
 
 

                             Linköpings universitet 

                             Lärarprogrammet 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Johan Jakobsson 

Möjligheter och begränsningar hos det deliberativa 

samtalet 

En systematisk litteraturstudie om implementering i klassrummet och 

om utmaningar för skola och lärarroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp Handledare: 

  Helene Elvstrand 

LIU-LÄR-L-A--14/132--SE  Institutionen för samhälls- och 

välfärdsstudier 

 



 
 

 

 

 

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 
581 83  LINKÖPING 
 

 

Seminariedatum  
 

 

Språk Rapporttyp ISRN-nummer  
 Svenska/Swedish 
  

Examensarbete avancerad nivå  LIU-LÄR-L-A--14/132—SE 

 

Titel: Möjligheter och begränsningar hos det deliberativa samtalet. En systematisk litteraturstudie om 
implementering i klassrummet och om utmaningar för skola och lärarroll. 
 
Title: Prospects and limitations regarding deliberative dialogue. A systematic literature study about 
implementation in the classroom and challenges for the school and teacher role. 
 
Författare: Johan Jakobsson  
 
 
 

 

Sammanfattning:  
 
Denna forskningskonsumtion strävar efter att utifrån två frågeställningar undersöka dels var  det deliberativa 
samtalets möjligheter och begränsningar ligger, dels undersöka hur det deliberativa samtalet påverkar lärarrollen i 
klassrummet.  Detta sker genom en systematisk litteraturstudie som behandlar ett urval av relevanta svenska 
författare och även ett par internationella engelskspråkiga författare.  
 
Det deliberativa samtalet är en kommunikativ metod där  samförståelse, konsensus och demokrati står i fokus. Tomas 
Englund, en av de mest uppmärksammade förespråkare av metoden beskriver det deliberativa samtalet med en rad 
punkter. Dessa punkter beskriver samtalet som att det ska ge olika argument utrymme, samtalet ska vara tolerant, 
samtalet ska ha inslag av kollektiv viljebildning, traditionella uppfattningar ska ifrågaställas och samtalet ska helst 
utesluta lärarledning. 
 
Det deliberativa samtalet har av bl.a. Skolverket lyfts fram som en metod som ska gynna värdegrundsarbetet i skolan. 
Runt millenieskiftet hade det deliberativa samtalet samt värdegrundsarbetet fått en allt mer central del i skolan där 
Tomas Englund var en av de mest framträdande förespråkarna av metoden. Ytterligare styrkor i samtalet kunde även 
förstås som dess potential i att kunna implementeras i andra kommunikativa situationer inom flertalet ämnen. 
 
Trots att förespråkarna av det deliberativa samtalet kan lyfta många styrkor hos metoden finns fortfarande flera 
invändningar. De främsta styrkorna som lyfts ur det deliberativa samtalet är värdegrundsarbetet och samtalets 
tillämpningsbarhet, men de mer kritiska författarna vill gärna uppmärksamma hur det tämligen strukturerade 
samtalet kan påverka klassrummet och dess dynamik mellan lärare och elever. Hur ska exempelvis läraren förena sin 
position som betygsättande maktfigur med att hålla samtalet så öppet och tolererande som möjligt, oavsett åsikter 
som tas upp? Hur ska retoriska färdigheter hos eleverna behandlas när samtalet ska vara öppet och inkluderande? 
Forskningskonsumtionen lyfter även hur sociala och kulturella faktorer spelar in på elevers förmåga att deltaga i 
samtalet och lyfter genom författarna fram en diskussion om samtalets lämplighet i klassrummet, främst genom dess 
deltagare som utgångspunkt. 
 
Slutsatsen härleds till att lämpligheten hos det deliberativa samtalet i klassrummet kan kondenseras ned till frågan 
om förutsättningarna i klassrummet. Det deliberativa samtalet är ingen universallösning för värdegrundsarbete, men 
har samtidigt en rad andra styrkor som är värda att lyfta fram. Författarna saknar även en enhällig lösning över 
vilken roll läraren ska ha i samtalet och saknar även en riktig diskussion om hur det deliberativa samtalet ska 
behandla konflikter när samtalet drivs till sin spets. 
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1. Inledning 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i en samling litteratur som diskuterar deliberativa samtal. 

Uppsatsen kommer att sträva efter att besvara en rad frågeställningar som rör ämnet 

deliberativa samtal genom en systematisk litteraturstudie. Det deliberativa samtalet grundar 

sig i att diskutera demokratiska frågor medborgare emellan med målet att nå konsensus och 

att kunna bemöta frågor på ett sätt som inkluderar flera olika synsätt på ett problem. Det 

deliberativa samtalet har sin grund i det offentliga rummet, men som metod är den baserad på 

en rad grundläggande förutsättningar som är en gemensam faktor för alla miljöer där samtalet 

kan äga rum. Dessa kommer att diskuteras mer i detalj senare i forskningskonsumptionen. 

Det deliberativa samtalet är till sin natur strukturerat med klara mål över hur samtalet bör 

utföras och det finns klara förväntningar över deltagarnas beteende. Samtalet är inte spontant 

och för att det ska fungera behöver deltagarna förstå att målet med samtalet ligger i att uppnå 

konsensus och att målet inte ligger i att den ena parten ska dominera samtalet (Englund, 2004, 

s. 62). I den här forskningskonsumptionen kommer jag att undersöka hur det deliberativa 

samtalet kan förverkligas i skolmiljön. Materialet som jag kommer att använda till denna 

litteraturstudie består av forskning som behandlar deliberativ demokrati och deliberativa 

samtal. En vidare diskussion av dessa begrepp inkluderas i kapitlet om centrala begrepp.  

Syfte och frågeställning 
Forskningskonsumptionens syfte är att genom en systematisk litteraturstudie av inrikes och 

utrikes litteratur undersöka hur deliberativa samtal som undervisningsmetod förhåller sig till 

skolklassen och dess deltagare. Forskningskonsumtionen är uppdelad i två primära 

frågeställningar, men kommer att förhålla sig till tre ”röda trådar” genom uppsatsen. Den 

första frågeställningen lyfter fram och jämför de två trådarna ”möjligheter”, samt 

”begränsningar”. Den andra frågeställningen följer en tråd som behandlar lärarens roll inom 

det deliberativa samtalet. Forskningskonsumption undersöker litteratur som förhåller 

klassrummets deltagare till det deliberativa samtalet, dels genom kulturella och sociala 

förutsättningar för elever och dels genom samtalets inverkan på lärarroll och förväntningarna 

av lärarens kunskaper. Uppsatsens syfte kan kondenseras ned till följande frågeställningar:   

 Vad anser den behandlade forskningen att deliberativa samtalet har för möjligheter 

och begränsningar? 
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 Vad anser den behandlade forskningen att det deliberativa samtalet har för inverkan på 

lärarrollen och lärarens metoder? 

1.1. Centrala begrepp 
Detta kapitel kommer att presentera en rad begrepp som kommer att behandlas inom 

forskningskonsumptionen. Somliga begrepp är i behov av att lyftas fram för att visa vilken 

innebörd de kommer att ha inom forskningskonsumptionen och närmare klargöra deras 

definition. Kapitlet kommer att inledas med begreppet ”deliberativt samtal”, vilket är 

begreppet som uppsatsen huvudsakligen grundar sig i. 

1.1.1. Deliberativa samtal 

Gy 11 menar i de övergripande målen att eleven ska lära sig att ”delta i demokratiska 

beslutsprocesser inom samhälls- och arbetsliv”(Gy 11, s. 10). Bortsett från att lära sig det som 

läroplanen benämner som bl.a. ”Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna” ska 

eleven lära sig och utveckla ”Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och 

konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder ”. 

Utöver det ska eleven utveckla ”Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i 

olika presentationsformer” (Gy 11, s. 143). En metod för att närma sig samhällsfrågor, 

moralfrågor och samhällsvetenskapliga metoder är att använda sig av det s.k. deliberativa 

samtalet. 

Det deliberativa samtalet (på engelska benämnt bl.a. som deliberative dialogue) är ett 

tillvägagångssätt som används i olika former när man arbetar med demokrati. Deliberation, 

defineras av Tomas Englund som ett ”ömsesidigt nyanserat övervägande av olika alternativ”, 

alltså ett samtal där olika uppfattningar ska ställas mot varandra och där värden ska låtas 

utmanas (2007, s.153). Principen med det deliberativa samtalet är att det ska tjäna som ett 

komplement till majoritetsprincipen, d.v.s. att beslut bör tas genom röstning och igenom 

inflytande av en typ av majoritet (Ibid., s. 153). Det deliberativa samtalet fungerar som ett 

komplement då det tjänar som ett verktyg för att rättfärdiga och motivera olika sidor av en 

sakfråga där de olika parterna ska få hävda sig och ställa argumenten mot varandra (Ibid., s. 

153). 

Englund fortsätter att definiera det deliberativa samtalet utifrån följande fem karaktäristiska 

drag (Englund, 2007, s. 155-156): 

a. Olika synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme. 
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b. Ett deliberativt samtal innebär respekt och tolerans för motparten. Bägge parterna ska 

lära sig att lyssna på den andras argument. 

c. Det kollektiva samtalet ska ha inslag av kollektiv viljebildning, d.v.s. att parterna ska 

försöka komma överens eller åtminstone skapa tillfälliga överenskommelser. Samtalet 

kan alltså handla om att försöka mötas ”halv-vägs” och skapa kompromisser med sina 

egna övertygelser. 

d. Samtalet innebär att auktoriteter och traditionella uppfattningar utmanas och 

ifrågasätts. 

e. Det ideala deliberativa samtalet i klassrummet ska utesluta lärarledning. Samtalet ska 

belysa problem ur olika synvinklar, fast utan att läraren ska behövs styra samtalet, utan 

det ska styras utav eleverna.  

Sammanfattningsvis är målet med det deliberativa samtalet att skapa ett slags genuint 

meningsutbyte, vilket nås genom tydliga inslag av självständighet, tillmötesgående och 

lyhördhet. Det deliberativa samtalet kan däremot också innebära att man måste konstatera att 

man inte kan komma överens och därmed genom processen försöka skapa nya infallsvinklar 

(Ibid., s. 156). 

1.1.2. Deliberativ demokrati 

Deliberativ demokrati (inom svensk litteratur även benämnt som samtalsdemokrati), är en 

demokratiteoretisk inriktning som i sin nuvarande tappning tillskriver Jürgen Habermas som 

inspiratör (Bengtsson, 2008, s. 63). Denna teori utgår från att medborgares åsikter i grund och 

botten inte är absoluta, utan formbara. Det är en teori där opinionsbildning är viktigare än att 

enskilda intressen ska vinna över andra och där mötet av olika åsikter är det essentiella. 

Genom att möta åsikter utan misstänksamhet och under premissen att alla åsikter och 

deltagare är lika värda kan de bäst rationaliserade argumenten lyftas fram (Ibid., s. 60-63). 

Deliberativ demokrati kan ses som ett synsätt, teori eller beslutsform och är i grund och botten 

inte en form av väldefinierad praktik. Det är på den punkten som denna 

forskningskonsumption kommer att skilja mellan deliberativ demokrati och deliberativa 

samtal. Detta är däremot inte helt utan problem. Deliberativ demokrati kan i många fall 

beskriva vad en grupp är sysselsatta med medan de deltar i ett deliberativt samtal och en del 

talar om deliberativ demokrati där andra skulle använt benämningen deliberativa samtal. Det 

är främst i litteratur som förhåller sig till Tomas Englunds definition av deliberativa samtal 

där åtskillnaden är tydlig, men de synsätt där deliberativ demokrati tillämpas i 
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samtalssituationer beskrivs ofta likvärdigt. De gemensamma nämnarna grundar sig i 

konsensusskapande, likabemötande och utrymme för flera synsätt. Det som kan skilja sig är 

att vissa närmanden av deliberativ demokrati och deliberativa samtal inte problematiserar 

läraren som administrator på samma vis som Englund. I den här forskningskonsumptionen 

kommer Englunds begrepp figurera som definitionspunkt för deliberativa samtal, främst för 

de första tre punkterna. 

Övriga begrepp med samma mening är även samtalsdemokrati, diskursiv demokrati eller 

ibland även bara deliberation. I och med att begreppen är väldigt flytande, vilket även 

inkluderar olika engelska uttryck, kan man undersöka om det rör sig om samma tankeskola. 

För att avgöra om det i själva verket handlar om deliberativ demokrati (eller vilken 

benämning man vill använda) förhåller jag mig till Englunds (se ovan) definition av de 

karaktäristiska dragen. Dessa drag relateras dels till den deliberativa demokratins 

grundläggande drag, men är även vidare formulerad för deliberativa samtal i skolan. 

1.1.3. Social ojämlikhet 

Social ojämlikhet kan förstås i relation till politisk jämlikhet. Politisk jämlikhet utgår ifrån en 

likvärdigt politiskt inflytande medborgare emellan, ofta brukar detta ta form i medborgerliga 

rättigheter som allmän rösträtt och demonstrationsrätten. Politisk jämlikhet är därför en 

formalitet, men berör inte deltagarnas faktiska kommunikativa och överläggande förmåga.  

Det deliberativa samtalet och den deliberativa demokratin förutsätter ett möte under 

likvärdiga premisser och i förhållande till dessa premisser kan frågan om social jämlikhet eller 

ojämlikhet ifrågasättas. Social ojämlikhet kan definieras som hur deltagarnas förmåga att 

delta under politiskt jämlika förutsättningar skiljer sig mellan olika sociala bakgrunder 

(Carleheden, 2007, s. 173-178). 
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2. Metod 
Forskningskonsumptionen utgår ifrån att utifrån ett centralt syfte belysa en rad 

frågeställningar som berör ämnet deliberativa samtal.Arbetet strävar efter att presentera och 

analysera olika ståndpunkter i relation till frågeställningen genom att tydliggöra, jämföra och 

redovisa en rad författares olika synpunkter. Den grundläggande metoden kan definieras som 

en systematisk litteraturstudie som innefattas av databassökning med inslag av manuell 

sökmetod. Detta kapitel kommer att inledas med att redovisa urvalskriterierna. 

2.1. Urvalskriterier 
Litteraturen som behandlas håller sig inom spannet 2000-2012. Att sätta de yttre gränserna 

vid 2000 och 2012 grundar sig i att de publiceringarna under benämningen deliberativa samtal 

är från 2000-talet och att faktasökningen skedde under året 2012. Forskningskonsumptionen 

har fortsatt och färdigställts 2014 och även om det förvisso har tillkommit en del intressanta 

artiklar under de senaste två och ett halvt åren från faktasökningen är det av tidsekonomiska 

skäl som 2013 och 2014 måste förbises. Undantaget för att använda ännu tidigare litteratur 

(tidigare än från 2000) är om de är relevanta för historisk bakgrund. 

Den litteratur som behandlas står i förhållande till deliberativa samtal i skolan och deliberativ 

demokrati som  metod och teori. Litteratur som rör ämnen som exempelvis 

skoladministration, specialpedagogik, utbildningspolitik och liknande sorteras bort. Vad som 

eftersöks i databassökningarna är litteratur som rör kärnämnena inom grundskolor och 

gymnasier (alternativt elementary school, high school/upper secondary school). Deliberativa 

samtal är relaterat till deliberativ demokrati, men skiljer sig där demokrativ demokrati är en 

mer breddad inriktning som belyser kommunikationens vikt i att stärka demokratin. 

Deliberativ demokrati grundar sig emellertid i kommunikation och berör samtal och 

beslutsfattande. Därför kommer även resultat om deliberativ demokrati att behandlas. Att 

behandla källor som utgår från deliberativ demokrati tillsammans med deliberativa samtal 

fungerar i många fall då ämnena ofta överlappar och ibland innebär samma sak. 

2.2. Sökresultat 
Manuell sökning skiljer sig från databassökningar genom att den inte förlitar sig på urval ur 

stora sökresultat. Metoden grundar sig snarare i att grena ut sökresultatet genom att undersöka 

referenslistor, författarens övriga publiceringar och litteratur som på olika vis omnämns i de 

texter som behandlas (Eriksson Barajas et al, 2013, s. 74). Under litteratursökningen har 

denna metod främst använts för att hitta vilka publikationer och författare som är de mest 

centrala inom området deliberativa samtal. En av de mest förekommande namnen på 
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referenslistor och genom omnämnanden i löpande text är Tomas Englund som är en av de 

författare som använder termen deliberativa samtal tidigast inom den berörda litteraturen. 

Denna typ av sökning drev databassökningarna närmre Tomas Englund, men sökningarna 

drev även närmre termen deliberativa samtal. Vad den manuella sökningen även bidrog med 

var en viktig åtskillnad mellan deliberativa samtal, som kan ses som en samtalsmetod eller en 

form av undervisning och deliberativ demokrati som är ett betydligt bredare fenomen som 

beskriver kommunikationens roll för att stärka demokratin.    

Databassökningen är som metod mer omfattande. Där den manuella sökningen riskerar att 

missa viktig litteratur utgår databassökningen från att sortera ut vad som är mest relevant för 

sökningen, med sökord som utgångspunkt. Det som ibland blir väldigt omfattande resultat 

måste därför begränsas med en uppsättning väldefinierade kriterier, val av databas och 

sökområde (Ibid., s. 78). Inom litteratursökningen för denna forskningskonsumption har 

databaserna DiVA och ERIC använts. DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet, finner främst 

publikationer från svenska lärosäten, inklusive försvarshögskolor. ERIC – Educational 

Resources Information Center är en amerikansk sökmotor som finner publikationer från 

amerikanska lärosäten. Samtliga sökningar har begränsats till tidsspannet 2000-2012.  

I DiVA användes i första sökningen sökorden ”deliberation” och genererade 49 sökresultat 

inom spannet 2000-2012. Som väntat genererades många resultat med Tomas Englund som 

författare då det är ett typiskt sökord under hans artiklar. I övrigt var resultaten spridda och 

rörde områden som psykologi och politik. Nästa sökning under ”deliberativ” genererade 29 

resultat, även här med många artiklar till Englund, men även också till kapitel av Mikael 

Carleheden i en antologi av Englund som använts i forskningskonsumptionen. Slutligen 

”deliberativ demokrati” resulterade i 9 träffar varav urvalet utgick från översiktsläsning över 

innehållet. En ambition i sökningen är att försöka hitta oliktyckande för att kontrastera. Detta 

var en anledning till inkluderingen av exempelvis den nämnde Carleheden som skriver om 

utmaningar gällande social ojämlikhet och kulturell missaktning. En möjlig sista sökning 

skulle kunnat inrikta sig på att finna litteratur som mer specifikt beskriver deliberativa samtal 

kritiskt ur ett perspektiv av möjligheter och begränsningar. Sökresultaten gav dock lämplig 

spridning av resultat, bl.a. i de två antologierna av Englund (2007) resp. Premfors & Roth 

(2004). 

I sökningen inom ERIC användes engelska söktermer. I och med att ERIC är en betydligt 

större databas gav det första sökresultatet ”deliberation” 1389 resultat som spriddes ut över ett 
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mycket stort antal ämnen. ”Deliberative” (härlett ur deliberative dialogue) begränsade 

träffarna till 425 i det andra sökresultatet och behövde fortfarande begränsas. I det tredje 

sökresultatet gav ”deliberative dialogue” 46 resultat. Många av resultaten behandlade ämnen 

som nämnde ämnet i förbifarten eller relativt lite, dessa sorterades ut. Resultat som riskerade 

att hamna utanför uppsatsens ramar och som hade fel kontext (de som exempelvis utgår mer 

från rektorsarbete, administration, specialpedagogik o.s.v.) sorterades också ut. De resultat 

som var mest intressanta utgick från litteratur som behandlar lärarmetodik och 

samhällsvetenskapliga och medborgarbildande metoder. 

2.3. Litteratur    
Litteraturen som har använts i uppsatsen kan delas upp i två kategorier: bakgrundslitteratur 

och analyslitteratur. Dessa två kan ibland överlappa varandra. Finns det exempelvis en tjänlig 

bakgrundsdel bland kategorin som utgör analyslitteratur kan det mycket väl platsa inom 

bakgrundslitteraturen. Urvalet av litteratur som helhet behandlar deliberativa samtal i skolan 

(i synnerlighet Englunds [2007] antologi) och deliberativ demokrati. Litteratur som behandlar 

deliberativ demokrati behöver inte nödvändigtvis behandla deliberativa samtal i skolan 

specifikt, men kan fortfarande tjäna till att belysa förutsättningar vad gäller deltagarna och 

metoden.  

2.3.1. Bakgrundslitteratur 

Bakgrundslitteraturen tjänar till bl.a. att ge en historisk återblick på demokrati i 

undervisningen, vilket i vissa verk kopplas till medborgarbildande, ex. Dewey (1897), 

Bensons bok om Dewey (2007) och Ekman & Zetterberg (2010). Denna litteratur ger en 

tillbakablick, samt ett förtydligande mellan skolan och medborgarfostran. I detta sammanhang 

tjänar även Skolkommissionen 1946 (SOU 1948:27), samt gymnasiets (gy11) och 

grundskolans (Lpo94) läroplaner att sätta in demokrati i skolan i ett historiskt sammanhang. 

Slutligen, för att illustrera ett förslag på hur det deliberativa samtalet kan praktiskt 

struktureras används Troy A. Murphys (2010) artikel som rör sig i de samhällsvetenskapliga 

ämnenas kontext.     

2.3.2. Analyslitteratur 

Två centrala svenska verk som hämtats för uppsatsen är de två antologierna Utbildning som 

kommunikation – deliberativa samtal som möjlighet, med Tomas Englund (2007) som 

redaktör, samt Deliberativ demokrati, med Rune Premfors och Klas Roth (2004) som 

redaktörer. Vad som främst skiljer dessa böcker åt är att den förstnämnda boken innehåller 

kapitel om deliberativa samtal inom skolan, medan den andra boken innehåller kapitel om 
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deliberativ demokrati som demokratisyn, samtalsmetod och filosofi men innehåller även 

kapitel kopplad till utbildning. Ett kapitel i Premfors och Roth som passar bra in i 

analyslitteraturen är Jouni Reinikainen & Magnus Reitbergers (2004, s. 277-316) Kritiken av 

deliberativ demokrati och diskuterar bland annat allmänvilja, d.v.s. om egennyttighet kan stå i 

vägen för kollektiv viljebildning. Antologin innehåller även en artikel av Englund (2004, s. 

57-75) som inkluderas i analyslitteraturen som behandlar deliberativa samtal i förhållande till 

skolan.  

Kapitlena från Englunds antologi som inkluderades valdes främst ut för att de står i relation 

till skolan. Kapitlena som valts ut diskuterar deliberativa samtal i skolan ur olika aspekter och 

lyfter fram områden där deliberativa samtal har klara styrkor, men också där samtalet 

begränsas. Hultin (2007, s. 317-336), Englund (2007, s. 153-168) och Carleheden (2007, s. 

169-204) reflekterar över didaktiska implikationer och villkor runt det deliberativa samtalet 

där den analysen har hämtat material både till delen om styrkor och till begränsningar. 

Till analyslitteraturen tillkommer även en skolverksrapport som är författad av Englund 

(2000). I rapporten kommenterar han dels det deliberativa samtalets förhållande till 

värdegrundsarbete, men han kommenterar även en skolverksrapport från samma år som kan 

ses som en fördjupande studie i värdegrundsarbete. I rapporten som Englund kommenterar 

formulerar Skolverket strategier för värdegrundsarbete i skolor. Ur Englunds kommentarer 

lyfts det deliberativa samtalets potential fram. 

Vidare tillkommer även Åsa Brumarks och Lennart Hellspongs bidrag Lärarrollen i 

deliberativa samtal. En skiss till retorisk didaktik ur antologin Didaktikens mångfald. Denna 

artikel kommer att användas inom den andra frågeställningen. Artikeln handlar om hur 

retorisk didaktik och lärarrollen kan förhålla sig till det deliberativa samtalet när man lär ut 

retorik.  

Övrig litteratur inkluderar bl.a. två utländska artiklar; Jarrod Hanson & Kenneth R. Howe, 

samt Troy A. Murphy, som valdes för att få internationell bredd på forskningskonsumptionen. 

Likt de svenska författarna lyfter de fram material som diskuterar aspekterna deliberativa 

samtal och deliberativ demokrati. De två aspekterna rör sig framförallt inom ”civics” d.v.s. 

samhällsorienterade ämnen. I och med att samhällsämnena ligger inom analysens ramar, samt 

att beskrivningarna av samtalet överensstämmer med den definition jag använder för 

deliberativa samtal, blev materialet relevant. 
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Utöver litteraturen som berör bakgrund och analys har två handböcker för uppsatsskrivning 

använts: Katarina Eriksson Barajas et al. (2013) Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap, samt Andreas Fejes & Robert Thornbergs (2009) handbok i kvalitativ 

analys. 
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3. Bakgrund 
De sidor som utgör bakgrundsdelen av forskningskonsumption kommer att inledas med tankar 

om medborgarskap och medborgarskapande. Dessa koncept är förankrade i tanken om 

demokrati i skolan och därför kommer bakgrunden inkludera utbildningsfilosofiska tankar 

från den amerikanske filosofen John Dewey. Detta kommer att följas av att ur ett svenskt 

skolpolitiskt perspektiv belysa hur demokrati i skolan är en ambition som har varit uttalad sen 

andra världskrigets slut och som fortfarande är aktuell idag. Den ambitionen kommer att 

tydliggöras genom att jämföra skolkommissionen 1946 mot moderna läroplaner i grundskola 

och gymnasie. För att sedan illustrera det deliberativa samtalet som metod kommer ett förslag 

på planering i praktiken att presenteras. Slutligen kommer bakgrundskapitlet knytas ihop med 

en artikel av Michael Tholander. Genom att närma sig moral och värdegrundsförmedling ur 

ett samtalsanalytiskt perspektiv, ifrågasätter han kopplingen mellan deliberativa samtal och 

värdegrundsarbete. 

Demokrati i skolan är inget särskilt nytt fenomen. John Dewey tänkte i banorna runt 

medborgarskapsbildande under 1800-talets slut (Benson, 2007, s. 23). Att deltaga i demokrati 

för tankarna till medborgarskap och vad det har haft för innebörd i sammanhanget. Tanken 

om medborgarskap kommer att belysas genom en kort historiegenomgång, där John Deweys 

tankar om utbildning och den svenska skolkommissionen från 1946 får inleda kapitlet. 

3.1. Medborgaren 
Tanken om att implementera demokrati i klassrummet nämndes redan 1897 av filosofen John 

Dewey, gällande fostran av den ansvarstagande demokratiska medborgaren. Bortsett från 

grundläggande förmågor inom naturvetenskap, språk, matematik o.s.v., skulle eleven fostras 

för att passa in i det demokratiska samhället (Dewey, 1897, s. 59). För detta krävdes 

egenskaper som att kunna acceptera att inrätta sig i en medborgerlig ordning, men det låg 

även ett krav på att ha förmågan att leda och att axla ansvar (Benson, 2007, s. 23).  Dewey 

menade också, även om detta inte fick någon vidare respons på sin tid, att skolan skulle fostra 

elever genom att simulera samhällsliv i klassrummet. Det är alltså vad som benämns som 

”real-world community problem-solving” som Dewey menade skulle fostra elever på ett 

liknande sätt som barnen i det förindustriella samhället blev uppfostrade, d.v.s. ”learning by 

doing” (Benson, 2007, s. 42). 

Ungefär femtio år efter Deweys publikation, efter andra världskriget, var skolans relation till 

det demokratiska samhället aktuellt även i Sverige. Skolkommissionen 1946, en av regeringen 
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tillsatt utredning om skolan, såg behovet av ett modernare förhållningssätt gentemot samhället 

inom den svenska skolan. SOU menade i sin publikation att skolan som den såg ut var en 

produkt av ett gammalt samhälle som stod i motsättning till det samhället som den skulle 

tjäna. Därför skulle skolan ta den riktningen där den skulle rensa ut det tyngande och 

otidsenliga, men samtidigt försöka ta vara på det värdefulla inom det svenska skolarvet. 

Inledningen i publikationen gick så pass långt som att mena att det dåvarande skolsystemet 

hade ”medeltida inslag” och manade elever till ”lydnad” och osjälvständighet (SOU 1948:27, 

s. 2). Omformningen av undervisningen skulle präglas av den demokratiska tanken om ”alla 

medborgares fria samverkan” (Ibid., s. 2). Den nya undervisningen skulle inte få vara 

auktoritär, eleverna skulle ha rätt till sakliga och objektiva vinklar på samhälliga och 

ideologiska frågor, samt att eleven skulle få ta del av mänsklighetens kulturarv på ett 

aktningsfullt sätt (Ibid., s. 3). Riktningen som skolan skulle gå i är tydlig i skolkommissionen 

1946 och den utgår från ett paradigmskifte där vikt ligger på en djupgående ny kulturell 

riktning som skolan ska arbeta i.  

Sedan skolkommissionen 1946 har skolans demokratiska engagemang utvecklats, särskilt i 

form av  utbredd elevrådsverksamhet som är ett tydligt exempel på elevdemokrati. Även idag 

är tankar om elevdemokrati aktuella och man kan exempelvis se i Lgr11 att vikt läggs på att 

frambringa vikten av demokratin i skolan och elevernas inflytande. Lgr11 beskriver att eleven 

ska kunna ”påverka, ta ansvar och vara delaktig” (Lgr11, s. 15). Vidare ska de ”fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade 

i frågor som rör dem” (Ibid., s.15). Gy11 överensstämmer i princip med detta, men formulerar 

istället att ”Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 

ramen för deras inflytande över utbildningen”. Lgr11 formulerar sig mindre restriktivt än 

Gy11, men bägge läroplanerna är tydliga med vikten av elevdemokrati. Gy11 formulerar även 

att varje elev ”utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att 

arbeta i demokratiska former” (Gy11, s. 12). 

I bägge läroplanerna nämns alltså ett fostransuppdrag, en ambition att forma eleven till en 

ansvarstagande demokratisk medborgare. De senaste decennierna kan även framväxandet och 

undertecknandet av FN:s konvention om barnets rättigheter ses som betydelsefullt, vilken ger 

barn (alla upp till 18 år) demokratiska rättigheter i form av exempelvis inflytande.  
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3.2. Medborgarkompetens 
Ekman och Zetterberg i Skolverkets rapport Skolor som politiska arenor (Ekman & 

Zetterberg, 2010, s. 48-63) delar upp den s.k. medborgarkompetensen i en undersökning för 

14-åringar i följande kategorier: 

Den första aspekten har att göra med elevens grundläggande demokratiska värderingar. I 

undersökningen rörde detta område värderingar angående könens maktställningar i samhället, 

d.v.s. hur den offentliga makten ska fördelas, hur könen ska värderas på arbetsmarknaden, 

o.s.v. (Ekman & Zetterberg, 2010, s. 49-52). Denna aspekt orienterar sig främst i det politiska 

samvetet och var eleven befinner sig i rena värderingsfrågor. 

Förtroendet för de olika politiska institutionerna, media och politiker, tjänar som en 

representant för demokratins fortlevnad. I texten benämns detta som politisk tilltro (Ekman & 

Zetterberg, 2010, s. 52-53). Detta mäter också på ett vis skolans prestation. Om en 

demokratisk institution exempelvis har ett lågt förtroende, kan det även spegla en typ av 

kritisism som skolan har lyckats införliva i eleven. Detta exempel tas upp i undersökningen, 

där denna slutsats föreslås som en förklaring till den misstro som riktas mot media, som 

åtnjuter minst förtroende av de berörda demokratiska institutionerna. 

Den politiska självtilliten mäter elevens uppfattning om i vilken utsträckning eleven kan vara 

med och utveckla. De inkluderar även i vilken utsträckning eleven känner att dennes röst har 

betydelse, om eleven tror på möjligheten att kommunicera med demokratiska institutioner 

m.m.. I undersökningen tog detta form i självinsiktsfrågor som bland annat behandlade 

förmågan att följa politiska debatter, ställa upp i skolval, hävda politisk uppfattning och sätta 

sig in i andras åsikter (Ekman & Zetterberg, 2010, s.55-57).  

Undersökningen letade även efter kunskap om politik och samhällsfrågor, men även elevens 

förmåga att tolka politiska budskap, d.v.s. elevens analytiska förmåga av det politiska 

området. Benämningen i texten är politisk kunskap (Ekman & Zetterberg, 2010 s. 57-58).  

Samhällsengagemang och politiskt deltagande berör elevens faktiska politiska deltagande. Det 

är frågor om vanor och livsstil och kan behandla i vilken utsträckning elever sätter sig in i 

politiska frågor, deras deltagande i föreningar, aktivism o.s.v. (Ekman & Zetterberg, 2010, s. 

58-59).  

Ekman och Zimmerman tror på att se skolan inte som enbart en medborgarskapande 

institution i sig och inte heller enbart som en plats för att odla fram politiskt engagemang så 
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att eleverna blir röstande medborgare i framtiden. Ekman och Zimmerman menar att 

klassrummet ska innefatta ett ”här-och-nu”-perspektiv – att skolan i sig är en politisk arena 

(Ekman & Zimmerman, 2010, s. 46-47). Dessa ambitioner vittnar om en strävan efter 

medborgarskapande undervisning snarare än att bara utbilda i demokrati. 

3.4. Ett förslag på samtalets struktur – ett praktiskt perspektiv 
En forskare som föreslår en struktur i det deliberativa samtalet är den amerikanska forskaren 

Troy A. Murphy (2010) som beskriver ett deliberativt samtal i fyra moment. Detta är en 

metod som används bland annat av det amerikanska nätverket National Issues Forum som 

jobbar med deliberativa samtal och medborgardeltagande (Murphy, 2010, s. 79). 

Denna metod börjar med att introducera ett ämne, i det här fallet genom en bok med olika 

problem att diskutera som har tagits fram av neutrala och opartiska författare. Läraren 

behöver inte nödvändigtvis ha färdigställt material för att inleda ett deliberativt samtal. I det 

här exemplet finns material till hands, men i andra fall får man komponera eget. När läraren 

komponerar eget finns risken att denne väljer sina egna hjärtefrågor. För att undvika detta ska 

läraren inse att denne är partisk som individ och försöka hitta saker som genuint kan starta 

upp ett givande samtal (Ibid., s. 79). Det andra steget är att en moderator ska leda samtalet 

genom ömsesidig respekt och aktivt lyssnande (Ibid., s. 79). Moderatorns roll i samtalet 

behöver inte nödvändigtvis vara läraren. Murphy tillskriver inte någon rollen som moderator, 

men moderatorrollen kan ändå tilldelas eller uppstå naturligt mellan flera eller enskilda elever. 

Moderatorns uppdrag är att hålla fast vid samtalets struktur och att se till att det håller sig 

inom sina ramar. Om moderatorn ska vara en lärare eller inte beror på vilken utgångspunkt 

samtalet har. Går man närmre Englunds definition av det ideala deliberativa samtalet i skolan 

ska lärarledning uteslutas (Englund, 2007, s. 155-156). 

Det tredje steget är för moderatorn att dra ut deltagarnas individuella åsikter om ämnet för att 

försöka få eleverna att knyta an till ämnet och känna någon form av tillhörighet. Att dra ut 

deltagarnas åsikter kan vara en utmaning när det gäller att vara opartisk och det krävs att man 

interagerar med ämnet och deltagarnas känslor till det. Detta en viktig del av samtalet, då 

detta hjälper till att utveckla elevernas politiska identitet och sträva mot konsensusskapande 

(Murphy, 2010, s. 79). 

I det fjärde och sista steget, ska moderatorn leda samtalet till något slags avslutande och här 

hänger det helt enkelt på att hitta rätt lucka för att avsluta samtalet (Murphy, 2010, s. 79). 
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3.5. Moral och värdegrund ur ett samtalsanalytiskt perspektiv – ett kritiskt 

närmande av deliberativa samtal 
Mikael Tholander ifrågasätter det deliberativa samtalets värde i värdegrundsförmedling och 

moralisk fostran i en artikel publicerad i  tidsskriften Pedagogisk Forskning i Sverige 

(Tholander, 2005). Författaren ifrågasätter bl.a. den fostrande rollen som vuxna och läraren 

indirekt får av att förbereda ett deliberativt samtal. Han menar att när strukturerade 

deliberativa samtal iordningställs med utvalda moraliska dilemmor, uppstår en blindhet mot 

andra former av moralisk diskurs. En annan form av moralisk diskurs som författaren vill 

peka på är att moralisk diskurs är ständigt förekommande elever emellan och finns redan i 

mycket av interaktionen elever emellan (Ibid., s. 101). Den ”vardagliga” och det deliberativa 

samtalet beskrivs med kontrasterna att det första är spontant, kaotiskt, elevcentrerat och 

frekvent, medan det andra är iscensatt, städat, lärarinitierat och sällsynt. Trots att samtalet 

elever emellan (det ”vardagliga”) kan beskrivas som kaotiskt och elevcentrerat så kan det, 

enligt Tholander vara minst lika givande som ett deliberativt samtal när det kommer till 

moralisk fostran (Ibid., s. 101). 

Tholander kommenterar också att det deliberativa samtalet förhåller sig till en tradition som 

menar att moral i första hand handlar om rättvisa och att detta blir särskilt kännbart i kraven 

om konsensusskapande och ordnade former. I strävan efter att nå ett gott samtal i rättvisans 

namn kan vissa deltagare beskriva formen som ”millimeterrättvisa” eller till och med 

”orättvisa”. Även om rättvisa av vissa kan betraktas som moralens kärna förbises annan form 

av moralitet (Ibid., s.102). En annan problematik ligger i att det deliberativa samtalet riskerar 

att bli lärarstyrt och att de moraliska ställningstaganden indirekt styrs av lärarens 

tillrättavisningar. Frågan är då hur förhandlingsbara de moraliska ståndpunkterna blir (Ibid., s. 

102). 

Ur ett samtalsanalytiskt perspektiv kan man redan kunna se hur den moraliska diskursen 

elever emellan redan är livskraftig. Ur det perspektivet blir moral en aktivitet som döljer sig i 

vardaglig interaktion. De moraliska orienteringarna blir sedan blottlagda genom att närmare 

analysera samtal och interaktion. Moralisk diskurs kan alltså ske närsomhelst och varsomhelst 

och författaren menar att gillande och ogillande i sig innebär en moralisk diskurs (Ibid., s. 

104). Lite mer överskådligt innebär det samtalsanalytiska perspektivet att moral inte är något 

essentiellt, utan kommer att skapas hos eleven och mellan eleverna i sin kommunikativa 

vardag. Moralisk utveckling är heller ingenting som mognar fram progressivt, utan växer fram 

genom att kultivera moraliska repertoarer (Ibid., s. 114).  
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Här poängterar författaren dock att en av det deliberativa samtalets nyttor är att utrusta elever 

med moraliska repertoarer och att samtalets kommunikativa potential rustar elever för 

debatter och argumentation. Det ligger även en styrka i att det deliberativa samtalet lär eleven 

om den ”moraliska diskursens ordning” och vad det innebär att agera politiskt korrekt och 

inkorrekt (Ibid., s. 117). Tholander finner nytta i det deliberativa samtalet, men menar att det 

borde motiveras från en annan premiss. Samtalets värdegrundsbildande och moralfostrande 

nytta är ofta det som lyfts fram som det främsta värdet, men författaren menar att 

argumentation för moraliska ståndpunkter snarare borde vara motivationen bakom 

samtalsformen (Ibid., s. 116-117). 
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4. Resultatdel 
I följande resultatdel kommer uppsatsen lyfta fram och sammanställa det material som 

besvarar uppsatsens frågeställningar. Resultatdelen kommer att vara sammansatt av tre kapitel 

för att redovisa resultat för de två frågeställningarna. 

Den första delen ska besvara den första frågeställningen om det deliberativa samtalets 

möjligheter och potential.  Den andra delen kommer att fortsätta besvara på den första 

frågeställningen men är inriktad på de begränsande  egenskaperna hos det deliberativa 

samtalet. Den tredje delen kommer att besvara på vad hur det deliberativa samtalet inverkar 

på lärarrollen och lärarens metoder. 

4.1. Möjligheter och begränsningar. I vad ligger det deliberativa samtalets 

möjligheter? 
År 2000 fick Tomas Englund i uppdrag av Skolverket att kommentera det deliberativa 

samtalet i förhållande till skolans värdegrundsarbete. Detta var en följd av att 

värdegrundsarbete och deliberativa samtal hade fått en allt mer central roll inom skolan. I 

rapporten framför han en rad argument som stödjer det deliberativa samtalet värde, framförallt 

i relation till värdegrundsarbete (Englund, 2000, s. 4-5). 

Englund beskriver den gångna tidens värdegrundssatsningar som  ”värdegrundsprojektet” och 

menar att den är starkt relaterad till frågan om hanteringen av pluralism och mänskliga 

rättigheter (Ibid., s. 11). Han uppmärksammar också behovet av deliberativa samtal om 

demokratisk värden som formulerades av skolverkets rapport samma år (se litteraturkapitlet) 

och menar att det öppnar upp möjligheter för det deliberativa samtalet (Ibid., s. 12). Englund 

menar att det deliberativa samtalets styrkor visserligen ligger i värdegrundsbildning och 

samtalets uppmaning till ”öppen hållning” och ”respekt för alla synsätt”, men det finns likväl 

fördelar relaterade till kunskapsförmedlingen inom olika ämnen (Ibid., s. 12). 

Författaren uppfattar att det ”i vissa kretsar” finns en uppfattning om att demokratiuppdrag 

och värdegrundsarbete är störmoment och i motsättning till kunskapsförmedlingen. Englund 

motsätter sig med argumentet att det deliberativa samtalets styrka även ligger i att det kan 

bidra till ”meningsskapande och kunskapsbildning inom de allra flesta områden”. Han 

fortsätter med att poängtera att det finns potential för det deliberativa samtalet i en ”generell 

mening”. Vad som däremot måste konkretiseras vidare, invänder Englund, är att olika ämnen 

har olika förutsättningar. Därför måste exempelvis skolämnen med ”tunga traditionella 

arbetstraditioner” få fler konkreta samband med det deliberativa samtalet (Ibid., s. 12). 
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Englund kallar inte det deliberativa samtalet för en metod som ska kunna lösa allt, men vill 

poängtera att det till sin natur överskrider metodbegrepp och istället sätter samtal som central 

verksamhetsform i klassrumssituationen. Även om samtalet kan falla platt och även skapa viss 

förvirring kan det tjäna till att engagera stora elevgrupper vid varje försök att skapa ett 

deliberativt samtal (Ibid., s. 13). 

En annan författare som har valts ut för detta kapitel är Troy A. Murphy. Denna 

engelskspråkiga artikel använder inte termen ”deliberativt samtal”, utan beskriver det 

engelska ordet ”deliberation” som en kommunikativ metod i klassrum. Sättet han beskriver 

samtalet på (se 3.4.) överensstämmer med den tidigare definitionen av Englund. 

Murphy argumenterar för att det behövs en förnyelserörelse inom de politiska ambitionerna 

inom kommunikativ utbildning (Murphy, 2010, s. 79). Han menar också att det finns ett 

viktigt sammanhang mellan statens välfärd och utbildningen retoriska bildning. Genom 

deliberativa samtal, menar han, finns potential för att återuppliva demokratisk diskurs inom 

kommunikativ utbildning och ett potential för en transformativ effekt som motverkar politisk 

alienering (Ibid., s. 80). 

Politisk alienering, eller politisk utanförskap, är en följd av känslor av irrelevans, apati och 

cynism inför (i detta fall) amerikansk politik. Det deliberativa samtalet ska samtidigt som det 

utvecklar viktiga kommunikativa demokratiska färdigheter även kunna frammana en 

transformativ effekt präglad av politiskt nyintresse (Ibid., s. 80). Murphy lyfter även fram 

vikten av att låta eleverna ta del av perspektiv från politiska grupper som ofta är exkluderade 

från ”traditional classroom examination” (Ibid., s. 85). Genom att studera exempelvis 

gräsrotsrörelser och aktivism bland marginaliserade samhällsgrupper breddar det elevernas 

förståelse av alternativa metoder av demokrati. Genom att blicka in i metoderna släpper en del 

av den politiska alieneringen och lättar upp den cynisism som kan gå hand i hand med den 

upplevda hopplösheten gentemot det politiska systemet (Ibid., s. 85). 

De amerikanska utbildningsforskarna Jarrod Hanson och Kenneth Howe vill också 

understryka potentialet hos det deliberativa samtalet för att väcka intresse. De menar att 

lärares fokusering på moraliska kontroverser inom det deliberativa samtalet, uppmärksammar 

problematik i det demokratiska samhället. Vidare är de av åsikten att moraliska kontroverser 

är något som inte går att undvika i skolan och är samtidigt något som inte bör undvikas 

(Hanson & Howe, 2011, s. 3). Vad vissa kan uppfatta som kontroversiella ämnen menar de 
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kunna öka intresse för politik, förbättra kritiskt tänkande och kommunikativa färdigheter, 

samt ökar intresse för att diskutera demokrati utanför skolan (Ibid., s. 3). 

Hanson & Howe menar även att möjligheterna i det deliberativa samtalet ligger i att klargöra 

politiska och moraliska ståndpunkter hos eleverna. Eftersom att elever kommer till skolan 

med olika bakgrund och förutsättningar är det somliga elever som har svårt att definiera sina 

egna förhållningssätt (Ibid., s. 3). Författarna uppmärksammar däremot att det finns en viss 

problematik med att utgå från att vädra ut olika skilda ståndpunkter ur eleverna (Ibid., s. 5). 

De menar att vissa elever utsätts för mer risk än andra när de vädrar sina åsikter, som av andra 

kan ses som djupt kontroversiella, stötande eller extrema. På det viset riskerar en form av 

majoritetskultur att uppstå, d.v.s. att de mindre populära åsikterna (som kanske inte är de 

”felaktiga”) tillbakahålls av de mer populära åsikterna (som kanske inte är de rätta) (Ibid., s. 

5). Därför bör det finnas en medveten strävan efter att skapa vad de kallar för ”safe public 

spaces” och den strävan är vad som kommer att möjliggöra en miljö där folk kan dela sina 

åsikter (Ibid. s. 5). 

4.2. Möjligheter och begränsningar. Begränsande egenskaper hos det 

deliberativa samtalet 

4.2.1. Deliberativ demokrati och individen 

Reinikainen och Reitberger (2004) för en kritisk analys av deliberativ demokrati i Kritiken av 

deliberativ demokrati. De undersöker olika aspekter av de praktiska problemen deliberativ 

demokrati kan innebära vilket innefattar bland annat nationalekonomen Joseph Schumpeters 

aspekt som problematiserar allmänhetens brist på s.k. ”allmänvilja” (Schumpeter 1942, 

refererad i Reinikainen & Reitberger, 2004, s. 280). Schumpeters kritik grundar sig i att den 

gemene medborgarens förmåga att ta rationella ställningstaganden i demokratiska frågor är 

grovt överskattad inom demokratins klassiska doktrin. Han menar att beslutsfattande och 

ställningstaganden som är relaterat till en individs privata värld fungerar, men att individens 

agerande i ett offentligt sammanhang präglas av egoism och trångsynthet (Ibid., s. 280). 

Reinikainen och Reitberger menar att Schumpeters syn liknar de tidiga liberalers syn på 

människan där människans privata natur ligger denna närmast. Enligt dessa liberaler är det 

svårare för en individ att kultivera en politisk uppfattning för allmänhetens bästa än att se efter 

sina egna privata intressen. Reinikainen och Reitberger frågar sig därför om det är möjligt för 

någon att besitta något intresse för allmännytta, då den genomsnittliga medborgaren kan 

antagas ha större kunskap och intresse för sina egna initiativ istället för att förstå sig på den 

kollektiva viljan (Reinikainen & Reitberger, 2004, s. 280-281). 
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Reinikainen och Reitberger menar att även om det inte finns ett naturligt intresse för 

allmänvilja kan det demokratiska samtalet och deltagandet istället fostra till allmänvilja, vilket 

kan höja medborgare och utveckla en högre form av "ansvarstagande, solidaritet och 

medborgaranda" (s. 282). Att fostra till allmänvilja kan ses som en mer optimistisk syn än 

antagandet om den manipulativa och egenintresserade medborgaren. Förutsättningen om den 

egenintresserade medborgaren kan här även vara själva argumentet för ökat deliberativt 

deltagande. Den egenintresserade individen får snarare ses som en diagnos av medborgare och 

pekar snarare ut ett problem som söker bot (Reinikainen & Reitberger, 2004, s. 283). 

4.2.2. Institutionell ojämlikhet och det deliberativa samtalet  

Hultin (2007) pekar på att den institutionella ojämlikheten inom skolan kan vara en negativ 

förutsättning som skapar en obalans i det deliberativa samtalet i klassrummet. Ojämlikheten 

ligger i det tolkningsföreträde som läraren har i det kollektiva samtalet och hur 

tolkningsföreträdet skapar motsättningar för ett fungerande deliberativt samtal då det bl.a. 

förutsätter att auktoriteter ifrågasätts och omvärderas. Läraren har, trots allt, det sista ordet i 

samtalet och är den som sätter gränsen för vad som är godtagbart, vad som är relevant och vad 

som är värdefullt. Med andra ord är läraren nödvändig för undervisningen, men kan verka 

som ett hinder för frispråkighet och deliberation (Hultin, 2007, s. 321-322). 

Englund menar bland sina fem karaktäristiska drag för deliberativa samtal (se 1.1.1., punkt 

d.), att auktoritet och traditionella synsätt ska ifrågasättas och samtalet ska vila på den viktiga 

förutsättningen att skolan är ett offentligt rum där pluralism av åsikter har företräde. 

Gränsdragningen mellan offentligt och privat är svår att definiera inom skolan, men skolan 

ska åtminstone inom det deliberativa samtalets kontext betraktas som offentlig, menar 

författaren. I samtalet ska perspektiv och värderingar ställas mot varandra och deras relativa 

karaktär ska påvisas (Englund, 2004, s. 65). Vad det hela möjligtvis kan falla på, med andra 

ord, är om läraren ses som en administrator till en debatt eller om läraren ses som en 

övervakare över ett inlärningsmoment. 

Englund menar att det fortfarande är upp till läraren att bedöma hur pass lyckat det 

deliberativa samtalets utfall blir i varje unik situation. Englund pekar på att läraren i slutänden 

har uppgiften att göra tillåtande och restriktiva handlingar, som att föra samtalet vidare, döma 

lämplighet och att öppna upp samtalet (Englund, 2000, s. 13). Författaren invänder dock med 

att dessa åtaganden kan mycket väl falla platt. Trots samtalets goda intentioner är läraren i 

slutänden en lärare och eleven är en elev och tendensen för eleven att söka efter "det rätta 
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svaret" kan därmed uppstå. Därför är det viktigt för läraren att ständigt värdera samtalet och 

sin egen roll för att behålla samtalets funktion och kvalitet (Ibid., s. 13). 

4.2.3. Sociala och kulturella komplikationer. Passar det deliberativa samtalet alla elever? 

Följande kapitel kommer att behandla Mikael Carlehedens tankar kring deliberativ demokrati 

i förhållande till det han benämner som social ojämlikhet och kulturell missaktning. Kapitlet 

kommer att vara uppdelad i två ämnen för att behandla de två olika dimensionerna. Det första 

ämnet består av Carlehedens problematisering kring social ojämlikhet, vilken ligger i tanken 

om politisk jämlikhet. Med politisk jämlikhet menas främst att alla är likvärdiga demokratiska 

deltagare, vilket kan även kan tillskrivas deliberativ demokrati och deliberativa samtal 

(Carleheden, 2007, s. 173). I relation till detta kommer Carleheden ifrågasätta hur tanken om 

politisk jämlikhet förhåller sig till den rådande samtalsmiljön, som ofta är präglad av social 

ojämlikhet. 

Det andra ämnet behandlar deliberativ demokrati i förhållande till kulturell missaktning. I 

sammanhanget används en bred definition av begreppet kultur, men definieras närmre som 

"den politiska betydelsen av medborgarnas kollektiva identiteter och livsformer, som något 

annat än deras ekonomiska och symboliska resurser" (Ibid., s. 178.). Kultur placeras i ett 

politiskt sammanhang omfattat av etniska och sociala dimensioner, som ibland överlappar 

varandra. 

I förhållande till termen social ojämlikhet lyfter Carleheden argumentet som menar att ju 

större det politiska deltagandet blir desto större blir risken att den rådande sociala 

ojämlikheten "underminerar den formella politiska jämlikheten" (Ibid., s. 173). För att visa 

hur den politiska jämlikheten utmanas av den "sociala ojämlikhetens faktum" vänder han sig 

till filosofen Nancy Fraser. Ett av argumenten han hämtar är att det finns en gammal idé som 

Fracer beskriver om att man kan sätta den sociala jämlikheten inom parantes, d.v.s. 

förutsättningen att mötas som jämlikar under parollen politisk jämlikhet (Fraser 2003, 

refererad i Carleheden, 2007, s. 173). Idén är en åldrad liberal föreställning som i mer modern 

tid har lämnat plats åt massdemokratiska idéer som ställer den sociala ojämlikheten i fokus 

(Carleheden, 2007, s. 173). 

Carleheden relaterar begreppen deliberativ demokrati och politisk jämställdhet, då det senare 

är förutsättningen för att deliberativ demokrati ska fungera. Problemet i den politiska 

jämställdhetens formalitet ligger i att tolkningsföreträdet ligger hos de redan socialt och 

ekonomiskt priviligerade. Detta ifrågasätter det Habermasiska närmandet till deliberativ 
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demokrati där den politiska jämlikheten sätts före den sociala (Ibid., s. 176). Den avgörande 

frågan blir därför hur den rådande sociala ojämlikheten ska bemötas och här lånar Carleheden 

ånyo en idé från Nancy Fraser. Förslaget ligger i att nya offentligheter ska skapas, m.a.o. att 

förespråka en breddning av offentligheten (Fraser 2003, refererad i Carleheden, 2007, s. 177). 

Ett sätt för de icke socialt och ekonomiskt priviligerade att skapa en egen offentlighet ligger i 

att istället för att utan vidare bemöta dessa priviligerade snarare organisera sig och skapa en 

egen motoffentlighet med egna motdiskurser (Ibid., 2007, s. 177).  På så vis, när dessa 

grupper på egen hand förstår sina egna intressen kan de ta del i offentligheten utan att 

inkorporeras i ett "falskt vi", i en politisk jämlikhet som egentligen inte inkluderar dem 

(Carleheden, 2007, s. 177). 

Kulturell missaktning och social jämlikhet är två begrepp som kan sammanfalla med 

varandra. Därför vill Carleheden dra en skiljelinje mellan de två och påpeka att de i grunden 

är skilda ting. Kulturell missaktning ligger i sammanhanget närmre den aspekt av politik som 

baseras i kampen om erkännande hos kulturella och etniska grupper (Ibid., s. 178).  Kultur 

kan ses som både något möjliggörande och begränsande. Möjliggörande i den bemärkelsen att 

den skapar en kollektiv identitet. I den bemärkelsen skapas exempelvis kulturella och etniska 

grupperingar som kollektivt kan skapa motoffentligheter, som nämndes i förra stycket (Ibid., 

s. 179). Kultur kan ses som begränsande i den mening att det kan ses som en typ av social 

ojämlikhet. Hur, förslagsvis, en viss gruppering eller folkslag närmar sig samtal kan påverka 

hur de förhåller sig till den politiska jämlikheten (Ibid, s. 179). 

Författaren har en rad olika punkter av kritik han framför mot den deliberativa 

demokratimodellen i relation till kultur.  Ett av problemen med modellen som han 

argumenterar för ligger i att den saknar förutsättningar för att förena politisk jämställdhet och 

kulturell pluralism. Han menar att vissa kulturella värderingar blir effektivt utelåsta i och med 

att den deliberativa demokratins praxis vilar på en rad specifika värderingar. I europeiska 

miljöer ligger detta troligen i eurocentrism och västerländska demokratiska värderingar (Ibid., 

s. 180). 

Därmed tillkommer risken att den deliberativa demokratiska modellen saknar svar för hur 

individer med antidemokratiska åsikter ska bemötas. Eftersom att misstanken ligger i att 

samtalet är byggt i ett ramverk av särskilda värderingar blir det svårt att delta med 

"fundamentalister" (Ibid., s. 190). På så vis är svaret redan givet när dessa olika värderingar 

möter varandra, nämligen att individualism, demokrati och det givna värderingspaketet sätts 
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före allt. Därför riskerar detta att mynna ut i en tvåsidig argumentation över det "heliga" där 

det ena har företräde före det andra (Ibid., s. 189-190).  

Problemet med att bemöta vissa åsikter kan därför stå i vägen för konsensusskapandet. 

Carleheden menar att om man ska komma överens på ett moraliskt plan kan vissa typer av 

kulturella uppfattningar behöva exkluderas, vilket på det viset hämmar mångfalden av 

ståndpunkter inom samtalet. Detta kan i sin tur leda till en "abstrakt enhetskultur befolkade av 

abstrakta moralister" och till en befolkning av "främlingar utan passioner" (Ibid., s. 185). 

Carleheden invänder dock med att i liknelse med motoffentligheter i relation till social 

ojämlikhet kan en lösning ligga i att kulturella grupperingar möts i det han kallar för 

"kulturkamper" (Ibid., s. 186-187). Han beskriver att de antingen kan ta form av att 

majoritetskulturen blir uppmärksamma på sin egen partikularitet  och bygger upp en tolerant 

attityd mot minoritetskulturen. Kulturkampen kan även ta form av insikten att varken 

majoritets- eller minoritetskulturen kan ses som "slutna". En minoritetskulturs motoffentlighet 

kan därför frammana en mer inkluderande syn från majoritetskulturen (Ibid., s. 187). 

4.3. Lärarens plats i det deliberativa samtalet 
Uppsatsen har redan skrapat på ytan angående frågan om vad läraren har för roll i samtalet, 

vilken roll han eller hon spelar och var problematik kan uppstå i elevens och lärarens 

maktbalans. Denna del kommer att ta upp maktbalansen i större utsträckning och belysa 

ståndpunkter som olika författare har i frågan. Frågan hur läraren ska förhålla sig till samtalet 

och vilken roll denne ska spela i det, är något av en balansgång som Lennart Hellspong och 

Åsa Brumark från Högskolan i Gävle skriver i sitt kapitel "Lärarrollen i deliberativa samtal. 

En skiss till en retorisk didaktik" ur boken "Didaktikens mångfald" från 2003. 

4.3.1. Splittring i lärarrollen 

Följande kapitel kommer att belysa var splittringar i lärarrollen kan ske i deliberativa samtal. 

Denna splittring ligger i vad läraren ska antaga för roll i samtalet. Englund pekar i det 

deliberativa samtalets fem karaktäristiska drag (se 1.1.1.) på att det ideala deliberativa 

samtalet ska utesluta lärarledning (Englund, 2007, s. 155-156). Enligt hans mening är det icke 

önskvärt att läraren tar över samtalet till den grad att han eller hon verkar som en ingripande 

samtalsledarfigur med sina egna åsikter som påverkar samtalets utkomst (Ibid. s. 155-156). 

Trots detta kan det finnas ett värde i att läraren för in sina egna värderingar i samtalet. 

Balansgången mellan en värdeladdad samtalsledare och en perifiär opartisk figur 

uppmärksammas i Hellspong och Brumarks (2003) kapitel. Hellspong och Brumark belyser 
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ett exempel med deliberativa samtal från en studie från Kindeberg. Trots att de deltagande 

lärarna var duktiga pedagoger och trots att det deliberativa samtalet hade noga planerats 

visade resultaten att deras elevers upplevelse av samtalet skiljde sig från lärarnas (Hellspong 

& Brumark, 2003, s. 3). 

Hellspong och Brumark beskriver att bristen av förmedlad erfarenhet från lärarens sida var en 

avgörande faktor för att det deliberativa samtalet inte uppnådde önskade resultat (Hellspong 

& Brumark, 2003, s. 3). Ett samtal som präglas av att läraren tar mycket plats är inte önskvärt, 

menar Hellspong och Brumark (2003). Emellertid skriver de att läraren fortfarande måste ha 

en framträdande roll som ska präglas av de kunskaper och den retoriska teknik som läraren 

besitter och ämnar att förmedla till sina elever (Hellspong & Brumark, 2003, s. 4). Lärarens 

kunskaper i ämnet kan mycket väl vara den inspirationskraft som får eleverna att engagera sig 

i samtalet, men samtalet ska ändå ständigt präglas av en öppen hållning till eleverna (Ibid., s. 

4). Därför är det också viktigt att läraren rannsakar sig själv då det är enkelt att dess egna 

medvetna eller icke medvetna övertygelser smyger in i samtalet och påverkar slutresultatet. 

Angående inblandning nämnde Hultin tidigare den institutionella ojämlikheten, d.v.s. det gap 

som uppstår mellan rollerna som kunskapsförmedlare och mottagare av kunskap. Den makt 

som läraren besitter kan vara destruktiv om denne inte har rett ut alla sina konflikter som 

denne må ha med den värdegrund som ligger som grundbalk för samtalet. Den kollektiva 

viljebildningen kan hamna i konflikt när denna viljebildning sker inför en auktoritet som 

betygsätter eleverna och som till viss grad har tolkningsföreträdelse vid svåra vägskäl i 

undervisningssituationer (Hultin, 2007, s. 321-322). 

4.3.2. Lärarens retorik 

Läraren har en splittrad roll i det deliberativa samtalet och antar roller som deltagare, lärare, 

moderator och åskådare beroende på situationen. Läraren förväntas som talare att använda sig 

av olika retoriska verktyg dels för sig själv och dels för att lära ut teknisk kunskap antingen 

direkt eller indirekt till eleverna. Hellspong och Brumark ställer frågan om den här rent 

tekniska kunskapen verkligen är gynnsam för samtalet (Hellspong & Brumark, 2003, s. 6). 

Hellspong och Brumark beskriver olika typer av kunskaper och kunskapsbegrepp som 

myntades redan under den grekiska stadsstatstiden då samtal och överläggande politiska 

samtal mellan staterna var ett centralt inslag i deras politiska interaktion. Pistis betecknar 

kunskapen som innefattar förtroende. Detta omfattar social lyhördhet och är förutsättningen 

för alla samtal. I en klassrumssituation innebär detta atmosfärsbygge och att skapa en relation 
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präglad av tillit mellan lärare och elever och mellan elev och elev. Detta är inte en ren 

samtalskunskap utan handlar om den lyhördhet som krävs för att bli varse om den dynamik 

och de relationer som finns och uppstår i klassen och sättet som eleverna uppfattar läraren på. 

Det innefattar också i själva samtalet att läraren ska hålla elevernas deltagande i samtalet 

under uppsikt så att deltagandet har en jämn fördelning och att inte en elev eller grupp av 

elever dominerar samtalet. Detta innebär även att läraren själv inte intar en dominerande roll 

(Ibid., s. 6-7).  

Övertygelse,  persuado, innefattar deltagarens förmåga att få fram sina argument på ett sätt 

som gör dem hållbara och logiska i samtalet. Det är deltagarens synsätt som förstärks, 

försvaras och förmedlas till de övriga deltagarna som i samma stund kritisk granskar 

argumentet för att antingen avfärda det eller godkänna det och möjligtvis ta åt sig detta efter 

en inre prövning mot sina egna uppfattningar och motargument. Persuado har sina risker hos 

både lärare och elev om detta inte präglas av öppenhet, tolerans och demokratisk inställning. 

Hos både lärare och elever är det viktigt att ha en dialogisk inställning och att kunna rannsaka 

sitt eget förhållningssätt gentemot den andra deltagarens argumentation (Ibid., s. 7). 

4.3.3. Relationen och kontakten till publiken 

Hellspong och Brumark beskriver tre krafter som relateras till olika förhållningssätt för att få 

kontakt med sin publik, eller i det här fallet elever och deltagare, och de tre krafterna ska 

fungera tillsammans för att det ska uppstå framgångsrik kommunikation. De betecknas som 

logos, etos och patos. 

Logos står för förnuft och kräver att läraren har god insikt i vad hon eller han försöker 

förmedla och hur det ska framställas. Då detta kännetecknas som artikulerad kunskap krävs 

det av läraren att kunna ta fram de praktiska verktyg och begrepp som behövs för att framföra 

kritik och åsikter i samtalet (Ibid., s. 7). För lyssnaren innebär logos synpunkter, kunskap och 

argument som kommer fram som logiskt riktiga. Om informationen inte går igenom denna 

spärr riskerar den att gå förlorad. Sådan information skulle i ett klassrumssammanhang 

exempelvis kunna innebära att "om du inte deltar i samtalet så kommer jag inte att kunna 

betygsätta dig". Om det går igenom personens logiska spärrprocess är det ett lyckad argument 

(Ibid., s. 7). 

Etos pekar på det personliga förhållandet en talare eller lyssnare har till framförda argument 

och åsikter. Detta är vad som är nyansgivande för de framförda argumenten, då det är en 

skillnad mellan att vara övertygad om det man pratar om eller lyssnar till och att tveka på 
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innehållet. Detta är också relaterat till talarens deliberativa karaktärsutveckling och vilka 

åsikter den tar till sig och behåller och de som avfärdas och betvivlas. Personers personliga 

erfarenheter, övertygelser, kulturella betingelser och personlighetsprofiler spelar in på 

begreppet etos och bidrar till vad personen har lätt att ta till sig och inte (Hellspong & 

Brumark, 2003, s. 8). 

Patos reflekterar dom känslor som förmedlas med talets innehåll och innebär för lärarens del 

en möjlighet för efterkännande och värdering. Med detta följer att vara öppen för elevers 

känslor inför ämnet, vare sig om de är positiva eller negativa och ta dem på allvar. Hellspong 

och Brumark poängterar också att läraren ska komma överens med sitt eget patos innan denna 

hanterar ämnen som den kan ha en emotionell konflikt med. Författarna lyfter ett exempel 

med en lärare som i efterhand insett att denna hade oarbetade känslor rörande homosexualitet 

som hon senare insåg var störande för inlärningsmomentet. Även om momentet har ett mål för 

att främja tolerans är det lätt hänt att sådana känslor slinker igenom, mer eller mindre 

obemärkt. Därför är det viktigt att komma underfund med dessa känslor för att samtalet inte 

ska bli lidande som resultat (Hellspong & Brumark, 2003, s. 8). 

Det här har varit en teoretisering av de retoriska verktyg som kan involveras i samtalet. Dessa 

verktyg fungerar både som lärarens tillvägagångssätt och som de metoder som läraren ska lära 

ut till eleverna i form av lärostoff. Då de är väldigt teoretiska begrepp kan det vara 

problematiskt att faktiskt medvetandegöra vad man brukar sig av, men de illustrerar en 

förklaringsmodell till vad som händer mellan person och person i ett samtal, debatt eller 

diskussion. 

4.3.4. Lärarroller formulerade i läroplaner 

Uppsatsen nämnde tidigare ett par läroplaner för att beskriva skolans ambition inom 

demokratiområdet. Därför är det intressant att närmare undersöka vad läroplansmålen har för 

inverkan på lärarrollen. En fråga som dyker upp är vad för handlingsalternativ som finns för 

en lärare för att arbeta med olika typer av klasser och olika mål. 

Johan Liljestrand skriver i sin bok Demokratiskt deltagande om utveckling av demokratisk 

kompetens i skolan genom diskussion om samhälleliga frågor. Genom en översiktlig resa 

genom läroplanerna (bak till Lgr62) sammanställs delar i de olika läroplanerna som behandlar 

demokrati i klassrummet genom det han kallar för ett ”deliberativt demokratiperspektiv” 

(Liljestrand, 2011, s. 45). Det relevanta innehållet i dessa läroplaner kategoriseras sedan upp 

efter de olika lärarroller som står närmast de olika målen (Liljestrand, 2011, s. 30-47). Det här 
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kapitlet kommer att presentera de samband Johan Liljestrand fann mellan läroplanernas 

ambitioner och vilka lärarroller (formulerade av Liljestrand) de förhåller sig med.   

Den ena huvudkategorin behandlar den överspännande lärarrollen inom demokratisk fostran 

som omfattar ren undervisning i demokratiska färdigheter. Under denna huvudkategori 

placeras tre lärarroller. Den första undervisningsrollen handlar om utlärningen av färdigheter. 

Dessa färdigheter är av praktisk natur. För att nämna några exempel kan detta innefatta 

exempel på hur man argumenterar på ett rationellt sätt (Liljestrand tolkar detta ur Lgr80), 

skola till kritiskt tänkande i princip all kunskap (Liljestrand tolkar detta ur Lgy70) och att ha 

som kunskapsmål att argumentera och diskutera (Liljestrand tolkar detta ur Lpo94/Lpf94). 

Den andra underkategorin behandlar läraren som utgår ifrån och undervisar i värdegrunder. 

Då värdegrunder är flytande från generation till generation finns ett överspännande tema i alla 

läroplaner, nämligen att läraren ska representera allsidighet, men samtidigt representera 

specifika värden. Den tredje underkategorin och lärarrollen är den som presenterar olika 

traditioner/värderingar/perspektiv, något som också är representerat i alla läroplaner. Denna 

kategori menar till att vara världsbildsutvecklande och ska bidra till en mindre egocentristisk 

demokratisk världsbild (Liljestrand, 2011, s.44). 

Den andra huvudkategorin omfattar ytterligare tre underkategorier som tillsammans 

kännetecknar läraren som utgår ifrån elevernas engagemang och låter dem utöva demokrati 

tillsammans. Denna huvudkategori bygger på elevernas egna röster och mindre på läraren som 

kunskapsförmedlare. Den första underkategorin beskriver en lärare som erbjuder många 

elever röst och att eleven ska göra sig hörd. Detta grundar sig i läroplanerna Lpo94 och Lpf94  

som menar att elevers olika uppfattningar har rätt att höras  och ämnar att ge elever mer 

talutrymme. Den andra underkategorin framhäver läraren som delvis träder tillbaka, alltså den 

som inte bara ger mer talutrymme utan som även till en grad lämnar över lektionen till 

eleverna. Lgy70 beskrev detta som att läraren faktiskt ska vara i bakgrunden och senare 

läroplaner som Lpo94 och Lpf94 formulerade det som att elever helt enkelt ska utöva 

demokrati. Den sista underkategorin ska uppmuntra till att delta i det demokratiska livet 

utanför skolan. Denna underkategori talar om samhället utanför skolan som lärostoff. Lgy70 

menar här till exempel att läraren förväntas engagera elever i grundfrågor inom och utanför 

skolan och Lgr69 pekar på att lärare ska uppmuntra till demokratiskt deltagande i samhället 

(Liljestrand, 2011, s.44).  
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Dessa kopplingar mellan läroplaner och läraroller kommer att tas upp på nytt i 

diskussionsdelen. I diskussionen kommer jag att koppla och diskutera sambanden mellan 

lärarroll, läroplansintentioner och retorik.  
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5. Diskussion 
Den här delen av forskningskonsumptionen diskuterar de resultat som kan hämtas ur 

uppsatsens resultatdel. Diskussionsdelen ska genom jämförande analys och med resultatdelen 

som grund diskutera frågeställningarna i tre kapitel. Det första och andra kapitlet kommer att 

behandla den tudelade första frågeställningen och det andra kapitlet kommer att behandla den 

andra frågeställningen. De underkapitlen som är underställda de vanliga kapitlen kommer att 

tjäna till att grena ut frågeställningarna. Med frågeställningarna som ledsagare kommer 

kapitlena därför diskutera frågeställningen om styrkor, följt av begränsningar och avslutas 

med frågeställningen om lärarens roll och kunskaper. 

Följande kapitel kommer att tjäna för att dels förtydliga delar av resultatet och dels för att 

sätta frågeställningarna i nytt ljus och ställa vissa författares meningar mot andras. Ett 

lämpligt ställe att börja på är den första frågeställningen som inkluderade frågan om det 

deliberativa samtalets styrkor. Här kommer bland annat Englunds ståndpunkt om det 

deliberativa samtalets styrkor i värdegrundsarbete ställas mot Tholanders mer kritiska 

invändanden, vilka presenterades i bakgrundsdelen. 

5.1. Det deliberativa samtalets styrkor 
Tomas Englund är framträdande när det kommer till att belysa positiva aspekter hos det det 

deliberativa samtalet, positiva aspekter som jag har valt att kalla för ”styrkor”. Två aspekter 

som blir särskilt synliga i Englunds texter om deliberativa samtal har varit aspekten om 

värdegrundsarbete, samt aspekten om kommunikativt potential hos skolämnen som inte är 

samhällsvetenskapligt inriktade på ett direkt vis. I hans mening erbjuder det deliberativa 

samtalet, genom sitt arbete med att deliberera elever emellan om moraliskt komplicerade 

ämnen, möjligheter för att rikta in lektioner mot värdegrundsfrågor. Englund menar även att 

samtalets kommunikativa grund öppnar upp för ”meningsskapande och kunskapsbildning” 

inom de flesta skolämnen (Englund, 2000, s. 12).    

I bakgrundskapitlet av denna forskningskonsumption presenterades ett samtalsanalytiskt 

perspektiv på ämnet deliberativa samtal, författat av Mikael Tholander. Han ställer sig 

ifrågasättande till bl.a. det deliberativa samtalets värdegrundspotential. Frågan Tholander 

ställer grundar sig i huruvida det deliberativa samtalet utan vidare är rätt metod för 

värdegrundsförmedling. Dels uttrycker Tholander synpunkten att läraren riskerar att inta en 

fostrande roll och att lärarens tillrättavisningar inte är förhandlingsbara. Tholander ifrågasätter 

även relevansen i det deliberativa samtalet och strukturerade samtal överhuvudtaget, då han 
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menar att moralisk diskurs redan är något som ständigt sker mellan elever (Tholander, 2005, 

s. 101). En punkt där Tholanders och Englunds bild av vad som kan ses som ”styrkor” 

möjligtvis överensstämmer är där Tholander pekar ut samtalets kommunikativa styrkor. 

Englund upplever att en av samtalets styrkor  ligger i att kunna implementera det deliberativa 

samtalet som metod i andra ämnen som inte är samhällsvetenskapliga (Englund, 2000, s. 12). 

Tholander är av uppfattningen att det deliberativa samtalets potential ligger i samtalet det lär 

om ”den moraliska diskursens ordning”(Tholander, 2005, s. 117). Detta kan i sin tur rusta för 

argumentation och debatt. Även om Tholander händelsevis inte ser samtalet som applicerbart 

för de flesta ämnen, ser han snarare det kommunikativa potentialet. Alla skolämnen har 

varierande grader och former av kommunikativ undervisning, men kommunikativt potential 

skulle i sådana fall vara tänkbart gynnsamt även för språkämnen. 

En annan form av potential i det deliberativa samtalet som går att utröna från de behandlade 

texterna är vad som kan benämnas som politiskt nyintresse. Murphy och Hanson  & Howe, 

ur två av forskningskonsumptionens internationella texter, beskriver det politiska nyintresset i 

respektive termer av bekämpande av politisk alienering (Murphy, 2010, s. 80), samt genom 

arbete med moraliska kontroverser (Hanson & Howe, 2011, s. 3). Bägge texterna är 

intresserade av det faktiska diskussionsmaterialet för att utveckla nyintresse. 

Murphy menar att genom att behandla politiska grupper som vanligtvis inte diskuteras inom 

klassrummet ska lektionen kunna främja elevers politiska inkludering. Problemet ligger enligt 

författaren i politisk alienering och utanförskap, där symptomen är politisk cynisism och 

hopplöshet. Han upplever därför att lösningen ligger i metoder där marginaliserade gruppers 

politiska kamper synliggörs vilket leder till att förståelsen av det demokratiska systemet 

breddas (Murphy, 2010, s. 80). 

Hanson & Howe menar att moraliska kontroverser är en väg mot politiskt nyintresse. Genom 

att behandla svåra ämnen kommer problem i det demokratiska samhället synliggöras och 

dessa ämnen möjliggör för elever att uppmärksamma, upptäcka och orientera sig i sina egna 

politiska ståndpunkter. 

I bägge fallen ligger styrkorna i att kunna väcka intresse genom att antingen bredda 

förståelsen om vad det demokratiska systemet innebär eller kunna utveckla sig själv i sin 

demokratiska medvetenhet. Att uppmana till inkludering genom att väcka intresse kräver dock 

viss vaksamhet. Hanson & Howe inser själva att det alltid finns en risk med att låta alla olika 

politiska yttrande uttryckas under lika förutsättningar. Här ligger problemet inte i att det 
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deliberativa samtalet inte tillåter åsikten att uttryckas, utan snarare att det finns en risk för 

konflikt. Alla åsikter kommer nämligen inte värderas lika högt av alla deltagare och i somliga 

fall kan åsikter som ses som fullt naturliga av en part, ses av den andra parten som stötande 

och kränkande (Hanson & Howe, 2011, s. 5). Det deliberativa samtalets grund vilar på ett 

likabehandlande av alla åsikter, men i slutänden riskerar ett tillfälle dyka upp då åsikter 

sammandrabbar utanför det deliberativa samtalets ramverk. I litteraturen är det svårt att finna 

hur de mest extrema gestaltningarna av klassrumskonflikter ska behandlas och motverkas 

samt var brytpunkten för det deliberativa samtalet egentligen ligger. Bakgrundskapitlet 

innehöll en punktlista över de mål som ett deliberativt samtal bör sträva mot, definierade av 

Tomas Englund. Dessa innehåller bland annat ”att olika argument [ska] ges utrymme” och att 

ett deliberativt samtal innebär ”respekt och tolerans för motparten” (Englund, 2007, s. 155-

156 ). Dessa regler stänger ute känsloladdade konflikter, men i de behandlade texterna av 

Englund är det svårt att finna konkreta lösningar på tillfällen där samtalet går över i konflikt. 

Dessa punkter är i förlängningen mål att sträva efter, men hur de efterlevs tycks vara i hög 

mån upp till klassrumsmiljön i det inledande stadiet. 

Sammanfattningsvis kan jag ur litteraturen finna att det deliberativa samtalets potential kan 

finnas i vad som kan benämnas tre styrkor; värdegrundsarbete, kommunikativt potential 

och i väckande av nyintresse. För det första erbjuder det deliberativa samtalet en metod för 

att behandla frågor som kan relateras till värdegrundsarbetet. Genom att låta elever arbeta 

med hypotetiska ämnen som låter dem orientera sig moraliskt och politiskt kan de bekanta sig 

med delar av de värdegrundsmässiga mål som de kanske inte konkretiserar särskilt ofta. En 

invändning som Tholander lyfte i relation till detta är om det deliberativa samtalet är den 

bästa metoden för värdegrundsförmedling. Ett alternativ är att fokusera på den moraliska 

diskurs som redan sker elever emellan (Tholander, 2005, s. 101). 

För det andra ligger en styrka i det deliberativa samtalets kommunikativa potential. Detta 

kan i förlängningen tänkas vara användbart inom vissa andra skolämnen. Englund förefaller 

mest optimistisk inför detta potential. Han uttrycker det som att det är användbart inom de 

flesta ämnen, medan Tholander snarare vill lyfta fram dess potential för att utveckla moralisk 

diskurs och kunskaper inom diskussion och argumentation. Englund medger dock att ämnen 

med ”tunga traditionella arbetstraditioner” (2000, s. 12) fortfarande behöver mer konkreta 

samband med det deliberativa samtalet. Den kommunikativa styrkan finns emellertid i 

samtalet och därför kan det åtminstone ses som en kommunikativ metod, även det är oklart 

hur och var det tillämpas. 
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För det tredje ligger styrkan i att kunna väcka politiskt nyintresse. I och med att det 

deliberativa samtalets diskussionsmaterial kan behandla ett brett spektrum av ämnen kan dess 

potential ligga i att utforska områden som inte är vanligt förekommande i klassrummet. Detta 

är en strävan efter att bredda elevernas förståelse av det demokratiska systemet, men även för 

att uppmärksamma elevernas egna politiska självinsikt. Genom att behandla ämnen som inte 

är frekvent förekommande kan samtalet inkludera de åsikter som sällan är representerade. Ett 

varningens ord inför omfattande inkludering är därför att de sällan representerade ämnena kan 

röra upp negativa känslor bland deltagarna. Konflikter i klassrummet är ett problem som 

saknar enkla lösningar. Då lösningarna är upp till varje enskild situation tänker jag inte beröra 

konfliktproblemet eftersom att den diskussionen inte ryms inom forskningskonsumptionens 

ramar. 

5.2. Begränsningar 
Följande kapitel kommer att behandla det som jag har benämnt som begränsningar, vilka är 

härledda ur den behandlade litteraturens invändningar mot det deliberativa samtalet som 

metod. I en snabb återblick till forskningskonsumptionens bakgrundskapitel kan det utrönas 

en rad olika förutsättningar för det deliberativa samtalet, formulerade av Tomas Englund. Det 

är de förutsättningarna, eller snarare svårigheterna med att efterleva dessa förutsättningar som 

detta kapitel kommer att grunda sig i. Mål såsom konsensussträvande, uteslutande av 

lärarledning, samt strävande efter tolerans och respekt är delar i de punkter som beskrivs i 

bakgrundskapitlet (se 1.1.1.). Detta kapitel kommer innehålla invändningar som har 

återberättats i resultatdelen och delvis i bakgrundsdelen gällande social ojämlikhet och 

kulturell missaktning. 

5.2.1. Social ojämlikhet 

Diskussionsdelen av forskningskonsumptionen har redan diskuterat det deliberativa samtalets 

potential inom att skapa politiskt nyintresse. Detta sker genom en inkluderande process som 

ska sträva efter att bredda det omfång av ämnen som behandlas  inom det deliberativa 

samtalet. Vad författarna Murphy respektive Hanson & Howe inte diskuterade är olika elevers 

faktiska förmåga att delta under de ordnade former som det deliberativa samtalet förutsätter. 

Detta ämne togs upp tidigare i forskningskonsumtionen, under vad Carleheden benämner som 

social ojämlikhet. Han menar att likvärdigt demokratiskt deltagande grundar sig i principen 

om politisk jämlikhet, d.v.s. allas lika rätt till deltagande i demokrati (Carleheden, 2007, s. 

173-178). Detta grundar sig inte nödvändigtvis i deltagarnas faktiskt förmåga att prestera 



32 
 

under de bestämda formerna som präglar samtalet, utan är först och främst en inkluderande 

formalitet.  

Den politiska jämställdheten är vad som kan verka som en begränsande effekt i klassens 

deliberativa samtal Ett typiskt klassrum behöver nämligen inte vara socioekonomiskt, 

kulturellt eller etniskt enformigt. Detta kan resultera i vitt skilda förutsättningar för att delta 

under de ordnade former som det deliberativa samtalet föreskriver. Carlehedens 

lösningsförslag ligger i att de ickepriviligerade i det deliberativa samtalet ska skapa egna 

motoffentligheter för att kollektivt skapa en motvikt mot en eventuell majoritetskultur i 

klassrummet (Carleheden., 2007, s. 177).  

Bildandet av motoffentligheter sker dock under förutsättningen att det finns en 

majoritetskultur i klassrummet från första början. Genom att de ickepriviligerade skapar egna 

motoffentligheter har också på sätt och vis ett helt nytt moment inträtt i det händelseförlopp 

ett  deliberativt samtal kan innefatta. Frågan kvarstår också i vilket skede av samtalet dessa 

motoffentligheter ska medvetandegöras och på vilket vis. Murphys tankar om politisk 

alienering och motarbetet av detta förefaller relevant i detta sammanhang. Presentationen av 

diskussionsmaterialet som samtalet bygger på skulle måhända vara den fas som genom 

politiskt medvetengörande lockar in elever i motoffentligheter. Min misstanke är dock att det 

föreligger en risk att deltagarna i slutänden blir polariserade i två stora grupper. Trots detta 

kan det möjligtvis resultera i en större mångfald av åsikter än om bara en eventuell 

majoritetskultur skulle fått dominera samtalet.  

5.2.2. Kulturell missaktning 

Carlehedens argument om problemet med kulturell missaktning liknar hans argument om den 

sociala ojämlikheten, men utvecklar argumentet med förhållandet mellan minoritet- och 

majoritetskultur. Han menar att det kulturella tillhörigheter kan innebära både möjligheter och 

begränsningar. Möjligheterna ligger i det han tidigare beskriv som motoffentligheter, att 

kollektivt bemöta (om det rör sig om en kulturell minoritet) majoritetskulturen. 

Begränsningen ligger i om den kulturella minoritetsgruppen kollektivt kan betraktas som 

socialt ojämlika i förhållande till det deliberativa samtalet. En vidare begränsning kan visa sig 

i samtalets själva innehåll. Diskussionsinnehåll som förhåller sig till den värdegrund som 

skolan stöttar sig på stöttar sig även på ett givet paket av värderingar. De värderingar som 

samtalet kan tänkas vila på kan tänkas innefatta en uppsättning västerländska demokratiska 

värderingar. 
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Vid detta tillfälle uppstår problem vid den centrala punkten om konsensusskapande. En 

handling som riskerar att underminera samtalets kulturella pluralism vore att på något vis 

utesluta något yttrande av kulturell uppfattning. Skolan är på sätt och vis inte ett jämnt 

spelplan när det kommer till att uttrycka olika kulturella uppfattningar. Det är vid denna punkt 

som det deliberativa samtalet som metod riskerar att behöva begränsas i förhållande till 

läroplanerna. Gy11, respektive Lgr11 grundar sig på en rad förutsättningar gällande skolans 

förhållningssätt gentemot de mänskliga rättigheter. I Lgr11 går det förslagsvis att läsa under 

kapitlet om skolans värdegrund och uppdrag att skolan vilar på demokratins grund och att:  

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Lgr11, s. 7) 

 Samma tanke finner man i Gy11 där formuleringen under kapitlet om normer och värden 

lyder:  

Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor. (Gy11, s. 11) 

Kursplanerna befäster även  målet om att elever ska lära visa respekt för skillnader i 

livsvillkor, rörande kultur, religion och historia m.m., (Ibid., s. 11) samt att skolverksamheten 

ska vara öppen och uppmuntra skilda uppfattningar (Lgr11, s. 8). När det kommer till de 

stunder där det moraliska innehållet i det deliberativa samtalet dras till sin spets behövs 

troligtvis någon form av gränsdragning. När det gäller att förhålla sig till värdegrundsmålen 

måste klara distinktioner finnas över vad som är samtalets yttre gränser för moraliskt riktigt 

innehåll. 

5.3. Läraren och dess kunskaper   
Följande del av diskussionen kommer att behandla frågeställningen som formulerade frågan 

om det deliberativa samtalets inverkan på lärarrollen och lärarens kunskaper. Olika aspekter 

om lärarens vara eller inte vara i förhållande till det deliberativa samtalet diskuteras av några 

författare vars texter jag har behandlat. Angående lärarrollen kommer diskussionen att stötta 

sig på material ur texter av Englund, Hultin, samt Hellspong & Brumark. Den första delen av 

diskussionen kommer att behandla bl.a. de lärarroller som Liljestrand tolkade ur en rad 

kursplaner. Dessa lärarroller kommer sedan diskuteras i förhållande till de kunskaper lärare 

förväntas lära ut som formulerades av Hellspong & Brumark. 
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5.3.1. Lärarroller och utlärande av retorik 

En fråga som många av författarna verkar ha svårt att komma överens om och som dykt upp 

tidigare i uppsatsen rör lärarens nivå av inblandning och närvaro i samtalet. Det deliberativa 

samtalet i sin grundform strävar efter en form av strukturerad argumentation eller debatt 

oavsett hög lärarnärvaro av lärare eller ej. Det är även svårt att få en bild ur litteraturen vilken 

nivå av retorik som det deliberativa samtalet föreskriver. Att kräva en hög retorisk nivå skulle 

riskera att mynna ut i vad Carleheden formulerade som problemet hos den sociala 

ojämlikheten. Att istället föreställa sig en låg retorisk nivå skulle istället kunna motverka de 

mål som karaktäriserar det deliberativa samtalet då eleverna kan få svårt att uttrycka sig. 

Frågan om lärarinblandning lyfts med de retoriska begrepp som Hellspong & Brumark (2003) 

beskriver. Begreppen beskrivs dels med de två mer övergripande retoriska målen pistis och 

persuado (kan beskrivas som förmågorna att framstå som förtroendeingivande, samt 

övertygande). Dels beskrivs tre olika retoriska toner eller angreppsvis som argument kan 

beskrivas som; logos, etos och patos (logisk stringens, personligt förhållande till publiken, 

samt känslor). Dessa olika kunskaper öppnar upp för att det deliberativa samtalet kan ta en 

riktning mot mål inom retoriska färdigheter. Tholander är en författare som trots viss kritik 

mot det deliberativa samtalet ändå vill uppmärksamma dess potential med att lära ut 

argumentationsmetod (Tholander, 2005, s. 117). I den linjen är det också tänkvärt huruvida 

det deliberativa samtalet är en metod som kan främja utlärning av retoriska kunskaper eller 

om utlärning av retoriska kunskaper snarare är en förutsättning för det deliberativa samtalet. 

Jag har inte tänkt utforska den frågan vidare inom denna forskningskonsumption, men frågan 

skulle möjligen kunna stå som ett förslag för vidare forskning. 

Hur står sig då Liljestrands (2011) sammanställning av lärarroller gentemot möjligheten att 

lära ut retorik? Ur de läroplaner han tolkade ser det ut som som att målen runt kunskaper runt 

argumentation och diskussion ligger närmast de senaste läroplanerna (de senaste vid 

publikation), nämligen Lpo94 och Lpf94. Dessa läroplaner innehåller även element av att ge 

eleverna talutrymme. Även fast de inte beskriver retorik i sig, ämnar det att framhäva den 

gemene elevens röst. Dessa två beskrivningar beskriver lärarrollen som dels den som 

undervisar i demokratiska färdigheter och dels den som utgår från elevernas engagemang och 

låter dem utöva demokrati. Enligt dessa beskrivningar förutsätter utlärande av kunskaper i 

argumentation och diskussion (om jag ska tolka det som retorik) viss lärarinblandning i 

samtalet. 
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Avslutningsvis drar jag slutsatsen att de kan finnas en viss risk i att se det deliberativa 

samtalet som ett undervisningsmoment i retorik. Risken återfinns i tanken om att lärarledning 

kan begränsa deltagarnas potential i samtalet vilket uttrycktes av både Tholander och 

Englund. Det kan snarare vara tänkvärt att utlärande av retoriska färdigheter snarare bör 

finnas i det deliberativa samtalets förberedelsefas. Emellertid är det svårt att avgöra vilken 

effekt strikt retorik kan ha i samtalet. Å ena sidan kan det höja de mindre retoriskt begåvade 

eleverna, men å andra sidan kan retoriken tänkas vara abstrakt och svårbegripligt för somliga. 

Detta skulle kunna förstärka det som Carleheden beskrev som social ojämlikhet. Som i otaliga 

andra frågor som handlar om planering av moment ligger en väldigt stor del av svaret i att 

känna klassens behov.   

5.3.2. Lärarrollen och inblandning 

Frågan om hur det deliberativa samtalet inverkar på lärarrollen kommer att figurera som den 

sista delen av denna forskningskonsumption. Den främsta frågan som kan lyftas ur den 

behandlade litteraturen är vilken typ av roll läraren kan tillskrivas i klassrummet. Medan det 

förra kapitlet närmre vill undersöka hur lärarrollen förhåller sig till retoriskt utlärande, ska 

detta kapitel diskutera hur olika författares synsätt på lärarinblandning ser ut. Vad frågan 

kondenseras ned till är vad resultatdelen av forskningskonsumptionen har inhämtat i ämnet 

om lärarens inblandning i samtalet. 

Englund menar i bakgrundskapitlet att lärarledning ska uteslutas, men han menar ändå att viss 

perifiär lärarnärvaro är nödvändig. Mer specifikt ligger lärarens uppgift i att skapa 

förutsättningar för samtalet mellan elev till elev. Läraren ska här ses som en ”handledande 

planerare” (Englund, 2007, s. 161). Englund menar även att läraren ska ses som en företrädare 

när det gäller att bedöma lämplighet, leda samtalet vidare, avsluta samtalet, m.m. (Ibid., s. 

160). Beskrivningen från Englunds sida verkar därför innebära en typ av balansgång mellan 

deltagande och ickedeltagande, där lärarens möjlighet till ingripande måste vara klart 

definierad redan från start. 

Hultins syn på inblandning grundar sig i vad hon benämner som institutionell ojämlikhet. 

Med detta menar Hultin att lärare och elever har skilda institutionella roller inom skolan och 

det uppstår en maktrelaterad svårighet i förhållande till att sträva efter konsensus och kollektiv 

viljebildning (Hultin, 2007, s. 322). Den institutionella ojämlikheten ligger först och främst i 

lärarens uppgift att betygsätta, samt förutsättningen av att eleven rättar sig efter lärarens 

förväntningar (Ibid., s. 321). Problematiken skulle möjligtvis kunna motverkas med klara 
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linjer om vad som förväntas hos lärarens inblandning eller ickeinblandning. Emellertid är det 

fortfarande svårt att avgöra vilken typ av ”avstånd” läraren ska ta till sin egen inblandning. Ett 

förslag på det avstånd läraren kan ha är avståndet som Englund föreslog, nämligen att läraren 

bara ska ses som en resursperson som ska dirigera och korrigera samtalet i bakgrunden. I 

litteraturen kunde jag däremot inte finna att detta skulle kunna innebära ett definitivt ”säkert” 

avstånd. Även om läraren bara har ”flugan-på-väggen-rollen” finns det fortfarande inte 

mycket som talar för att eleven inte skulle styra sin argumentskedja mot ”det rätta svaret”. 

Hittills har diskussionen om lärarens inblandning diskuterat läraren som en perifiär roll och 

problematiken runt institutionell ojämlikhet. Ytterligare en mening om lärarens inblandning 

berör den som Hellspong & Brumark lyfter, som snarare föreslår någon form av delaktighet 

från läraren i själva samtalet.  De föreslår att lärarens kunskaper i ämnet kan vara den faktor 

som väger in för att få eleverna engagerade i samtalet, men de invänder med att lärarens roll 

fortfarande inte ska ta för stor plats (Hellspong & Brumark, 2003, s. 3-4). Hellspong & 

Brumark understryker att om läraren ska införa någon form av personlig erfarenhet ska denne 

försöka iakttaga viss försiktighet. Somliga personliga övertygelser från läraren kan sätta en 

personligt förankrad värdegrundsbasis i samtalet och kan påverka samtalets konsensussträvan 

(Ibid., s. 4). 

Dessa tre förhållningssätt; läraren som perifiär figur, förutsättandet av det institutionellt 

ojämlika klassrummet, samt den deltagande läraren illustrerar en splittring inom litteraturen 

över bilden av lärarrollen. Ett typiskt och kanske lite för bekvämt sätt att bemöta frågan om 

lärarens roll är att klassrummet varierar från situation till situation och det är svårt att måla 

upp generaliseringar över hur en lärare bör uppträda. Det finns samtidigt en poäng i att låta 

klassituationen avgöra hur man som lärare ska förhålla sig till klassen. Vad Hellspong & 

Brumark föreslår med en mer deltagande lärare kan hjälpa till att starta upp samtalet på ett vis 

som tillför intresse och engagemang i samtalets tidiga skede. På det viset kan läraren tillämpa 

sina sociala färdigheter i att stötta klasser som är svåra att införliva diskussion i. Emellertid 

finns även en poäng i att lärardeltagande kan motverka ett äkta konsensusskapande. 

”Felaktiga” och kanske även kontroversiella åsikter kan tvingas åt sidan om läraren redan från 

början sätter ribban för samtalet. Tanken om den institutionella ojämlikheten uppmanar 

läraren till att iakttaga försiktighet och diskretion på de vis denne deltar i samtalet. Till sist 

finns ”mellanvägen”; att läraren ska iakttaga samtalet som en perifiär figur. Detta innebär 

minskat inflytande och kontroll som kanske försvårar för läraren att stötta i situationer där 

samtalet skulle ha gynnats av ett diskret ställningstagande från läraren. Det innebär däremot 
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även att läraren som institutionell maktfigur blir mindre framträdande och kanske uppmuntrar 

elever att våga ”tycka” mer. Om eleven ser läraren som en maktfigur överhuvudtaget är 

ytterligare en faktor att väga in. Relationen mellan elev och lärare kan vara sådan att eleven 

har fullt förtroende i att läraren är en accepterande figur som kommer att behandla åsikter 

jämlikt. Relationen kan även innebära att en lärares exempelvis politiska åsikter och 

tillhörigheter är så tydligt artikulerade att de blir osynliga hinder i elevens roll som deltagare i 

det deliberativa samtalet. 

Det deliberativa samtalets förespråkare visar hur metoden har mycket potential i 

värdegrundsfrågor och i kommunikativa sammanhang, men de mindre entusiastiska 

författarna i forskningskonsumtionen har ett antal invändningar. Många av konflikterna kan 

spåras till klassrummets faktiska dynamik mellan lärare och elev, samt mellan elev och elev. 

Varje situation blir unik och därför är det svårt för författarna att komma överens om det 

deliberativa samtalet är en lämplig metod inom skolmiljön och var potentialet egentligen 

ligger. Min mening är att det deliberativa samtalet har olika egenskaper beroende på i vilken 

klassrumsmiljö den tillämpas i. Potentialet rör sig i ett spektrum mellan 

värdegrundsförmedling och förmedling av kommunikativa färdigheter där varje potentiell 

vinst ligger i hur tillämpningsbart samtalet är i klassrummet.        
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