 105 
103 Englund, T. (2004) Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati i Premfors & Roth. Sid. 69-70 
104 Mobilisering mot narkotika & Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. (2004) 
Programförklaring Local Hero mot knark. Sid. 6 
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4.2 Hur fungerar Local Hero i verkligheten och vad tycker deltagarna? 

När jag började utvärdera Local Hero- projektet ställde jag mig frågan varför ungdomar skulle 
använda sig av verktyget Local Hero. Svaret fann jag ganska snart då jag läste Local Heros 
programförklaring och gjorde intervjuerna med ungdomarna. Jag förstod snabbt att verktyget 
Local Hero är till för ungdomar som är mot droger och vill delta och göra något för sin 
närmiljö. Verktyget hade som syfte att hjälpa unga människor att hitta former att kanalisera 
sitt engagemang, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Local Hero är också ett verktyg som 
ska hjälpa ungdomar att informera andra ungdomar om droger och dess följder, en s.k. ”ung 
till ung”- verksamhet. Nya grupper av ungdomar har kanske inte alls funderat på sitt 
förhållningssätt till narkotika och andra droger, men vill ta tillfället att titta lite närmare på 
ämnet. De ser inte sig själva som förebyggande aktörer, men de kan i själva verket vara det 
bara genom att finnas till eller erbjuda någon slags fritidsverksamhet för sig själva och deras 
vänner.105  
 
En av Local Hero grupperna som jag intervjuade berättade att de använde sig en del av 
profilmaterialet för att nå ut till eleverna på deras skola. Gruppen delade ut sina enkäter till 
skolans elever genom att stå vid skolans huvudentré. De hade ställt ett bord vid ingången med 
profilmaterial från Local Hero, ungdomarna hade även ordnat en tavla som ett slags 
klotterplank där elever fick skriva saker på angående knark. Gruppen hade på sig Local Hero-
T-shirts när de gjorde det här. Gruppen har ett bra samarbete med skolans rektor och 
verksamhetschef och detta beror dels på att de flesta sitter med i elevrådet och 
programrådet.106 
 

”Det går lättare att ordna fram en tavla och ett bord och ställa vid entrén då vi har kontakt med vår 
rektor som vet vad vi håller på med. Arbetsprocessen blir bättre!”107 

 
En fråga som jag ställde ungdomarna under intervjun, var om de hade stärkts i deras ställning 
mot knark efter mötet med Local Hero. Och så här svarade en grupp:  
 

”Mycket! Nu gör jag något åt det. När jag gick med Local Hero-gruppen, fick jag mer energi för 
att göra något åt det. Jag tycker om idén, att man ska vara en grupp och att man ska informera 
andra ungdomar om knark. Det känns som man kan förändra något.”108 

 
”Att man själv vill jobba med det. Det är ingen vuxen som frågade oss om vi ville jobba med  
Local Hero, utan vi valde det själva.”109 

 
Verktyget Local Hero ger möjligheten, kunskapen för ungdomar att delta och engagera och ta 
del av den kommunikativa makten. De ovan nämnda citaten anser jag säger mycket av ett 
deliberativt tillvägagångssätt som kan utvecklas genom att man ger människor en chans, ett 
tillfälle och ett verktyg att utveckla och förfina sina kommunikativa rättigheter.110 
Men man får inte glömma svårigheterna som kan uppstå, när man i praktiken ska använda sig 
av ett verktyg som Local Hero. Som jag har nämnt ovan krävs det en del av de karakteristiska 
punkterna för att ett deliberativt samtal ska kunna förverkligas. Dessa punkter har mycket att 
göra med individen själv och dennes inställning att verka. Men förutom det krävs det metoder 

                                                
105 Mobilisering mot narkotika & Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. (2004) 
Programförklaring Local Hero mot knark. Sid. 4 
106 Intervju med Local Hero grupp nr 3 (2005-11-14) 
107 Ibid.  (2005-11-14) 
108 Ibid.  (2005-11-14) 
109 Intervju med Local Hero grupp nr 1 (2005-10-11) 
110 Englund, T. (2004) Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati i Premfors & Roth. Sid. 73-74 
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som kan hjälpa oss att arbeta med deliberativa samtal. Local Hero leder till en arbetsprocess 
med ett antal enheter som är framtagna för att användas tillsammans och i ett sammanhang, en 
workshop, och de fungerar inte fristående. Praktiska frågor har väldigt central och viktig roll 
för att arbetet ska genomföras och förverkliga sitt syfte. Det räcker inte med att tycka att 
ungdomar ska vara mer delaktiga i drogförebyggande arbetet med hjälp av en metod, utan det 
krävs planering och logistik.  
 
I alla intervjuer har ungdomar tagit upp problemet kring hur dåligt informerade de har varit 
om Workshopen. Vissa av ungdomarna visste inte vad Local Hero gick ut på innan 
workshopen mot knark. Så här säger två ungdomar:111  
 

”Jag hade ingen aning om vad Local Hero var innan jag åkte på workshopen. Vissa pratade om 
det, men ingen visste riktigt vad det innebar.”112 

 
”Om vi hade fått lite information eller schema över helgen skulle se ut, så skulle man ha förberett 
sig lite mer.”113 

 
Introduktionen av vad Local Hero är för något, är något som ungdomarna tycker behöver bli 
tydligare. En del ungdomar visste uppenbarligen inte riktigt vad de gav sig in på. När det 
gäller tidsfrågan under workshopen mot knark, är det något som är viktigt att ta upp. Två 
grupper tycker att workshopen mot knark skulle ha varit längre. Den tredje gruppen anser att 
längden var bra. Orsaken till varför grupperna tycker olika, kan möjligtvis bero på antalet 
gruppmedlemmar under Workshopen. De två grupper som tycker att helgen borde vara längre 
är grupper som består av mer än tre personer. I den mindre gruppen var stämningen och 
tidslängden bra, de hade till och med mycket tid över. Här kanske man kan anpassa helgens 
längd beroende på antalet ungdomar i varje grupp. Kanske kan antalet deltagarna påverka 
gruppmedlemmar och orsaka stress och dålig koncentration.114 
 
Även kontakten mellan grupperna och vuxenresursen och processledaren har inte fungerat bra 
enligt ungdomarna själva. Ungdomarna skulle vilja ha mer kontakt med processledarna; här 
tycks inte vuxenresursen räcka till. Detta gäller i första hand tiden mellan och efter 
Workshopen.115 Förvirring om vem som ska ta kontakt med vem, verkar vara en fråga som 
några grupper ställer. Målet är fortfarande att ungdomarna själva ska ta initiativ i arbetet, men 
samtidigt måste det finnas en klar struktur på hur det ska se ut när det gäller processledarnas 
och vuxenresursernas roll gentemot ungdomarna och tvärtom. Enligt intervjuerna är det en 
grupp av tre som har ständig kontakt med sin vuxenresurs. De andra två grupperna har inte 
alls lika mycket kontakt med sina vuxenresurser. Och det är kanske därför de känner att de 
vill ha mer kontakt med processledaren, för det är han eller hon de har kommit närmast. I 
programförklaringen står det tydligt att det är vuxenresursen som ska stötta gruppen under 
arbetets gång, medan processledaren ses som gruppens inspiratör främst i samband med 
workshopen och uppföljningshelgen. Men om gruppen vill ha mer kontakt med 
processledaren är det i så fall utifrån överenskommelse mellan gruppen och deras 
processledare.116 Under intervjuerna märktes det tydligt att ungdomarna förväntade sig att 

                                                
111 Gol, Elmira. (2005) Local Hero en processutvärdering av en metod för ungdomars delaktighet i drogarbetet. 
Stockholm. Mobilisering mot narkotika & Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sid. 17 
112 Intervju med Local Hero grupp nr 3 (2005-11-14) 
113 Intervju med Local Hero grupp nr 2 (2005-10-12) 
114 Gol, Elmira. (2005) Sid. 26 
115 Ibid. Sid. 26 
116 Mobilisering mot narkotika & Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. (2004) 
Programförklaring Local Hero mot knark. Sid. 6 
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processledarna skulle ha en regelbunden kontakt med dem. Så här tycker en grupp när det 
gäller denna fråga: 
 

”Det vore kul om vi kunde höra från dem ibland. Vi behöver inte så mycket hjälp, utan kanske lite 
push för att komma igång. Eller att de bara frågar hur det går för oss. Det skulle vara kul!”117 

4.3 Problem med Local Hero och deliberativ samtal  
Local Hero har på olika sätt en stark koppling med kommunikativt handlande. Denna 
handling är deliberativa demokratins grundsten, och det uppstår genom öppna och jämlika 
processer mellan fria, jämlika medborgare. För att en sådan process ska kunna ses som 
deliberativ måste alla som vill kunna delta. Därför krävs det arenor där olika berörda parter 
kan ta tillvara på sina intressen på det sätt de själva finner önskvärt.118 Local Hero är för alla 
ungdomar som går i grundskolans övre år och gymnasiet. Verktyget är primärt framtaget för 
att användas på fritiden men kan också användas i skolan, tex. inom grundskolans ”elevens 
val” eller gymnasieskolans ”projektarbete”. Gruppen väljer själv inom vilket områden man 
sedan vill fördjupa sig.119 Verktyget är till för alla ungdomar och de får själva bestämma hur 
de ska arbete mot knark. Men programförklaringen nämner också att en Workshop mot knark 
kan genomföras av:  

 
”…ungdomsgrupper som tydligt tagit ställning mot narkotika innan aktiviteten genomförs och 
som kanske redan aktivt arbetar drogförebyggande men som vill förfina sina verktyg, eller 
ungdomsgrupper som hittills inte tänkt sig som potentiella drogförebyggare.”120 

 
Det ovan nämnda citatet anser jag stänger ut många ungdomar som är liberala när det gäller 
narkotikafrågan. Men det säger även emot deliberativa samtal punkt A, där skilda synsätt ska 
kunna ställas mot varandra. Jag vill inte alls kritisera Local Hero för detta, utan vill 
frambringa en diskussion om exkludering och inkludering av individer som är ett problem 
inom demokratin, även inom deliberativ demokrati. Även om Local Hero verktyget vill 
engagera alla ungdomar, är verktyget framställt på ett sådant sätt att ungdomar som deltar 
också är mot narkotika för att hela projektet ska fungera. Förutom denna exkludering, så fann 
jag under min undersökning att de flesta ungdomarna var ”duktiga elever”, elever som redan 
var engagerade i skolans elevråd, programråd och tidning. Det var elever med gott 
självförtroende och mycket engagemang som hade valt att vara med i Local Hero. Detta är 
väldigt bra för dem och deras framtida engagemang i demokratifrågor eller liknande, men 
samtidigt undrar jag om inte Local Hero stänger ut ungdomar som har svårare att engagera sig 
i liknande verksamhet i skolan och på fritiden. Denna fråga ställs även hos lärare och 
fritidsledare. Under en informationsträff för Local Hero med lärare och fritidsledare, ställde 
en kvinnlig fritidsledare frågan:121  
 

”Det verkar som att Local Hero är för duktiga eleverna och eldsjälarna i skolan, men hur ska man 
få med de stökiga ungdomarna?” 

 
Svaret hon fick var, att Local Hero är till för skolans eldsjälar. Personen i fråga menade att 
skolan och fritidsgårdar satsade redan så mycket på de stökiga ungdomarna så det här var en 

                                                
117 Intervju med Local Hero grupp nr 1 (2005-10-11) 
118 Premfors, Rune & Roth, Klas. Sid. 200 
119 Mobilisering mot narkotika & Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. (2004) 
Programförklaring Local Hero mot knark. Sid. 4-5 
120 Mobilisering mot Narkotika & Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. (2004) 
Programförklaring Local Hero mot knark. Sid. 4-5 
121 Gol, Elmira. Anteckningar från informationsträff med MOB. (2005-09-06) Västerås, Växhuset.  
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present för de duktiga eleverna. Att verktyget är till för dem som är mot droger och redan 
engagerade, är något som jag inte alls är kritisk mot. Det som jag vill frambringa här är att 
även om Local Hero kan ses som ett deliberativ tillvägagångssätt i sitt sätt att göra ungdomar 
mer delaktiga i drogförebyggande arbetet, så stänger den ut ungdomar med andra tankar och 
bakgrund.  
 
Som det har framkommit finns det en del problem som måste bearbetas på för att hela 
konceptet ska falla samman och nå sitt mål. Hur man kan göra introduktionen till Local Hero 
men också workshop mot knark tydligare är en viktig fråga som måste ses över. Det man kan 
göra är att berätta för de berörda parterna att ta kontakt med varandra och lära känna varandra 
innan workshopen. Att använda sig av Local Hero- hemsidan från allra första början skulle 
vara en bra startpunkt för hela projektet. Idag finns hemsidan och dess funktion för att 
ungdomarna och de övriga parterna ska använda det som ett redskap. På hemsidan kan 
gruppen och processledarna lära känna varandra. Det är bra för processledarna då de kan se 
hur gamla ungdomarna är och vad de har för intressen. Det märks tydligt att de tre grupper 
som jag har intervjuat ligger på olika nivåer när det gäller att arbeta mot knark. Det beror dels 
på ålder, intresse, bakgrund och miljö. Ungdomarna skulle kunna skriva lite om sig själva, om 
deras ålder, fritidsintresse och om varför de vill göra en workshop mot knark på hemsidan. 
Lite information om gruppen och deras idéer och tankar, kunde sammanställas och hjälpa 
processledarna när det gäller att anpassa workshopen mot knark för ungdomarna.122 För att 
Local Hero ska fungera krävs det att alla deltagare har samma information innan de går på 
workshopen mot knark. Förutsättningen att ha rätt information som deltagare och rätt 
information för planering för workshopen som processledare är ett grundläggande villkor om 
man ska kunna nå målet med ett deliberativt samtal och deliberativ pedagogik anser jag. Rätt 
information är centralt då man arbetar med verktyg som Local Hero, där utgångspunkten är att 
skapa ett öppet samtal och engagemang bland deltagarna.  
 
Den centrala idén med verktyg som Local Hero är att ungdomar bäst hjälper varandra och att 
ungdomar är bäst på att uttrycka sina egna behov. Detta kan bara gälla i begränsad 
utsträckning och det tycker jag denna uppsats pekar på. Exempelvis fyller processledarna en 
viktig funktion, som är svår att tänkas kunna ersättas av andra ungdomskontakter. Local Hero 
innehåller dessutom element där man behöver kunskap som unga rimligen inte hunnit skaffa 
sig, exempelvis att utforma och bearbeta enkäter. Jag tror personligen att det är svårt att 
formulera behovet av vuxna som ung, då man står mitt uppe i projektet själv. När grupperna 
säger att de vill ha mer kontakt med vuxenresursen och processledaren, tror jag att det ofta 
handlar om både behovet av handledning i arbetet men också behovet att kunna berätta vad 
man har gjort och kanske få lite beröm och uppmuntran. Vart behovet är störst kanske är 
lättare för äldre att beskriva eftersom de har en distans till projektet. Men för att kunna se 
behovet så krävs det en kontinuerlig kontakt med grupperna via träffar eller Local Hero- 
hemsidan.  
 
En av deltagarna i Local Hero- grupperna som jag intervjuade nämnde att hon tyckte att det 
vore kul om någon frågade hur det gick för dem med arbetet. Även om unga människor har 
mycket energi och är entusiastiska i vissa frågor som de gillar, så krävs att vuxna också ger 
energi och visar intresse till ungdomarnas arbete. Även om ungdomarna har en väldigt bra 
handbok och hemsida så krävs handledning och stöttning av en vuxen. Vi får inte glömma att 
Local Hero är ett verktyg som ungdomarna själva på eget initiativ ska arbeta med samtidigt 
som det är vuxna som sitter med erfarenheterna, kontakterna, ekonomiska resurserna, mycket 
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kunskap och förtroendet att hjälpa dessa ungdomar på traven. Precis som Roth tar upp är 
ledarskap viktigt i den deliberativa pedagogiken, då det ska ha en roll som handledare och 
inspiratör. Att hitta balansen att vara handledare och inspiratör kan vara svårt, då verktyget är 
nytt. Därför är det viktigt att hela tiden föra en dialog mellan de vuxna och ungdomar som är 
delaktiga i Local Hero, alltså punkt A där skilda synsätt ställs mot varandra och olika tankar 
ges utrymme.  
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5. Slutsats 
I början av denna uppsats förklarade jag syftet med studien samt de frågeställningar som lade 
grunden för studien. 

• Hur har verktyget Local Hero fungerat, i syfte att främja delaktigheten för ett öppet 
samtal med ungdomar?  

• I vilket syfte har Local Hero utvecklats och hur är verktyget tänkt att fungera? 
• Hur bidrar Local Hero för att utveckla ett deliberativt samtal? 

Följande slutsatser är resultat av denna studie: 
 
Den första och tredje frågan har jag främst fått svar på med hjälp av de fem karakteristiska 
punkterna i deliberativa samtal som nämns i kapitel två. Enligt Local Heros 
programförklaring ska verktyget stimulera ungdomar att öka sin medvetenhet om droger och 
drogförebyggande arbete i sin närmiljö. Att arbeta med livsstilsfrågor, sina värderingar och 
sitt förhållningssätt, både individuellt och i grupp är ett deliberativt tillvägagångssätt som 
uppfyller punkterna A och B. De olika aktiviteterna, är en form av deliberativ pedagogik som 
ska hjälpa alla deltagare, både Local Hero- grupperna men också processledarna, att sätta sig i 
ämnet men också lyssna och skapa en förståelse för andra deltagares synpunkter. Workshopen 
ska skapa en dialog i gruppen, där en gemensam grund läggs samtidigt som den ska ge 
utrymme för diskussion om olika synsätt och perspektiv, då ungdomarna diskuterar om risk- 
och skyddsfaktorer. Med detta vill man öka ungdomars medvetenhet kring bakomliggande 
faktorer som bidrar till att man testar narkotika eller avstår från det. Dessa moment ska ge 
ungdomarna ”nya glasögon” att se genom när det gäller narkotika. Detta är ett exempel på 
både punkt C, där strävan att komma överens eller till temporära överenskommelser är viktiga 
men också på punkt A där man ska skapa en dialog.     
 
Local Hero utvecklades i syfte för att skapa ett verktyg som kunde hjälpa ungdomar att arbeta 
med drogförebyggande arbete. Local Hero handlar om ungdomarna själva och deras 
engagemang, och är ett verktyg som hjälper ungdomarna att arbeta utifrån deras egna idéer 
och närmiljö. Den traditionella alkohol, narkotika och tobaksundervisningen i skolan ansågs 
enligt initiativtagarna MOB och CAN vara förlegad och för styrande då ungdomar inte själva 
kan reflektera och ifrågasätta informationen. En demokratisk träning och ett sätt att involvera 
unga, att coacha ungdomsgrupper till att de ska se sig själva i ett större sammanhang i lokalt 
drogförebyggande arbete var istället målet. Detta tillvägagångssätt och denna idé är ny 
jämfört med den traditionella skolan, här vill man involvera ungdomar utifrån deras egna 
idéer då ungdomar ska bli mer moraliska motiverade att öka sina kunskaper och på sikt ta 
ställning till olika frågor, utan närvaro av lärare. Något som både punkt D och E infattar, där 
traditionella uppfattningar ifrågasätts och där man istället för lärarleda undervisning för bli 
coachad av processledare. Englund diskuterar punkt E där han talar om resursperson och 
handledande planerare som ska underlätta med olika former av deliberativa samtalet, utan att 
hon eller han är närvarande i diskussionen. Detta påvisar att processledarens roll och arbete är 
snarlik det som Englund tar upp när det gäller ledarskap inom den deliberativa samtalet. 
 
Verktyget är tänkt att fungera som ett bete för att fånga upp ungdomar som vill arbeta med 
drogförebyggande arbete och ge dem hjälp att själva hitta former för att kanalisera sitt 
engagemang. Men även att hjälpa ungdomar att informera andra ungdomar om droger och 
dess följder, är en s.k. ”ung till ung”- verksamhet. Local Hero är också intressant för vuxna då 
man skapar broar över generationer och miljöer. Även vuxna kan behöva finna former för att 
lyssna på och involvera unga i lokala planeringsprocesser. Att skapa dialog mellan ungdomar 
och vuxna är något som är lika viktigt som att skapa dialog mellan unga och unga. Local Hero 
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är ett väldigt bra exempel på ett sådant sammanhang då ungdomar får chansen att arbeta med 
deliberativa samtalet genom att arbeta med sitt självständiga arbete både inom skolan men 
också på fritiden. Local Hero är ypperligt exempel på att den mest avgörande aspekten i en 
utbildningsprocess handlar om att bättre kunna utnyttja både den icke lärarledda tiden i 
skolan, men också använda stora delar av den tiden som inte är institutionaliserad. Vilket 
Englund visar i punkt E.  
 
Local Heros syfte är att involvera unga i sitt eget arbete, att skapa möten och dialogtillfällen 
med ungdomar och för att fler ska bli bättre på att bearbeta drogfrågan. Alla dessa syften 
kräver en del arbete på det praktiska planet om det ska kunna genomföras. Precis som med det 
deliberativa samtalets karakteristiska punkter räcker det inte med punkter som beskriver hur 
deliberativa samtal ska se ut. Det är också viktigt att resonera hur varje deliberativ situation 
kan ta form och hur kunnandet ska organiseras. Precis som Englund tar upp är det rimligt att 
deliberativ demokrati riskerar att springa i otakt med den övriga samhällsutvecklingen, där 
andra värden som egennytta lyfts fram och blir viktiga. Därför är det viktigt att alla delaktiga i 
deliberativa projekt som Local Hero, ser den deliberativa demokratin som ett långsiktigt 
förändringsperspektiv. Likväl att man vill att Local Hero ska skapa mötesplaster och 
dialogtillfällen mellan ungdomar och vuxna i drogförebyggande arbetet, anser jag att det är 
lika viktigt att lyssna på ungdomarnas och de övriga deltagarnas åsikter, för detta är trots allt 
en del av det deliberativa samtalet. Här är punkt B viktig, som innebär tolerans och respekt för 
andra genom att lära sig lyssna på den andres argument.  
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6. Avslutande diskussion 
Precis som många andra politiska teorier och verktyg, är både deliberativ demokrati och Local 
Hero idéer som på papper är idealiska och är metoder som vill nå det goda samtalet, det 
deliberativa samtalet. Men i verkligheten ser det annorlunda ut då det ska implementeras. 
Frågan är varför det blir så, mitt svar är att det inte längre ska tolkas av en person utan av flera 
personer som ska tolka och förvekliga det. För att Local Hero och teorin deliberativ demokrati 
ska förverkligas krävs det väldigt mycket kommunikation och tolerans mellan delaktiga 
parter. Deltagare och resursinstanser, i det här fallet MOB och CAN, måste ha en ömsedig 
dialog med varandra för att kunna förverkliga syftet med Local Hero. Jag anser att genom 
kontinuerliga utvärderingar på de olika grupperna, skapar man en bättre förståelse för 
verktyget och dess brister. Men vikten att göra utvärderingar är också att man använder det, 
det finns ingen anledning att göra utvärderingar och sedan låta det samla damm. Jag anser att 
det är lika viktigt att gå igenom utvärderingar som att satsa flera miljoner på verktyg som 
Local Hero som ska ge möjlighet för ungdomar att arbeta med drogförebyggande arbete. Med 
utvärderingar anser jag att man skapar ett deliberativt samtal mellan deltagarna och grundarna 
av Local Hero, det i sig är en del av den deliberativa processen.  
 
Att skapa deliberativa samtal och pedagogik i och utanför skolan för ungdomar är möjligt 
anser jag. Det handlar om förståelse, tydlig information och ett bra ledarskap. Deliberativ 
demokrati är inget nytt för människan. Att kommunicera innebär också att lyssna och skapa 
förståelse för den andre. Det är något som människan har gjort i alla tider. Men frågan om 
denna dialog har vunnit legitimitet mellan vuxna och ungdomar?  
 
Att skapa en öppen dialog mellan vuxna och unga i form av Local Hero och deliberativa 
samtal kan skolor och fritidsverksamhet på lokal nivå utbilda och ge möjligheter att på ett 
demokratiskt vis involvera ungdomar i preventionsarbetet. Jag anser det vara viktigt att skapa 
möjligheter för ha ett deliberativt tillvägagångssätt i samhället. På många av landets 
fritidsgårdar och ideella organisationer har man samtalsgrupper som kallas för tjej- och 
killgrupper, där tjejer och killar som är jämngamla träffas och pratar om ämnen som rör de 
och deras liv, det kan vara allt ifrån sex- och samlevnadsfrågor, jämställdhet, kultur till vänner 
och mobbing. Tjejgrupper och killgrupper är ett väldigt bra exempel på ett deliberativt samtal 
utanför skolan. Ofta består grupperna av ca tio ungdomar och en samtalsledare, syftet med 
träffarna är att ungdomarna själva får bestämma vad de vill prata om. Som samtalsledare är 
man med och lyssnar och har absolut ingen ledande roll i diskussionen eller i övningarna. 
Man är en slags moderator och en hjälpande hand.  
 
Att arbeta med deliberativa samtal tror jag skulle innebära mer självkännedom hos varje 
enskild individ som deltar. Dessutom skulle det ge en förståelse av andra människors åsikter 
och perspektiv. Men vägen dit är lång och kräver mycket energi och kunskap från 
medborgaren själv oavsett ålder. Deliberativa samtal är för mig ett givande och tagande. Det 
är ett samarbete precis som vilket samhällsarbete som helst där individer och samhället 
tillsammans måste arbeta för att kunna implementera och förverkliga idéer. Local Hero är en 
metod som låter ungdomar förverkliga sina idéer på lokal nivå. Program som Local Hero är 
nytt och tar tid att tillämpas fullt ut. Det handlar om en kulturförändring där vuxna släpper 
ifrån sig en del av den direkta kontrollen och låter unga involveras i policyuppläggningen och 
i preventionsarbetet. Det skapas nya vägar och kompanjonskap mellan unga och gamla, en ny 
roll för de unga, våra lokala hjältar. 
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Bilaga 1   

 

Frågor till processledaren 
Bakgrund: 

• Hur kom ni i kontakt med Local Hero? 
• Har ni arbetat med liknande verksamhet tidigare? 
• Vad var det som gjorde att ni valde att arbeta som processledare? 

 
Allmänna frågor: 

• Känner ni er väl informerade och förberedda inför en Workshop? (Allt från material 
till tid och plats för själva Workshopen.) Ja/nej, motivera  

• Tycker du att materialet/vägledningen har ett bra upplägg? Motivera 
• Hur ser du din roll som processledare? 
• Känner ni er trygga i rollen som processledare? 
• Har ni haft samarbete/kontakt med vuxenresursen? 
• Har ni stött på några problem?  
• Vad tycker ni om profilmaterialet? 

 
Frågor till vuxenresursen 
Bakgrund: 

• Hur kom ni i kontakt med Local Hero? 
• Vad var det som gjorde att ni valde att vara en vuxenresurs? 

 
Allmänna frågor: 

• Vad har du för tankar och idéer kring Local Hero? 
• Har ni fått den information som ni behöver för att vara ett stöd för Local hero 

gruppen? 
• Hur ser du din roll som vuxenresurs? 
• Har ni haft samarbete/kontakt med processledaren? 
• Vad tycker ni om materialet? 
• Har ni stött på några problem? 

 
Frågor till Local Hero 
Bakgrund: 

• Hur kom ni i kontakt med Local Hero? 
• Varför vill du/din grupp göra en Workshop mot knark? 
• Hur bildades gruppen? 
• Har ni arbetat med liknande verksamhet tidigare?  
 

Frågor angående helg1 (Workshopen): 
• Vad var ert samlade intryck om helg 1? 
• Hur tycker ni att det fungerade med processledaren under Workshopen? 
• Kände ni er inspirerade, kände ni att ni var förbereda inför ert självständiga arbete 

efter Workshopen? 
• Tycker ni att Workshopen har gett er en starkare gruppkänsla? 
• Vad tycker ni om diskussionerna under Workshopen? Bra/dåligt motivera 
• Känner ni att ni var delaktiga i diskussionerna? 
• Vad tycker ni om övningarna? 
• Vad tycker ni om upplägget? Kan något göras annorlunda? Motivera 
 



Bilaga 1   

 

Frågor angående kartläggningsperioden: 
• Vad har ni gjort under kartläggningsfasen?  
• Vad var lätt eller svårt under kartläggningen? 
• Hur ofta träffas ni? 
• Tycker ni att ni har kunnat fortstätta diskutera om droger på egen hand? 
• Känner ni att ni har fått den stöd ni behöver ifrån eran processledare och vuxenresurs 

under hela processen? Ja & Nej, motivera 
• Känner ni att ni har den kunskap som krävs, för att kunna söka ekonomiskstöd och 

göra reklam för ert projekt? 
• Hur mycket av materialet, Webb och Local Hero boken har ni använt?  

 
Frågor angående materialet: 

• Fungerar profil materialet? Webb, Local Hero boken och T-shirts osv. 
 
Allmänna frågor: 

• Känner ni att ni har stärkts i er ställning mot narkotika? Motivera 
• Tycker ni att Local Hero ger er tillräckligt med kunskap för att genomföra, ett projekt? 
• Kan Local Hero utvecklas och förbättras på något sätt? Motivera 
 



   

 

 


