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Abstract 
 
I denna uppsats studeras ett antal texter i syfte att finna svar på vad deliberativa samtal kan 
innebära och hur/om de används i praktiken. Ett intresse för frågor som rör elevinflytande 
ligger till grund för studien och uppsatsen visar att elevinflytande inte kan separeras från 
demokratifrågor. Frågor om makt och meningsskapande berörs också. Uppsatsen tar sin 
utgångspunkt i Habermas teori om det kommunikativa handlandet men arbetet har också 
stimulerats av Deweys skrifter. De texter som granskas är utgivna i Sverige och avgränsade på 
så sätt att de fokuserar vad som finns skrivet om deliberativa samtal och hur deliberativa 
samtal som begrepp blivit beforskat. Analysen görs huvudsakligen utifrån de tre kategorierna 
förpackningsformat, genre och diskurs samt utifrån vilket av Habermas giltighetsanspråk som 
kan tänkas gälla. Den textanalys som görs här visar vilka kännetecken det deliberativa 
samtalet kan ha enligt studerade texter, vad deliberativa samtal kan innebära, samt pekar på 
att deliberativa samtal inte används i någon större utsträckning.  
 
Nyckelord: deliberativa samtal, elevinflytande, demokrati, textanalys, Habermas, Dewey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



Innehåll 
 
1. Inledning       4 

 
2. Syfte och frågeställning     5 
 
3. Teoretiska utgångspunkter     5 

3.1 Skola och demokrati     5 
3.2 Kommunikativt handlande     6 

 
4. Litteraturgenomgång och tidigare forskning    8 

4.1 Elevinflytande och skolans maktutövning    8 
4.2 Olika sätt att skapa mening     9 
4.3 Demokrati     11 
4.4 Sammanfattning     12 

 
5. Metod      13 

5.1 Avgränsning     13 
5.2 Textsökning     14 
5.3 Textutvärdering     15 
5.4 Metod för textanalys    15 
5.5 Etiska överväganden    16 
 

6. Analys      16 
6.1 Texter som publicerats av myndigheter   17 
6.2 Böcker     18 
6.3 Uppsatser     19 

 
7. Diskussion     22 

7.1 Förslag till ny forskning    24 
 

9. Referenser     25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



1. Inledning 
 
I denna uppsats söker jag ta reda på vad deliberativa samtal kan innebära och hur de används i 
praktiken, det vill säga hur och vad man skriver om deliberativa samtal. Uppsatsen vilar 
teoretiskt på en deliberativ demokratisyn med rötter i Habermas kommunikativa teorier och 
tar för övrigt sin utgångspunkt i några av de styrdokument som finns för svensk grundskola. 
 
Skollagen (§ 2) säger att ”verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar”. Läroplanen (Lpo 94) fastställer den värdegrund 
som skolan vilar på och ställer upp riktlinjer och mål. I ett stycke skriver man att 
 

 ”det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 
värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 
deltaga i samhällslivet… Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 
kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar”. 
 
Utöver läroplanen har varje ämne en egen kursplan som anger undervisningsmål för varje 
enskilt ämne. Kursplanerna ska dessutom visa hur respektive ämne eller kurs kan bidra till att 
eleverna utvecklas i enlighet med de värden och mål som anges i läroplanen. Trots att 
kursplanerna är bindande föreskrifter som anger vilka krav staten har på utbildningen i de 
olika ämnena är kursplanerna allmänt hållna och lämnar därför stort utrymme för lärare och 
elever att tillsammans bestämma undervisningens konkreta innehåll och arbetssätt (Tham, 
1998).  
 
Våra lagar och förordningar tar alltså fasta på demokratiska värderingar och möjlighet till 
inflytande, men enligt en attitydundersökning som Skolverket (2004) gjort är det trots allt en 
större andel elever som vill vara med och påverka än andelen elever som anser att de kan 
påverka i skolan. Detta väcker frågor om vad elevinflytande egentligen innebär och hur 
elevinflytandet kan ökas. Mitt huvudsakliga intresse är elevinflytande och på längre sikt vill 
jag undersöka om så kallade deliberativa samtal i lärargrupper kan vara en utgångspunkt för 
att öka elevers inflytande. På grund av den tid som fanns till mitt förfogande vid skrivandet av 
denna uppsats bestämde jag mig för att göra en analys av texter kring deliberativa samtal. Om 
jag får tillåtas se den uppgift jag tagit mig an som en upptäcktsfärd var det alltså med några 
lagar och förordningar samt ett par ursprungliga frågor i bagaget som jag gav mig ut på min 
resa, i förhoppning om att vända åter en aning klokare och med en hel del spännande att 
berätta. Läsaren inbjuds härmed att ta del av den i mitt tycke fascinerande resa som 
genomfördes utifrån ett personligt och genuint intresse för frågor som rör elevinflytande. 
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2. Syfte och frågeställning 
 
Uppsatsens syfte är mångfacetterat. Huvudsakligen ämnar jag belysa vad deliberativa samtal 
kan innebära och vad de tycks stå för. Dessutom försöker jag ta reda på hur deliberativa 
samtal fungerar i praktiken, det vill säga hur och om deliberativa samtal används i enlighet 
med de dokument som studeras här. Genom detta arbete finns också målsättningen att skapa 
en djupare förståelse, en teoretisk grund, för en kommande studie där jag vill se om det är 
möjligt att, med utgångspunkt i deliberativa samtal, få till stånd ett ökat elevinflytande. 
.   
Aktuell frågeställning är: 
 

 Vad kan deliberativa samtal innebära och hur används de i praktiken enligt de 
dokument som studeras här? 

 
 
 
 
3. Teoretiska utgångspunkter 
 
En teori (eller flera) kan användas för att få bättre förståelse för olika skeenden som studeras 
och hjälper till att avgränsa studieområdet (Alvesson & Sköldberg, 1994). I detta avsnitt 
kommer jag att presentera tankar och teorier från Dewey och framförallt Habermas. Kortfattat 
visar jag också varför Foucault´s teorier kanske inte är så användbara för min studie. 
 
 
 
3.1 Skola och demokrati 
 
En inspirationskälla för mig är Dewey (1966, 2004) som redan i början på 1900-talet 
diskuterade demokratiska frågor i samband med utbildning. Enligt min mening belyses den 
komplexitet som finns inom området och därmed behovet av empiriska studier av att så lite 
tycks ha hänt sedan dess. För Dewey (1966) var skolans övergripande mål att skapa och 
upprätthålla demokratin. Undervisningsmålen skulle däremot inte vara uppställda på förhand. 
De borde relativiseras i förhållande till eleven och de olika medel som fanns till buds. 
 
I Mitt pedagogiska credo (2004) betonar Dewey elevernas egna sociala aktiviteter och historia 
som utgångspunkt i valet av kunskapsstoff. Han skriver om framsteg som utvecklandet av nya 
attityder och nytt intresse för erfarenheter. I och med det blir utbildningens process och mål 
identiska. Vi kan inte utbilda våra barn med sikte på framtiden då vi inte vet hur denna 
framtid kommer att se ut. För eleven innebär den framtidsförberedande undervisningen att det 
som görs i skolan inte blir en del av barnets livserfarenheter (jfr Englund, 1992 och Säljö, 
2000). 
 
Dewey (2004) pekar på vikten av demokratiska organisationsformer i skolan och inom andra 
samhällsinstitutioner, för att inte undergräva demokratins funktion som styrelseform. Dewey 
såg demokrati som mycket mer än bara en särskild styrelseform. Den politiska styrelseformen 
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sågs snarare som ett medel att uppnå demokratins egentliga mål – att varje människa ska få 
medverka i frågor som på något sätt berör en själv. ”Ingen enskild människa och ingen 
begränsad grupp människor är tillräckligt klok eller god för att styra andra utan deras 
samtycke” (Dewey, 2004, s 154). Han menar vidare att aktiv medverkan är en förutsättning 
för bibehållet intresse och vid uteslutande från beslutsprocesser som berör en själv försvinner 
också ansvarskänslan för det man är sysselsatt med. Särskild stor vikt lägger Dewey vid 
lärarnas möjligheter till inflytande och menar att lärare som inte tillåts medverka aktivt vid 
beslut som rör dem tappar intresset och ansvarskänslan. Det är således viktigt med en 
demokratisk skolorganisation som präglas av demokratiskt utformade metoder för 
beslutsfattande.  
 
Dewey berör också maktfrågor på ett sätt, som enligt min mening, påminner om Foucaults 
pastorala makt (Foucault, 1982). Dewey skriver om uteslutande från beslutsprocesser som en 
”mild” form av tvång som så småningom förefaller vara det naturliga tillståndet. Om 
resonemanget överförs på skolan så har eleverna i praktiken små möjligheter att bryta denna 
maktutövning eftersom de ser det faktum att de är uteslutna från beslutsprocesser som något 
naturligt. Foucaults maktteorier och hans intresse för hur de som underordnas faktiskt 
drabbas av makten och hans teorier om den pastorala makten är högst intressanta (1982). Den 
pastorala makten bygger på vänlighet, omhändertagande och personliga relationer. Utifrån 
detta tolkar jag det som att lärarna i svensk grundskola kan ses som ett slags ’frälsare’ som 
erbjuder hjälp åt eleverna på ett sätt som styr dem åt det håll som de vuxna bestämt under 
förespeglingen att eleverna har en frihet. Allt som lärarna, skolan och myndigheterna gör är, 
enligt samma synsätt, för elevernas bästa. Frågan om hur man kommit fram till vad som är 
bäst för eleverna glöms bort och den demokratiska målsättningen i skolans läroplan går 
förlorad (Sundgren, 1996). Sundgren diskuterar huruvida skolan bidrar till eller utgör ett 
hinder för demokratin. Han menar att skolan behöver få en mer demokratisk inriktning och att 
detta skulle låta sig göras genom införandet av dialog, det vill säga deliberativa överväganden 
där elever får samtala om sådant som berör dem. 
 
I sin avhandling har Boman (2002) diskuterat Foucault och Habermas; jämfört dem för att 
avgöra vems perspektiv som är mest användbart när det gäller demokrati i skolan. Hon 
kommer fram till att Foucaults perspektiv inte tar den normativa innebörden av demokrati på 
allvar, istället ses demokrati som något som antingen har med staten och lagen i betydelsen 
välfärd att göra eller möjligtvis en motståndets politik. Detta är naturligtvis en oerhörd 
förenkling av Bomans diskussion, men jag tillåter mig ändå att göra denna hänvisning. 
Habermas, å andra sidan, har utvecklat sitt demokratibegrepp med ”utgångspunkt i, bland 
annat, en kommunikationsteoretisk rekonstruktion av förnuft” (a.a. s 127) vilket gör att 
Boman väljer Habermas teorier som utgångspunkt.  
 
 
 
3.2 Kommunikativt handlande 
 
Personligen, och på grund av denna studies specifika område, har jag inspirerats av Habermas 
teorier, särskilt teorin om det kommunikativa handlandet. I Habermas arbeten är det tydligt 
hur han inspirerats av många andra och han debatterar hela tiden gentemot andra riktningar 
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och teorier (Månson, 2004). Hans författarskap kan ses som ett försök att utveckla en 
helhetsteori. Mest känd är han nog för sin koppling till Frankfurtskolan och den kritiska 
teorin.  
 
Begreppet kommunikativt handlande infördes bland annat därför att Habermas (1996) ansåg 
att Weber (och efterföljare som Adorno och Horkheimer) försummat en del handlingsaspekter 
som skulle kunna tillföra ett nytt perspektiv till rationalitetsbegreppet. Habermas undersöker 
en del av Webers rationalitetsprocesser i syfte att förklara samhällets utveckling ur ett 
kognitivistiskt perspektiv (handlingsteoretiskt) och inte bara ur ett funktionalistiskt perspektiv 
(systemteoretiskt). Rationalitetsbegreppet innebär att vi värderar handlingar, vilket i sin tur 
innebär att det krävs en gemensam ram av kriterier och sanningsanspråk (mer om dessa 
nedan) för att det över huvud taget ska kunna bli kritiserbart. Den strid om huruvida 
sanningsanspråket är hållbart benämns en teoretisk diskurs och kräver att en gemensam 
förståelse av sanning finns.  
 
Utifrån Webers diskussioner kring handlingstypologi definierar Habermas (1996) således det 
kommunikativa handlandet som handlingar där den inbördes förståelsen är viktigare än 
subjektets egen framgång. Häri ligger den tidigare påtalade gemensamma ramen för kriterier 
och giltighetsanspråk och det lim som håller ihop detta är det mänskliga språket. Språket 
behövs för att kunna analysera vad det betyder att två subjekt kommer överens. Habermas 
diskuterar ingående olika språkteorier och språkets betydelse betonas. Hans egen syn på 
språket gör sig gällande i teorin om universalpragmatiken, som lade grunden för teorin om det 
kommunikativa handlandet, där också giltighetsanspråken diskuteras: (1) I den objektiva, 
yttre världen är giltighetsanspråket Sanning och dess mening härleds ur sakförhållanden 
(fakta). (2) I den sociala världen, samhället, är giltighetsanspråket Normativitet och dess 
mening härleds ur normativ giltighet. (3) I individens egen, subjektiva värld är 
giltighetsanspråket Sannfärdighet och dess mening härleds ur subjektiva upplevelser. Hur ska 
då dessa giltighetsanspråk förstås? Med ett vardagligt exempel ämnar jag förklara hur jag 
tolkat Habermas. Om jag säger till min tonåring – Jag vill att du slutar skolka, så kan hon inte 
förstå vad jag egentligen menar om hon inte förstår utifrån vilket giltighetsanspråk jag uttalar 
just den meningen. Jag kanske menar att om hon inte slutar skolka får hon inga betyg vilket 
skulle vara baserat på sakförhållanden och representera Sanning. Men om jag menar att hon 
ska sluta skolka för att det inte är socialt accepterat baseras mitt yttrande på Normativitet. 
Slutligen kan jag också uttala orden därför att jag personligen har ett intresse för hur min 
dotter lyckas i skolan och orden kommer då utifrån Sannfärdighet. Beroende på vilket 
giltighetsanspråk som ligger bakom ett yttrande kan mottagarens reaktion därför bli väldigt 
olika. Jag tolkar Habermas på så sätt att om vi inte förstår vilket giltighetsanspråk som ligger 
bakom ett yttrande har vi inte heller förstått själva yttrandet.  
 
Det man säger, tycker och gör som man samtidigt kan ange skäl för anses vara rationellt, 
vilket kan gälla för exempelvis begreppsbestämning, logik, metodik, teknik, empiriskt 
vetande, moral, etik och religion (Habermas, 1996). Allt detta ligger på kulturens och 
personlighetens nivå. De samhälleliga rationaliseringsprocesserna finns på en annan nivå där 
Weber koncentrerat sig på den kapitalistiska ekonomin. Habermas problematiserar 
förhållandet mellan system- och handlingsrationalitet och menar att subjektens enskilda 
rationalitet inte går ihop med systemrationalitet, där säkrandet av systemets fortsatta existens 
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är det högsta målet. Inom teorin för det kommunikativa handlandet urskiljer Habermas tre 
olika rationalitetsformer och typer av handlande: (1) Det teleologiska (målstyrda) som kan 
vara antingen instrumentellt eller strategiskt. Instrumentella handlingar står i relation till 
exempelvis teknik och empiriskt vetande medan strategiskt handlande står i relation till övriga 
subjekt. (2) Normativt reglerade handlingar tar sin utgångspunkt i samhällets norm- och 
värdesystem och (3) dramaturgisk handling handlar om hur subjektet framställer sig själv. 
Habermas förknippar dessa begrepp med de tre världar som tidigare nämnts i samband med 
sanningsanspråken och för dessutom in det fjärde begreppet förståelighet. Det kommunikativa 
handlandet kan definieras som en ”social interaktion där aktörernas handlingsplaner 
koordineras via förståelseorienterade talhandlingar” (s.187, översättarens anmärkning). 
 
Habermas (1996) menar att det kommunikativa handlandet har två fördelar. Det förklarar hur 
handlingar kan rationaliseras; dvs. kan kritiseras och förbättras. Begreppet innebär också ett 
icke godtyckligt perspektiv ur vilket det samhälleliga institutionssystemet kan bedömas. 
Perspektivet är givetvis den inbördes förståelsen – rationellt motiverad. Det kommunikativa 
handlandet urskiljer två aspekter av handling; att genomföra en handlingsplan och att tolka 
situationen samt uppnå samförstånd. Det senare är en förutsättning för det förra. Med 
samförstånd menar Habermas ett gemensamt vetande som är accepterat på grund av sina 
gilitghetsanspråk. Detta får inte förväxlas med påverkan, som framkallar en uppfattning 
genom att utöva inflytande. 
 
Englund (1995) menar att den kommunikativa rationalitet som Habermas utvecklat utifrån 
Webers dualistiska rationalitetsuppfattning, kan kopplas till de olika synsätt som finns och har 
funnits när det gäller utbildning. Dessa synsätt, som Englund benämner konceptioner, är i sin 
tur kopplade till skilda sätt att betrakta begrepp som exempelvis samhälle, demokrati och 
jämlikhet. De tre konceptioner som Englund urskiljer är -1) patriarkalisk, 2) vetenskapligt-
rationell och 3) demokratisk. Det är inte min avsikt att här ge en utförlig beskrivning av dessa 
men kort kan sägas att gemensamt för de båda första är synen på det som ska läras ut som 
förutbestämt, vilket inte ger eleverna något inflytande över själva innehållet medan den 
undervisning som är baserad på den demokratiska utbildningskonceptionen är ”starkare 
orienterad mot att genom de studerandes egna omtolkningar av kunskapen bygga upp deras 
perspektiv genom samtal” (s. 60).  
 
 
 
 
4. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
4.1 Elevinflytande och skolans maktutövning 
 
Det finns otaliga avhandlingar, artiklar, böcker och forskningsrapporter i Sverige som gäller 
elevinflytande. I SOU 1996:22 presenteras forskning från 60-talet och framåt som 
sammantaget ger en nedslående bild av elevinflytande. Vad menar man då med 
elevinflytande? Begreppet är mångtydigt. Innebär inflytande till exempel att man faktiskt kan 
påverka sin situation eller innebär det att man tillåts uttrycka sina önskemål och åsikter i olika 
frågor?   Begreppet går dessutom att koppla till olika saker inom skolan, såsom jämställdhet, 
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hälsa, arbetsformer och så vidare. Elevers möjligheter att påverka ses vanligen utifrån två 
olika förhållanden, dels formellt i form av exempelvis klassråd och dels informellt då det 
handlar om inflytande över det egna lärandet. Det finns inte något enkelt recept för att få 
elevinflytande att fungera i praktiken (Tham, 1998 s 114). Det är så många olika faktorer som 
spelar roll; kunskapssyn, pedagogisk grundsyn, tolkning av begrepp och styrdokument med 
mera att det blir omöjligt att säga att elevinflytande ska erhållas på ett specifikt sätt men 
”varje skola har ett uppdrag att se till att alla elever, oavsett kön och kulturell bakgrund, får ett 
verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen” (SOU 1996:22). 
 
Grundskolan är obligatorisk, vilket i sig innebär ett maktutövande. Skolplikten placerar 
barn/ungdomar i skolan men säger egentligen ingenting om den bildning som ska ske där: 
 

”Deltagandet i skolan kan upprätthållas med tvång; deltagandet i utbildning förutsätter någon 
form av samtycke från den individ som blir utbildad.”   (Persson, 2003. s 53) 

 
Forsberg (2005) menar att det ofta inte görs någon åtskillnad mellan inflytande och makt. Hon 
ser makt som både dominans och gemenskap och pekar på nödvändigheten av detta för att 
skilja mellan latent och manifest makt. Beroende på ur vilket perspektiv vi ser på 
elevinflytande har vi olika uppfattningar om vad elevinflytande innebär samt kommer vi att få 
olika intryck av hur elevinflytande fungerar. Hon påpekar att det är viktigt att vidga 
inflytandebegreppet så att det inte bara ses som en fråga om vem som har makt utan snarare 
som att makt är ”en alltid närvarande aspekt av allt som sker i klassrummet” (s 32). Om man 
ser elevinflytande ur detta perspektiv, menar hon, är det inte längre fruktbart att fråga 
huruvida elever har inflytande. Det viktiga blir istället att ställa frågor kring inflytandet som 
något med positiva eller negativa förtecken. Forsberg menar att avgörande för ett positivt 
elevinflytande är att undervisningen kännetecknas av möten, dialog och mångfald. 
 
 
 
4.2 Olika sätt att skapa mening 
 
Syftet med skolan och även synen på skolan har varierat mellan olika kulturer och tidsepoker. 
Införandet av en obligatorisk 9-årig grundskola 1962, och dess utformning, kan ses som ett 
exempel på den typ av skolpolitik som används för att uppnå mål som inte är av pedagogisk 
natur. Målet i det här fallet var att försöka avskaffa klassamhället och skolan ses då som ett 
’instrument’, med vilket politiker kan försöka förändra samhället (Richardson 1999). Den här 
typen av åtgärder får naturligtvis också pedagogiska följder. En sådan följd är frågan om hur 
man skulle ta hand om de omotiverade eleverna, som än idag är en aktuell fråga som knyter 
an till diskussionen om meningsskapande. Vad tycks då vara motiverande faktorer för elever, 
det vill säga vilka förutsättningar behövs för att elever ska kunna skapa mening i sitt 
skolarbete? 
 
Englund (1992) menar till exempel att inom forskningssamhället har oftast själva inlärningen 
problematiserats medan frågor om inlärningsinnehåll inte blivit belysta i samma utsträckning. 
Han pekar också på att kunskapsinnehållet måste ses i ett vidare sammanhang än det som bara 
elevperspektivet ger, vilket samtidigt är en ganska hård kritik av den fenomenografiska 
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ansatsen som just betonar elevuppfattningar. Kunskapsinnehållet bör, enligt Englund, 
värderas och relativiseras i förhållande till en historisk och samhällelig kontext. Han efterlyser 
en problematisering av de effekter som inlärning av ett innehåll ej kopplat till en 
meningsbärande kontext har. Säljö (2000) tar också upp frågan om dekontextualisering, men 
kopplar detta i första hand till lärandet och menar dessutom att lösgörandet av lärandet från 
människors vanliga miljöer kan vara både en förutsättning för lärande i ett komplext samhälle 
och det som skapar en del av lärandeproblemen i skolan idag (a.a. s 41).  Då ställer jag mig 
frågan – ”lärande av vad”? – och är tillbaka i Englunds resonemang kring kunskapsinnehållet 
som en del av en meningsbärande kontext.  Det skall dock noteras att Säljös sociokulturella 
perspektiv är jämförbart med Englunds sociopolitiska och innebär ingen direkt motsättning 
(Englund, 1997). När det gäller den meningsbärande kontext som Englund skriver om innebär 
detta, om jag tolkat honom rätt, att den mening som skolan bör ha för eleverna både som 
institution och i fråga om innehållet bör utgå ifrån socialisations- och 
kommunikationsprocesser i syfte att skapa en demokratigrundande undervisning (i Habermas 
anda). Meningsskapande kan alltså ses ur dels ett subjektivt, dels ett intersubjektivt 
perspektiv. Vad säger då forskning om motivationens betydelse, det vill säga vilka olika 
resultat ger olika typer av meningsskapande? 
 
I en nutida undersökning (Giota, 2001) visas att de barn som lyckas bäst i skolan, gällande 
matematik, är de som får sina mål och krav uppställda av andra människor, samhället eller 
arbetsmarknaden och dessutom internaliserar dessa mål och krav, det vill säga gör dem till 
sina egna. Att engagera sig i skolarbetet med tanke på framtida vuxenliv fungerar med andra 
ord väldigt bra. Men det finns, visar Giota, också en stor grupp elever som försöker engagera 
sig i skolarbetet med tanke på egna behov, intressen och/eller mål. Många av dessa elever 
lyckas bra på prov och kan därför inte klassificeras som ’svaga’ elever. Merparten av dessa 
elever är dock negativa till skolan och säger sig inte begripa meningen med sin skolgång. 
Detta kan jämföras med en studie som kommit fram till att elever med höga betyg har mål 
som är både akademiska, exempelvis att lära sig nya saker och förstå det man lär sig, och 
sociala, till exempel skaffa vänner, lämna in uppgifter i tid och så vidare (Wentzel, 1989). 
Elever med höga betyg hade inte alltid bäst resultat på standardiserade prov och studien visar 
att det är olika sorters mål och motiv som ligger bakom bra betyg respektive bra resultat på 
standardiserade prov. Levin (1994) menar att orsaken till detta kan bero på hur demokratiska 
värderingar är inkorporerade i skolväsendet. Han hänvisar till en annan studie av Wentzel som 
visar hur elevers beteende är viktigare än vad de faktiskt lärt sig vid betygsättning och pekar 
på att detta skulle kunna orsakas av en syn på skolor som inte involverar demokratiska 
målsättningar; skolan ses då i högre grad som en institution för social kontroll. 
 
Den svenska läroplanen uttrycker inte enbart demokratiska värderingar utan betonar också 
individualiteten. Enligt läroplanen (Lpo94) skall ”undervisningen anpassas till varje elevs för-
utsättningar och behov” och läraren skall ”utgå från varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande”. Det verkar inte som skolan lyckas särskilt bra 
med detta enligt Giotas undersökning (2001). Istället räknas de elever som har förmågan att 
anpassa sig till skolan och dess krav som elever som ’lyckas’. Som Englund påpekar (1997) är 
det dock inte så enkelt att i styrdokumenten uttyda vilken kunskapssyn som ligger bakom 
direktiven. Han diskuterar läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning och menar att 
bildningsbegreppet här kan kopplas såväl till den traditionella kunskapssynen som till en 
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vidare tolkning. Ett problem, menar han, är idag den betoning av det individuella som 
utesluter den kollektiva, samhälleliga aspekten av skolan som brukar benämnas 
socialisationsroll (se också Levin, 1994). Det är lätt hänt att se problemen som elevernas 
problem istället för att se dem som sociala eller institutionella problem. För att tala med Pop-
kewitz: 
 
 ”Children’s problems are no longer social, institutional, or epistemological. Instead, children 
have problems because they are personally lacking in some way. They lack motivation, self-esteem, self-
discipline, and so forth.” (1998, s 65) 
 
Popkewitz pekar här just på att elevernas problem lätt fokuseras medan de samhälleliga och 
institutionella problemen ibland åsidosätts. I sin bok beskriver också Popkewitz hur 
diskussioner kring elevers motivation ofta blir till diskussioner om klassrumskontroll. Hans 
uttalanden baserar sig visserligen på amerikanska förhållanden men detta fenomen är säkert 
inte unikt för Amerika. I Sverige har Permer & Permer (2002) i en undersökning visat hur 
elever på frågor som rör vad ansvar innebär för dem ger svar som handlar om hur man uppför 
sig i klassrummet.  
 
 
 
4.3 Demokrati 
 
Ordet demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre (NE, 2005). Innebörden 
av detta är dock svårfångad eftersom demokratin, såsom de flesta samhälleliga fenomen, 
ständigt förändras. Det finns också en inbyggd mångfald i ordet demokrati, då det betecknar 
händelser på många skilda områden (Lundström; NE, 2005). Störst enighet råder kanske om 
den politiska demokratin som styrelseform för staten men den politiska demokratin kan ändå 
bestå av olika typer av demokrati och mångfalden är betydande. Man kan prata om ekonomisk 
demokrati, beslutsdemokrati, demokrati som livsform, organisationsdemokrati med mera. 
Demokratin byter också hela tiden skepnad. Redan 500 år f. Kr. fanns i Grekland en 
demokrati som innebar att alla fria män var del av en så kallad direktdemokrati. Så 
småningom transformerades denna form till en representativ demokrati med folkvalda som 
fattade beslut. Detta är numera den dominerande formen av politisk demokrati. Inom denna 
kan man dock skönja två olika typer; massdemokrati som medför ett utbrett politiskt 
deltagande hela tiden och elitdemokrati som innebär att de valda svarar för politiken ensamma 
medan väljarna passivt inväntar nästa val. 
 
Lundström (a.a.) skriver vidare att när man pratar om demokrati som livsform menar man 
vanligen ett sätt att leva tillsammans som kännetecknas av vissa värden, jämlikhet, frihet, 
ömsesidig respekt och solidaritet. Man kan också hävda att politisk demokrati bygger på en 
beslutsdemokrati i alla samhällets delar, exempelvis företag och skolor. Man menar då att 
demokrati är något man lär sig vilket sedan kommer den politiska demokratin till godo. Jag 
tolkar nuvarande styrdokument inom skolan som tillhörande denna syn på demokrati. Det har 
gjorts, och görs fortfarande, många utredningar kring och försök till att demokratisera skolan 
utifrån detta synsätt. Skolverket har en mängd rapporter som berör skolans 
demokratifostrande uppdrag (se exempelvis Ung i demokratin, 2001). Förvånande nog är det 
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inte många statsvetenskapliga forskare som tittar på dessa frågor (Ekman & Todosijević, 
2003). Enligt samma författare finns det dock (främst pedagogisk) forskning som visar att det 
är svårt, av flera anledningar, att uppfylla läroplanens kvalitativa mål. Det kan handla om 
bristande uppföljning och styrning från kommunernas sida, men också om lärarnas behov av 
kompetensutveckling. Vi har sett att svensk skollag och läroplan betonar demokratiska värden 
men att lära sig demokrati är ingenting som enbart sker via undervisning (Rudduck, J. & 
Flutter, J. 2000) utan också genom att demokrati praktiseras. Denna åsikt speglas också i den 
svenska läroplanen (se citat i inledningen ovan) men i praktiken visar det sig alltså svårt att så 
att säga leva upp till. Därför ska vi återkomma till frågan om vad det är som gör det svårt och 
vad det beror på. 
 
Politisk demokrati är som vi tidigare sett en maktfråga. Skolelever är i hög grad påverkade av 
denna makt eftersom beslut som rör skolan tas på en politisk nivå. Både maktbegrepp och 
demokratibegrepp är således direkt kopplade till skolan via skolplikten, skolans 
organisatoriska uppbyggnad och styrdokumenten. Lundström (SOU 1999:93) menar att 
skoldemokrati innebär en kollektiv makt för elever medan elevinflytande är ett vidare begrepp 
som inbegriper både individuellt och kollektivt inflytande utan makt. Individuell makt kan 
rent av stå i motsättning till demokrati. Det som är rätt för individen behöver inte vara rätt för 
samhället. När man pratar om makt och demokrati är det därför synnerligen viktigt att 
definiera vad man menar. Min utgångspunkt, liksom de flesta andras, innebär en balansgång 
mellan samhälleliga intressen och individens och ansluter därmed till ovanstående 
definitioner.  
 
 
 
4.4 Sammanfattning 
 
I detta kapitel har frågor om elevinflytande, meningsskapande, makt och demokrati 
diskuterats därför att de visat sig relevanta i förhållande till uppsatsens övergripande ämne – 
deliberativa samtal. 
 
Vi har sett hur lagar och styrdokument tydligt framhåller demokrati och elevinflytande som 
något viktigt och nödvändigt och studier som visar att elever ändå inte har något reellt 
inflytande över sin skolsituation. Eleverna vill gärna kunna påverka men en del studier visar 
att lärare inte anser eleverna kunna ta det ansvar som behövs för att få mer inflytande (SOU 
1996:22). Det har också visat sig att lärare ibland använder läroböcker för att försäkra sig om 
att kursplanen följs vilket utesluter eleverna från det inflytande som de har rätt till (Tham, 
1998). Det är istället läroboksförfattarens urval av stoff som följs och i de fall där läroboken 
används tillsammans med en övningsbok styr böckerna även arbetssättet.  
 
Liksom det finns mycket skrivet om brister i elevinflytande finns också mycket skrivet om 
vilka faktorer som kan tänkas vara anledningar till dessa brister. Sådana anledningar kan vara 
svårigheter med att tolka styrdokumenten, bristande uppföljning och styrning från 
kommunernas sida samt lärares behov av kompetensutveckling (SOU 1996:22). Andra 
orsaker som lyfts fram är betyg, ämnessplittring och utformningen av schema. Orsakerna till 
att eleverna inte har inflytande i tillräcklig utsträckning kan alltså vara många. Denna 
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genomgång gör inga anspråk på att vara heltäckande utan ska ses som ett försök att tydliggöra 
den komplexitet man möter när man ska sätta sig in i frågor om elevinflytande.  Senast i våras 
fick både Skolverket och Myndigheten för skolutveckling nya regeringsuppdrag som rör 
inflytandet. Det tycks inte finnas någon enkel metod för att lösa problemet. Blossing menar 
enligt en artikel av Tham (2005) att skolornas lokala arbetsplaner är för vaga och betonar att 
uppdraget måste diskuteras ute på de enskilda skolorna i större utsträckning än vad som sker 
idag. 
 
Demokrati utifrån tankar och teorier från Dewey (1966, 2004) och Habermas (1995, 1996) 
innebär för skolans demokratifostrande uppdrag en omöjlighet, om inte frågor som rör 
elevinflytande vävs in i diskussionen. Undersökningar har gjorts som visar att elever inte är 
nöjda med de påverkansmöjligheter som de anser sig ha (SOU 1996:22). Kan då deliberativa 
samtal vara till hjälp i skolans demokratifostrande uppdrag och eventuellt öka elevernas 
möjligheter att påverka? Med utgångspunkt i detta spörsmål tänker jag enligt min 
forskningsfråga göra en analys av texter kring deliberativa samtal. 
 
 
 
 
5. Metod 
 
För att hitta texter som behandlar deliberativa samtal har jag främst sökt mig fram via olika 
sökmotorer och bibliotek. Arbetet har alltså till stor del försiggått framför datorn, men också 
mer traditionella besök bland böckerna i högskolebiblioteket och den tidskriftssamling som 
finns i bibliotekets källararkiv har berikat mitt sökande. När det gäller deliberativ demokrati 
är texterna jag hittat av sådan mängd att det av tidsskäl är omöjligt att redogöra för det här. 
Uppsatsens fokus är på deliberativa samtal och nedan kommer jag att redogöra för vad jag 
hittat inom det området, var jag hittat det och i viss mån hur jag hittat det. När sökningen 
började kände jag till att Tomas Englund (2000) skrivit en del om deliberativa samtal kopplat 
till skolans värdegrund. Det var således med denna förförståelse mitt sökande började. 
 
 
 
5.1 Avgränsning 
 
De texter som kommer att analyseras har begränsats till texter som är publicerade i Sverige. 
Trots att deliberativ demokrati och deliberativa samtal är nära sammanhängande har jag valt 
att studera huvudsakligen de texter som uttryckligen handlar om deliberativa samtal. 
Avgränsningen har gjorts för att materialet ska bli hanterbart och i ett försök att belysa hur 
begreppet deliberativa samtal hanteras i olika texter. 
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5.2 Textsökningen 
 
Uppsatsens fokus på de två begreppen deliberativa samtal och (i viss mån) elevinflytande 
gjorde mig nyfiken på om exempelvis Skolverket och Myndigheten för Skolutveckling hade 
publicerat några texter kring detta. På respektive myndighets hemsida kan man söka bland 
deras publikationer och detta resulterade i en text från Skolverket (Englund, 2000) och ingen 
text från Myndigheten för Skolutveckling.  
 
Professor Tomas Englund är verksam vid Örebro Universitet, vars hemsida också fick en 
grundlig genomsökning. Jag hittade då en hänvisning till en liten skrift utgiven av 
Vetenskapsrådet (Englund, 2005). Här fann jag också att Englund har en kommande artikel i 
Journal of Curriculum Studies och en text med namnet ”Deliberativ kommunikation” ska 
publiceras vid Myndigheten för Skolutveckling. Dessa texter är ännu inte tillgängliga. Jag 
skickade också ett e-mail till Englund där jag bad om tips på vad jag skulle läsa för att lära 
mig mer om deliberativa samtal. Han tipsade mig då (2005-11-04) om ovan nämnda 
skolverksskrift samt om två olika böcker (Premfors & Roth, 2004 och Jonsson & Roth, 2003). 
Ur dessa böcker har jag valt två texter skrivna av Theodorsson (2004) respektive Roth (2004). 
Jag valde dessa två texter främst för att få en så allsidig bild som möjligt av begreppet 
deliberativa samtal, vilket skulle kunna uppnås genom analys av texter med olika författare. 
 
Sökning har också gjorts i Libris vilket bidragit med två texter om deliberativa samtal (Haster, 
2004 och Rydh, 2003). Det ska dock noteras att det finns mängder med texter som behandlar 
deliberativ demokrati men som jag valt bort av skäl som angetts under rubriken avgränsning 
ovan. I samma stycke har jag begränsat min studie till texter publicerade i Sverige varför 
sökningar i internationella databaser inte gjorts i syfte att hitta just texter om deliberativa 
samtal. 
 
Som C-uppsatsskribent var jag också nyfiken på om det skrivits andra uppsatser på detta 
ämne. Därför gjordes en sökning i Uppsök på ordet deliberativ. Sju träffar genererades varav 
en (Sandman, 2005) tar upp deliberativa samtal medan övriga behandlar deliberativ 
demokrati. 
 
För att få en övergripande bild av texter på området i Sverige gjordes också en sökning i 
Artikelsök. Här fanns inte en enda text om deliberativa samtal och bara ett fåtal träffar när jag 
sökte på ordet deliberativ. Jag vill inte spekulera i varför det är så utan konstaterar bara att i 
det här fallet hade jag ingen nytta av Artikelsök. 
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5.3 Textutvärdering 
 
Enligt Denscombe (2000) bör skriftliga källor alltid utvärderas. Rent generellt menar han, 
med hänvisning till Platt och Scott, att detta kan ske utifrån fyra kriterier. Det första är 
autenticitet, det vill säga frågan om textens äkthet. Jag menar att de sju texter som ingår i min 
analys är autentiska då de utgör förstahandskällor. Det andra kriteriet är trovärdighet och då 
handlar det om huruvida dokumentens innehåll är fritt från fel och förutfattade meningar. Då 
mina dokument utgör lite olika texttyper behandlas detta i analysdelen. För det tredje behöver 
man fundera på om dokumentet är typiskt för sitt slag samt om det är fullständigt och 
oredigerat. Detta handlar om representativitet och jag gör bedömningen att de texter som 
analyseras här uppfyller representativitetskravet. Slutligen skall dokumentens innebörd 
utvärderas och det gör jag, precis som med frågan om trovärdighet, i analysdelen. Det handlar 
om dokumentens tydlighet och därmed också språkbruket. En del språkliga uttryck kan till 
exempel innebära att en text kan tolkas på mer än ett sätt. 
 
Ovan beskrivna kriterier knyter an till Habermas giltighetsanspråk som beskrivits i avsnitt 3.2. 
Även om det inte går att dra några direkta paralleller tolkar jag det som att autenticitet och 
representativitet ligger väldigt nära det giltighetsanspråk som Habermas benämner 
Normativitet. De två förstnämnda handlar ju om äkthet respektive ett dokuments 
fullständighet. Detta går att koppla till sociala normer. En texts trovärdighet har att göra med 
både Sanning, Normativitet och Sannfärdighet medan textens innebörd har flest 
beröringspunkter med Normativitet eftersom det handlar om tydlighet och språkbruk för vilka 
det finns socialt accepterade regler. 
 
 
 
5.4 Metod för textanalys 
 
Texter kan analyseras på flera olika sätt (Säfström & Östman, 1999) beroende på vilken 
frågeställning man har. Jag har valt att resonera kring nedanstående texter utifrån tre 
kategorier som Selander & van Leeuwen (1999) diskuterat. Dessa tre kategorier är 
förpackningsformat, genre och diskurs. Förpackningsformatet hänvisar till hur textens 
utformning kan påverka läsupplevelsen och ”signalerar en viss typ av läsare i en viss 
situation” (a.a. s 178). Genre har att göra med de mål som författaren har med sin text och kan 
därför vara förklarande, övertalande, berättande eller instruerande. Här handlar det alltså om 
hur språket används för att uppnå vissa mål och inte själva läsupplevelsen eller vad texten 
faktiskt handlar om. Holme & Solvang (1997) använder begreppen kognitiv (berättande) och 
normativ (värderande) som jag i viss mån också använder i min analys. Diskurs, slutligen, har 
att göra med ”vad man talar om” (Selander & van Leeuwen, 1999, s 181), det vill säga vad 
författaren ansett som viktigt och därmed också vad författaren valt bort. Diskursbegreppet 
kan i andra sammanhang vara mycket vidare men i förestående analys är det denna definition 
som används. För att beskriva en diskurs använder Selander & van Leeuwen topoi och 
metaforer. Topoi handlar om var man hämtar sina argument medan metaforer berör hur man 
beskriver sitt ämne. I min analys kommer jag att resonera kring hur, det vill säga på vilket sätt 
författarna presenterar begreppet deliberativa samtal.  
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De ovan beskrivna analyskategorierna har valts därför att jag menar att de möjliggör en 
belysning av hur deliberativa samtal som begrepp hanteras i olika texter. Kategorierna 
möjliggör ett tydliggörande av texternas syfte och den roll som läsaren tilldelas (Selander & 
van Leeuwen, 1999). Jag vill belysa vilka föreställningar om deliberativa samtal som finns i 
de olika texterna samt hur dessa föreställningar hanteras och finner därför ovanstående 
kategorier användbara. Dessutom kommer jag att försöka härleda de giltighetsanspråk som 
texterna kan sägas använda sig av utifrån Habermas teori om det kommunikativa handlandet. 
 
 
5.5 Etiska överväganden 
 
De texter jag analyserar är offentliga dokument och för min del handlar därför den etiska biten 
främst om hur jag hanterar de dokument som ingår i min analys. I förlängningen skulle 
naturligtvis författarna till dessa dokument kunna betraktas som undersökningspersoner. Det 
är till exempel viktigt att inte lyfta enstaka meningar ur sitt sammanhang, att inte förvränga 
materialet. Under hela arbetet har jag försökt att reflektera över vad jag gör, varför jag gör det 
och på vilket sätt jag gör det. Jag hoppas att detta resulterat i att jag gjort materialet rättvisa. 
 
 
 
 
6. Analys 
 
I detta avsnitt ska sju olika texter analyseras och eftersom de utgör olika texttyper görs en 
första kategorisering enligt följande: 
 

 Texter som publicerats av myndigheter. Till denna kategori hör två texter (Englund, 
2000 och 2005). 

 Bok eller del av bok, i form av läromedel för högre studier. Till denna kategori hör två 
texter (Theodorsson, 2004 och Roth, 2004). 

 Uppsatser, det vill säga studier, som använt begreppet deliberativa samtal. Till denna 
kategori hör tre texter (Haster, 2004; Rydh, 2003 och Sandman, 2005). 

 
Den analys jag gör i denna uppsats grundar sig på de texter som redogjorts för ovan. Jag vill 
också poängtera att jag i likhet med Svenning (2003) menar att analysen varit i full gång 
alltsedan textinsamlingen. Redan från början hade jag, liksom alla andra, en viss förförståelse 
för det område jag gav mig in på. Den tolkning jag gjort av materialet grundar sig naturligtvis 
på denna förförståelse och har i viss mån förändrat min förförståelse inför nästa gång jag läst 
igenom materialet. Svenning kallar detta för en ”cyklisk process” och jag tolkar honom som 
att materialet bör genomläsas till dess att inga nya infallsvinklar längre uppstår. De olika 
kategorierna kommer att analyseras och diskuteras var för sig i det följande, varefter en 
övergripande diskussion följer. 
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6.1 Texter som publicerats av myndigheter 
 
De två texter som är aktuella för analys är båda skrivna av Tomas Englund. Den ena är 
utgiven av Skolverket och består av 12 sidor (A4). Den andra ingår i en rapportserie från 
Vetenskapsrådet och består av 6 sidor (A4). Som tidigare noterat anser jag dessa texter vara 
autentiska förstahandskällor. Tomas Englund är professor i pedagogik vid pedagogiska 
institutionen, Örebro Universitet. Texterna är utarbetade utifrån ett mångårigt intresse för vad 
utbildning som medborgerlig rättighet kan innebära och naturligtvis starkt färgade av hans 
åsikter, vilka är teoretiskt förankrade. Båda texterna innehåller dels normativa, dels kognitiva 
delar; begrepp som jag hämtat från Holme & Solvang (1997). De är kognitiva (berättande) i 
det att de redogör för vad som menas med deliberativa samtal och de är normativa 
(värderande) i det att de uttrycker en målsättning för användandet av dessa samtal. Den text 
som är utgiven av Skolverket är kognitiv också i den bemärkelsen att den innehåller ett 
historiskt utvecklingsperspektiv. Denna berättande del glider sedan över i en mer normativ 
passus där deliberativa samtal framställs som det nya sättet för skolor att arbeta med 
värdegrundsfrågor. Med tanke på Skolverkets status som kontrollmyndighet för skolorna kan 
texten som helhet därför betraktas som normativ. I den text som är utgiven av 
Vetenskapsrådet är den kognitiva framställningen övergripande och det är lättare att utläsa 
vad som är författarens egna åsikter. Det innebär också, med hänvisning till Denscombes 
(2000) resonemang om textutvärdering, att jämfört med Skolverkets text har den text som 
Vetenskapsrådet givit ut större trovärdighet. Skolverkets text lämnar större utrymme för 
tolkningar och innebörden blir därför inte heller lika tydlig. 
 
I termer av förpackningsformat kan sägas att dessa texter är relativt korta och linjära, det vill 
säga att de är uppbyggda för att läsas från början till slut. Med tanke på att det är två olika 
myndigheter som publicerat dem kan man också säga att de vänder sig till väl avgränsade 
grupper. Skolverkets text kan vara ägnad åt verksamma lärare eller studenter på 
lärarutbildningen likväl som skolledare och andra beslutsfattare. Vetenskapsrådets text tycks 
vända sig till en snävare grupp bestående av främst forskare. När det gäller genren är den i 
Skolverkets text både förklarande och berättande (se också ovan om texternas normativa 
aspekter) medan Vetenskapsrådets text är främst förklarande. Det texterna talar om, 
diskurskategorin, är givetvis deliberativa samtal och Englund hämtar sina argument (topoi) 
från vetenskapliga teorier som berör demokrati och pedagogik. Dessutom hämtas en del 
historiska uppgifter till den text som Skolverket givit ut. I förhållande till Habermas teori om 
det kommunikativa handlandet tolkar jag det som att texterna kan sägas spegla det 
giltighetsanspråk som härleds ur normativ giltighet – Normativitet. Detta eftersom texterna är 
utarbetade i ett socialt sammanhang och därför följer de sociala regler som gäller i det givna 
sammanhanget. Den del av Skolverkets text som berör det historiska perspektivet stödjer sig 
också i viss mån på sakförhållanden (fakta) vilket med Habermas termer om giltighetsanspråk 
benämns Sanning. Det gäller exempelvis hänvisningar till vad som skett vid vissa historiska 
tidpunkter. Då kvarstår frågan huruvida texterna också är formulerade utifrån Sannfärdighet, 
det vill säga om texterna överensstämmer med författarens egna åsikter och dennes egen tro. 
Jag tror att det är så. Det är naturligtvis mycket svårt att avgöra men jag grundar min utsaga 
på det faktum att Englund under flera års tid skrivit om och utarbetat kriterier för deliberativa 
samtal. 
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Hur besvarar då dessa två texter min aktuella frågeställning? Frågan om vad deliberativa 
samtal kan innebära blir grundligt besvarad och Englund (2000, 2005) menar i båda dessa 
texter att deliberativa samtal har följande kännetecken:  
 

 Det är samtal där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme 
 Det är samtal som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra, det 

handlar bland annat om att lära sig lyssna på den andres argument 
 Det är samtal som har inslag av kollektiv viljebildning, det vill säga strävan att 

komma överens eller åtminstone komma till temporära överenskommelser 
 
I den senare texten (Englund, 2005) finns två ytterligare kännetecken: 
 

 Det är samtal där auktoriteter/traditionella uppfattningar får ifrågasättas 
 Det är samtal med inslag utan direkt lärarledning, det vill säga argumentativa samtal 

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

 
Frågan om hur dessa samtal används i praktiken förblir emellertid obesvarad i dessa texter. 
Det som finns i framförallt Skolverkets text är en önskan om hur deliberativa samtal skulle 
kunna användas. Denna önskan innebär att samtalen används i skolans värdegrundsarbete 
med målet att stärka demokratin. 
 
Tomas Englund vill genom utvecklandet av begreppet deliberativa samtal hitta en 
undervisningsform som befrämjar demokratin (Englund, 2000). Som jag tolkar Englunds 
begrepp deliberativa samtal är det främst fråga om en didaktisk modell som lärare kan 
använda i sin undervisning i relation till eleverna. Englund (2005) uttrycker också en 
förhoppning om att den här typen av samtal ska spridas så att elever sinsemellan kan använda 
sig av den här samtalsformen, det vill säga också utan lärarledning.   
 
 
 
6.2 Böcker 
 
De texter som är föremål för analys här är dels en text som är skriven av Theodorsson (2004) 
och upptar 32 sidor och dels en text skriven av Roth (2004) omfattande 36 sidor. I fråga om 
dessa texters trovärdighet (Denscombe, 2000) är det inte så lätt att avgöra huruvida texterna är 
fria från fel och förutfattade meningar men eftersom texterna baseras på forskning bedömer 
jag att trovärdigheten är tillräcklig. Det språkbruk som används gör också att texternas 
innebörd känns tydliggjord. Båda texterna utgörs av kapitel i en lärobok för högre studier och 
därför signalerar förpackningsformatet att texterna vänder sig till studenter i första hand. 
Texterna är relativt korta och lättlästa samt uppbyggda för att läsas från början till slut. 
Theodorssons text har flera inslag av tabeller och figurer för att underlätta förståelsen. 
Kapitlet bygger på en tidigare avhandling och genren är förklarande, det vill säga den redogör 
för ett visst avgränsat ämne. Syftet med Theodorssons studie var att på tre föräldrakooperativa 
förskolor undersöka deliberativa samtals förekomst och dess effekter på människorna som 
deltog i dessa samtal. Hon redogör i denna text kortfattat för sina teoretiska utgångspunkter 
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och sin analysmodell som tar avstamp i Habermas tankar om strategiskt och kommunikativt 
handlande (topoi). Med hjälp av observationer och intervjuer finner hon bland annat att 
förekomsten av informella samtal underlättar de formella samtalen samt att samtalens längd 
har stor betydelse för att deliberation skulle kunna äga rum. Hur Theodorsson presenterar 
ämnet skiljer sig i denna text från de övriga som analyseras här genom att hon skriver om 
själva deltagandet och dess effekter. Theodorssons text fokuserar inte på att definiera det 
deliberativa samtalets kännetecken i lika hög grad som de övriga texter jag behandlar. Inte 
heller refererar hon till vare sig Englund eller Roth vilket innebär en ytterligare skillnad mot 
övrigt material som studeras här. Istället hämtar hon sina argument hos olika demokrati- och 
kommunikationsteoretiker. Det giltighetsanspråk som denna text kan sägas göra anspråk på är 
i första hand Normativitet eftersom en avhandling (som kapitlet bygger på) är starkt reglerad 
av forskarsamhällets norm- och värdesystem. 
 
Roth (2004) diskuterar i sin text deliberativa samtal utifrån dessas förmåga att bidra till hur 
barn och ungdomar kan utveckla demokratisk kompetens. I begreppet deliberativa samtal 
finns hos Roth både epistemiska och intersubjektiva aspekter. De epistemiska aspekterna 
omfattar den ”förnuftiga förståelseorienteringen” (a.a. s 86) i olika sammanhang medan de 
intersubjektiva aspekterna har att göra med vilka principer som finns för deltagandet i 
deliberativa samtal. Dessa principer förklaras också i texten. Genom att omfatta dessa olika 
aspekter menar Roth att en holistisk syn uppnås och förståelsen för begreppet deliberativa 
samtal möjliggörs. Han ser på deliberativa samtal som en ”demokratisk procedur” (a.a. s 97) 
och därmed har de inte något särskilt mål, menar han. I kapitlet redovisas också kort en 
undersökning som gjorts i olika grundskoleklasser som pekar mot att kommunikativt 
handlande inte förekommer i undervisningssituationen.   Det är i min mening intressant hur 
Roth använder dels begreppet deliberativa samtal, dels kommunikativt handlande. Detta gör 
att hans text i diskursiva termer (topoi och metaforer) skiljer sig från exempelvis Englunds 
texter. Det förefaller som om Roth har en vidare syn på deliberativa samtal eftersom han inte 
bara definierar dessas kännetecken utan också för diskussionen mot ett större sammanhang. 
Detta innebär att till exempel moraliska och juridiska aspekter tas upp i hans bidrag. De 
särdrag som preciseras för det deliberativa samtalet stämmer emellertid väl överens med de 
som Englund (2000) satt upp. En annan intressant observation som jag tycker mig finna är att 
Roths bidrag är det enda av de texter jag studerat som tar upp några kritiska perspektiv på 
deliberativa samtal. På nio sidor diskuterar han om deliberativa samtal över huvud taget är 
möjliga, makt, pluralism samt värderingar, moraliska principer och förnuft. Detta lyfter texten 
i jämförelse med övriga studerade texter, det vill säga att i termer av diskurs är denna text mer 
omfattande och författaren har därmed inte valt bort det kritiska perspektivet. Med 
utgångspunkt i Habermas terminologi tolkar jag det som om Normativitet är det rådande 
giltighetsanspråket även i denna text eftersom Roths argument är uppställda inom ramen för 
de normer och regler som gäller inom vetenskapssamhället.  
 
 
 
6.3 Uppsatser 
 
En uppsats skrivs inom ramen för en utbildning och är principiellt sett skriven för handledare 
och examinator. Även om den färdiga uppsatsen offentliggörs och kan vara av intresse för 
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bland annat andra studenter signalerar således förpackningsformatet en relativt snäv läsekrets. 
Uppsatser skrivs också enligt en viss mall där vissa aspekter på formalia bör vara uppfyllda. 
De har en tydlig innehållsförteckning som gör att läsaren kan välja vilka delar av texten som 
är av intresse och måste därför inte läsas från början till slut. Läsaren kan exempelvis vara 
intresserad av resultatdelen eller metoddelen även om det naturligtvis också går bra att läsa 
texten linjärt. Författarens mål med sin uppsatstext är att förklara och berätta hur han/hon 
tänkt och genomfört sin studie samt vilka resultat som uppnåtts. Därför används också språket 
på ett berättande och förklarande sätt (genre). Diskursen, som jag definierat det i stycke 5.4, 
det vill säga det man talar om och hur man talar om det, varierar naturligtvis mellan olika 
uppsatser och det kan den i viss mån göra, som vi ska se nedan, även om de tre uppsatser jag 
valt för analys behandlar i stort samma ämne - deliberativa samtal. I alla uppsatserna bedömer 
jag att författarna, enligt Habermas teorier, gör anspråk på Normativitet av samma anledning 
som redovisats för tidigare texter, det vill säga att uppsatser skrivs inom ramen för en 
utbildningsinstans gällande regler och normer. Det är inte fråga om sanningar eller subjektiva 
erfarenheter. Istället framställs resonemanget på ett sätt som är socialt godtagbart inom 
forskarsamhället. 
 
Sandmans (2005) studie är en enkätundersökning bland eleverna på en gymnasieskola. Det är 
en C-uppsats som omfattar 52 sidor (A4) och argumenten (topoi) hämtas främst från Englunds 
texter kring deliberativa samtal men även från demokratiteori. Författaren vill veta om det 
finns förutsättningar för att fostra demokratiska medborgare på en specifik skola och de 
förutsättningar han letar efter är i första hand deliberativa samtal. Han kommer fram till att de 
undervisningsformer som gynnar diskussion och dialog sällan används och klassråd på skolan 
fungerar inte tillfredsställande. Egentligen är hans undersökning en studie om elevinflytande 
och som sådan ger den samma negativa bild som skisserats i tidigare avsnitt i denna uppsats.  
 
En i min mening intressant faktor som Sandman tar upp är lärares syn på sitt eget inflytande. 
Han hänvisar till Ferm som menar att det sätt som lärare upplever sina egna möjligheter till 
inflytande på, påverkar hur stort inflytande de i sin tur ger eleverna (jfr Dewey, 2004). Denna 
vinkling har dock inte undersökts i nämnda studie utan pekar på ett område som skulle kunna 
bli föremål för kommande undersökningar. 
 
I denna text (Sandman, 2005) finner man information om vad deliberativa samtal kan 
innebära. Det föreligger ingen diskrepans med de kännetecken för deliberativa samtal som 
Englund (2005) formulerat ovan. Emellertid verkar det inte som om dessa samtal används i 
praktiken på den undersökta skolan. Däremot använder ju Sandman själv deliberativa samtal 
som begrepp i sin uppsats. Rydh (2003) har i en licentiatuppsats, omfattande 99 A4-sidor, 
försökt visa vilka möjligheter det finns för deliberativa samtal vid flexibelt lärande. Flexibelt 
lärande/utbildning innebär i hans uppsats att den studerande själv beslutar om var och när 
studierna ska genomföras. Kommunikation med lärare/handledare sker via dator liksom 
samarbete/ kommunikation med andra studerande. Författaren har valt att genom intervjuer 
inhämta information om hur de studerande uppfattar möjligheterna för deliberativa samtal. 
Studien säger således ingenting om hur deliberativa samtal faktiskt gestaltar sig men Rydh 
tycker sig kunna visa att det finns möjligheter för deliberativa samtal vid flexibelt lärande. 
Han menar till exempel att det är positivt, vid kommunikation via datorn, att deltagarna inte 
behöver strida för sin samtalstid. Alla kan delta på lika villkor och det finns stor möjlighet att 
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noga tänka igenom sina yttranden innan man delger dem för andra. Det största problemet 
ligger enligt Rydh i att få eleverna till att delta i onlinediskussioner. Därför förespråkar han 
motivationshöjande insatser. Dessutom tas en rad andra faktorer upp som försvårar respektive 
underlättar deliberativa samtal i den specifika undervisningskontext som flexibelt lärande 
innebär. Det handlar bland annat om tekniska problem som inte behöver beaktas vid samtal 
inom andra undervisningsformer. Vad deliberativa samtal kan innebära framgår tydligt också 
i denna text och överensstämmer med de kännetecken som Englund (2005) preciserat. 
 
Haster (2004) har i sin D-uppsats, som omfattar 87 A4-sidor, gjort en intervjuundersökning av 
grundskoleelever placerade i montessoriklasser. Avsikten var att se i vilken utsträckning 
deliberativa samtal förekommer, vilka möjligheter eleverna har att delta i deliberativa samtal 
och huruvida det finns goda skäl att utveckla montessoripedagogiken i termer av deliberativa 
samtal (s 7). Huruvida det finns goda skäl att utveckla deliberativa samtal inom just 
montessoripedagogiken lämnas därhän i denna uppsats. Jag är inte insatt i 
montessoripedagogik och mitt eget intresseområde kretsar mer kring den kommunala skolan, 
med eller utan inslag av montessoripedagogik. Haster finner att deliberativa samtal 
förekommer endast i begränsad omfattning och eleverna har få möjligheter att delta i 
deliberativa samtal. Den typ av samtal som förekommer är enligt författaren mer allmänna 
och uppfyller inte de krav som kännetecknar det deliberativa samtalet. 
 
I denna text (Haster, 2004) finner man utförliga diskussioner kring frågan om vad deliberativa 
samtal kan innebära och författaren kontrasterar den syn som Englund har med den syn som 
Roth har. Författaren menar att Englund fokuserar på hur samtalen förs medan Roth 
diskuterar både hur och vad som diskuteras. I hennes analys har också Roths moralfilosofiska 
och epistemiska aspekter använts. Med hjälp av diskurskategorin som analysverktyg menar 
jag därför att Hasters uppsats kan särskiljas från de båda andra uppsatser som analyseras här. 
Haster hämtar sina argument (topoi) från fler ställen och väljer därmed inte bort de aspekter 
som Roth kan tillföra. Haster (a.a.) menar vidare att hennes studie inte kan visa förekomst av 
deliberativa samtal utifrån Roths kriterier men utifrån Englunds mer allmänna definition pekar 
studien på att möjligheter för deliberativa samtal finns i begränsad omfattning. Frågan om hur 
deliberativa samtal används i praktiken måste därför besvaras med att detta sker i mycket liten 
omfattning.  
 
Jag har tidigare (avsnitt 5.3) påpekat att diskussionen om trovärdighet och innebörd måste 
hållas för varje enskild texttyp. När det gäller ovanstående tre uppsatser bedömer jag att de är 
enkla att förstå. Språket är tydligt och jag hittar inga undermeningar. Texternas trovärdighet 
kan ju alltid diskuteras. Två av uppsatserna (Haster, 2004 och Rydh, 2003) har Klas Roth läst 
och kommenterat och den tredje uppsatsen är skriven vid Örebro Universitet, där Tomas 
Englund är pedagogikprofessor. Jag har kort beskrivit uppsatsernas frågeställningar och 
resultat och trots de skilda frågeställningarna har undersökningarna kommit fram till i stort 
sett samma resultat. De olika författarna har likartad syn på deliberativa samtal och kommer 
fram till att dessa samtal inte används i praktiken i nämnvärd utsträckning. Undersökningarna 
är gjorda på olika platser och inom skilda skolformer (montessoriklasser inom grundskolan, 
gymnasieskola och flexibelt lärande) vilket sammantaget ger god trovärdighet. 
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7. Diskussion 
 
De sju texter jag studerat har många likheter utifrån mina analyskategorier. De kan sägas 
tillhöra samma genre, det vill säga författarna har ett mål som är förklarande även om några 
texter också har berättande inslag. De tycks likaså svara mot samma giltighetsanspråk – 
Normativitet trots att jag i Englunds (2000) text också funnit spår av anspråk på Sanning. 
Habermas giltighetsanspråk bör inte ses som separata kvalitéer av vilka en text kan ha endast 
det ena eller det andra. Till viss del finns alla giltighetsanspråken representerade i alla texterna 
och det som redovisas i tabellen nedan är min bedömning av vilket giltighetsanspråk som 
överväger i respektive text. 
 
 
Text Förpackn. 

format 
Genre Diskurs (topoi) Giltighetsanspråk 

Englund, 
2000 

Avgränsad 
grupp 

Förklarande 
Berättande 

Pedagogik- och 
demokratiteori 
Historia 

Normativitet 
Sanning  

Englund, 
2005  

Snäv grupp Förklarande Pedagogik- och 
demokratiteori 

Normativitet 
 

Roth, 2004 Avgränsad 
grupp 

Förklarande Pedagogik-, demokrati- 
och 
kommunikationsteori 

Normativitet 

Theodorsson, 
2004 

Avgränsad 
grupp 

Förklarande Kommunikations- och 
demokratiteori 

Normativitet 

Rydh, 2003 Snäv grupp Förklarande 
Berättande 

Pedagogik-, demokrati- 
och 
kommunikationsteori 

Normativitet 

Haster, 2004 Snäv grupp Förklarande 
Berättande 

Pedagogik- och 
demokratiteori 

Normativitet 

Sandman, 
2005 

Snäv grupp Förklarande 
Berättande 

Pedagogik- och 
demokratiteori 

Normativitet 

 
Tabell 1. Översikt - analysresultat.  
 
Förpackningsformatet skiljer sig åt och signalerar därför olika läsare. De största skillnaderna 
finner jag i vilken läsekrets texten kan sägas vara skriven för. I tabellen ovan har jag använt 
uttrycket avgränsad grupp för att markera en något större läsekrets än uttrycket snäv grupp. 
Det är anmärkningsvärt att jag inte funnit någon text som direkt adresserar lärare eller 
lärarutbildare. Diskursivt, i betydelsen vad man skriver om och var man hämtar sina 
argument, skiljer sig också texterna på det viset att även om alla behandlar deliberativa samtal 
så görs detta på olika sätt, det vill säga författarna hämtar sina argument från olika teorier. 
Englund (2000, 2005) preciserar det deliberativa samtalets kännetecken och talar om dessa 
samtal som ett medel för att befrämja demokrati medan Roth (2004) talar om deliberativa 
samtal som ett mål i sig, en demokratisk procedur. De uppsatser som studerats 
problematiserar inte i någon större grad begreppet deliberativa samtal som sådant, vilket 
möjligen sker på annat håll och hade kanske visat sig om jag vidgat mitt 
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undersökningsmaterial. Den D-uppsats som Haster (2004) skrivit är den enda som har med 
både Roths och Englunds syn på deliberativa samtal. Ett enda bidrag av dem som studerats 
här talar om deliberativa samtal utan att referera till Englunds kriterier på dessa, nämligen 
Theodorsson (2004). Gemensamt för alla bidragen är att de på något vis tar avstamp i 
Habermas teorier medan de för övrigt hämtar sina argument hos olika teorier. Det handlar om 
pedagogiska teorier såväl som demokrati- och kommunikationsteorier. Författarens betoning 
på respektive område kan utläsas av tabellen ovan. 
 
Kan då deliberativa samtal vara till hjälp i skolans demokratifostrande uppdrag och eventuellt 
öka elevernas möjligheter att påverka? De texter som granskats här pekar på att det finns ett 
engagemang för deliberativa samtal bland en del pedagogikforskare och 
pedagogikstuderande. Även hos Skolverket och Myndigheten för Skolutveckling finns ett 
intresse men det verkar emellertid vara så att oavsett de texter som granskats i denna uppsats 
har idén om deliberativa samtal inte nått ut till lärarna. I november 2005 var jag på resa 
tillsammans med 45 grundskollärare från skilda platser i Sverige och hade förmånen att under 
två dagar få samtala med dem om sådant som rör skolan. Ingen av dessa lärare hade hört talas 
om deliberativa samtal. Nu är ju inte detta något vetenskapligt, generaliserbart fynd men jag 
menar att det ändå kan mana till eftertanke. En implementering av idén kring deliberativa 
samtal hos lärarkåren synes mig en tänkbar väg att gå för att möjliggöra användandet av den 
här typen av samtal i skolan. Om lärare får engagera sig i denna samtalsform kan det kanske 
leda till att det sedan sker en spridning till de enskilda undervisningssituationerna. En sådan 
implementering kan tänkas ske på olika sätt, till exempel via lärarutbildningen. Mina tankar 
rör sig dock kring ett annat sätt där man, som jag tidigare nämnt, låter lärare diskutera hur de 
kan tänka sig att införliva styrdokumentens intentioner kring demokrati och elevinflytande i 
undervisningssituationen. Jag menar att lärare som tillsammans med kollegor är inbegripna i 
deliberativa samtal har större möjlighet att låta fenomenet sprida sig till de olika enskilda 
undervisningssituationerna än om deliberativa samtal bara blir ännu en didaktisk modell för 
lärare att välja mellan. Detta synsätt finner stöd hos Sandman (2005) när han diskuterar 
lärares syn på det egna inflytandet och hos Dewey (2004) som diskuterar hur lärares 
inflytande föder personligt ansvar.  
 
Det tycks finnas tre olika perspektiv ur vilka deliberativa samtal kan betraktas. Man kan titta 
på den här typen av samtal utifrån ett kommunikationsteoretiskt perspektiv, ett samhälls- eller 
statsvetenskapligt perspektiv eller ett pedagogiskt/didaktiskt perspektiv. Habermas (1995) 
demokratiteorier verkar ha varit den största inspiratören vid Englunds preciserande av 
deliberativa samtals kännetecken, tillsammans med inspiration från Dewey. Då demokrati 
med nödvändighet är en fråga för samhälls- och statsvetenskap har Habermas teori om 
deliberativ demokrati på ett naturligt sätt lett till att en del studier kommit att grundas på 
denna teoretiska utgångspunkt (se exempelvis Frisack, 2004) men det finns även studier om 
kommunikation som tar sin utgångspunkt i den deliberativa diskursen (se exempelvis 
Holmquist, 2005). Även några av de texter som studerats här har använt sig av 
kommunikationsteorier. 
 
Jag tycker det är viktigt att notera den skillnad som finns mellan antalet publicerade texter 
som handlar om deliberativ demokrati respektive deliberativa samtal. Utifrån min 
uppläggning av studien har jag exkluderat hela den genre av forskning som finns om 
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deliberativ demokrati och deliberativ kommunikation. Kanske just tack vare detta ser jag att 
det finns förhållandevis få texter om deliberativa samtal, vilket tyder på att deliberativa samtal 
är ett relativt nytt begrepp som ännu inte riktigt fått fotfäste. Det tycks vara så att deliberativa 
samtal är en teoretisk modell som alltjämt väntar på ett praktiskt användande. Enligt min 
mening vore det intressant med studier som på olika sätt testar modellens användbarhet. Detta 
kan naturligtvis ske inom alla de områden som på något vis anknyter till deliberativa samtal 
(kommunikation, samhälls-/statsvetenskap samt pedagogik/didaktik; se avsnitt 3.2.1) och 
förhoppningsvis kan studier inom dessa olika områden berika varandra. 
 
Det verkar som om begreppet deliberativa samtal ännu inte riktigt etablerats förutom på den 
vetenskapliga arenan och de texter jag hittat är alla från 2000-talet. Det som kan utläsas av 
ovanstående analys är att deliberativa samtal, enligt de studerade dokumenten, används ytterst 
lite i praktiken. Det verkar dock finnas förutsättningar för deliberativa samtal. Alla texterna 
jag granskat ger information om vad deliberativa samtal kan innebära och det finns inga 
motsättningar mellan de olika texterna, vilket dock måste ställas i relation till det ytterst ringa 
underlag jag byggt på och att jag uteslutit den mängd texter och forskning som ryms under 
deliberativ demokrati. Inom ramen för deliberativ demokrati finns det naturligtvis också 
diskussioner om deliberativa samtal eller deliberativ kommunikation.  
 
Ett deliberativt samtal tycks stå för, som tidigare noterats, ett samtal som kännetecknas av 
respekt och tolerans för de olika synsätt som förs fram. Att olika synsätt förs fram är ett av 
kriterierna för det deliberativa samtalet. I samtalet ska en strävan att komma överens vara 
framträdande. De överenskommelser som görs är dock av provisorisk art och ständigt föremål 
för revision genom nya deliberativa samtal. Det deliberativa samtalets förebild finns, som jag 
tolkar det, hos Habermas och hans teori om det kommunikativa handlandet (se avsnitt 3.2 och 
3.2.1) samt hans demokratiteorier. Habermas skriver om förståelse/samförstånd som en 
förutsättning för rationellt kommunikativt handlande och det deliberativa samtalet syftar just 
mot detta. 
 
 
 
7.1 Förslag till ny forskning 
 
 
Ett syfte med deliberativa samtal som klarlagts av Englund (2000) har en demokratistärkande 
målsättning där deliberativa samtal används i skolans värdegrundsarbete. Det tycks dock som 
att det är få som känner till deliberativa samtal. Vad behöver göras för att deliberativa samtal 
ska bli en del av praktiken, för att de ska kunna implementeras och studeras? Skulle 
användandet av deliberativa samtal kunna vara ett sätt att öka elevinflytandet? Hur skall dessa 
deliberativa samtal i så fall användas? Detta är frågor som i min mening pekar mot nya, 
intressanta forskningsområden. De tre studier som granskats ovan (Haster, 2004; Rydh, 2003 
och Sandman, 2005) antyder att det finns förutsättningar för deliberativa samtal inom tre 
skilda skolformer; montessoriklasser inom grundskola, gymnasieskola och flexibelt lärande. 
Trots det så visar studierna också att deliberativa samtal inte förekommer i någon större 
utsträckning.  
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