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delaktiga och på så sätt öka legitimiteten för det politiska beslutsfattandet. För att 
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1 Inledning

En förvirrad samtid och en rejält försvagad position för demokratin i världen gör 

att demokratins idéer behöver återupptäckas (Burman 2021). Teknokrati, oligarki, 

populism och postdemokrati är begrepp som används i debatten för att beskriva 

situationen. Den globala ekonomin har minskat nationella gemenskapers 

möjlighet att styra sitt eget öde. Oroliga utsagor görs om ett försvagat politiskt 

intresse bland unga människor och att de demokratiska institutionernas fortlevnad 

därför är hotad, även om det också hävdas att engagemanget hos unga har tagit sig

nya former (Sandahl 2020, Långström & Virta 2011). Ökade klasskillnader och en

större kulturell spridning gör det svårare för demokratin att fungera. Det går 

dessutom att ifrågasätta det rådande svenska skolsystemet i förhållande till 

grundskolans idé om att barn från olika håll ska mötas i klassrummen och få en 

likadan chans (Skolverket 2018). 

   Samtidigt skrivs det fram läroplaner, värdegrunder och utredningar från till 

exempel skolverket och utbildningsdepartementet i syfte att stärka demokratin 

genom skolan. Det råder ingen brist på tjusiga beskrivningar av vad det är man 

vill att skolan ska göra, även fast det konstateras att varken skolan eller 

samhällskunskapsundervisning på egen hand kan göra demokrater av folk. En 

sociokulturell syn på lärande betonar interaktion samtidigt som en nyliberal 

samhällsutveckling betonar individuell valfrihet. I grundskolans nya läroplan står 

exempelvis att eleverna ska ”stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet 

meningsutbyte om samhällsfrågor” (Skolverket 2021) och i nuvarande 

ämnesplanen för samhällskunskap på gymnasiet att ämnet ska ”bidra till att skapa 

förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet”. 

   Samtalet är en nödvändighet i en hälsosam demokrati och syftar både till att ge 

kunskap och handlingsberedskap (Englund 2007), annorlunda uttryckt om-

kunskap och i-kunskap (Långström & Virta 2011). Deliberativa samtal kan 

användas i didaktiska syften för ökade teoretiska och praktiska kunskaper i andra 

ämnen än samhällskunskap. Men i idéns ursprung finns en demokratiförstärkande 

och samhällsförändrande tanke. Att människor möts på lika villkor och med ärliga
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intentioner hittar lösningar för det gemensamma bästa är knappast en återspegling 

av verklighetens politiska samtal. Epitet som idealism och naivitet är enkla att 

fästa till Habermas, som dock ansåg att arbetets fulla frigörelse från kapitalismens 

tvång var utopisk, och samma gällande deltagardemokrati i strikt mening, så det 

finns gränser också för Habermas (Eriksen & Weigård 2000). Ett annat sätt att 

beskriva teorin är att den är optimistisk, även om det naturligtvis finns många 

frågetecken kring realiseringen och institutionaliseringen av det kommunikativa 

handlandet. Jag undrar dock om det vore så bra om alla idéer om demokrati och 

politik reduceras till vad som är möjligt att åstadkomma under rådande 

förhållanden? 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka eventuell närvaro av deliberativa samtal i 

lektionsinnehållet i samhällskunskap på gymnasiet.  Det är den praktiska 

användbarheten som det ska undersökas ifall verkligheten i klassrummen ger plats

för. Erfarenheter eftersöks från konkreta situationer av hur deliberativa samtal kan

komma till uttryck eller inte komma till uttryck. Hur mycket lärarna själva explicit

använder sig av begreppet deliberativa samtal behöver inte nödvändigtvis påverka

i vilken utsträckning sådana samtal äger rum. Min undran rör sig om hur 

deliberativa samtal kan upplevas från ett lärarperspektiv i ämnet samhällskunskap.

1.2.1 Frågeställning

Hur ser samhällskunskapslärare på användning och förekomst av deliberativa 

samtal i sin undervisningspraktik? 

1.3 Bakgrund

Begreppet deliberativ demokrati dök upp på 1980-talet och har sedan dess i 

akademiska kretsar utmanat den rådande formen av hur demokrati praktiseras 

(Eriksen & Weigård 2000, s142). USA:s nuvarande Tysklandsambassadör Amy 

Gutmann, är en av många givit bidrag till hur begreppet ska förstås och 

förespråkar deliberation både i politiken och i skolan. Deliberativ demokrati 

handlar om att temporära politiska beslut får legitimitet genom att föregås av en 
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fri ömsesidigt respektfull diskussion och de argument som där förs fram. Det 

räcker inte till för politiken att privata åsikter och intressen köpslår med varandra 

och röstar, demokrati kräver en intersubjektivitet och gemensam förståelse 

(Bøyum & Samuelsson 2015, Englund 2007). Enighet och oenighet klargörs. 

Medborgare bör behandlas som att de kan föra sin egen talan och de skäl som 

beslut vilar på behöver vara tillgängliga och förståeliga, detsamma gäller den 

information som ofta måste ges av experter. 

   Vid sidan om statsvetenskapen och sociologin har deliberation också diskuterats

flitigt som en pedagogisk idé i skolan (Bøyum & Samuelsson 2015). Synen på 

demokrati leder till en syn på vilken kunskap som behövs. Bland 

utbildningsvetenskapliga forskare finns variation i en del aspekter av hur 

deliberativ demokrati bör förstås och implementeras i undervisningen, men alla 

verkar överens om att ingen människa föds till demokrat vilket betyder att skolan 

behöver vara en arena för att träna upp demokratiska förmågor och kunskaper. I 

den praktiska förståelsen av deliberativa samtal skiljer det sig åt vilken koppling 

som finns till demokratiteori, på sina håll har denna pedagogiska praktik kommit 

att användas till andra utbildningsmål. Ordet deliberation har därför löskopplats 

på sina håll från att höra ihop med beslutsfattande och demokratisk kompetens. 

Deliberativa samtal är ibland så vagt definierade att i princip vilken dialog som 

helst faller inom ramen. 

   Å andra sidan finns det en problematik gällande demokratisk kompetens om det 

på förhand kan bestämmas vad en sådan kompetens består av, om 

utbildningsmålen då blir paternalistiska (Carleheden 2007, Englund 2007) eller 

går ut över elevernas subjektifikation1 (Biesta 2003).  Den politiska inriktningen 

av deliberationsbegreppet syftar till att forma politiska ståndpunkter och fatta 

politiska beslut. Förmågorna som knyts till idealet är argumentation, kritisk 

tänkande och en ömsesidig respekt och tolerans. Ett annat spår förekommer, med 

1 Det är själva handlandet (eller att åtgärda bristen på det) som är målet för demokratisk utbildning

som därför inte ska ha förutbestämda mål menar Biesta (2003). Demokrati är mer komplicerat än 

att skapa en viss sorts medborgare för inklusion i en befintlig ordning. ”Varken individ eller 

samhälle kan bestämmas som en på förhand fastställd identitet” (Ljunggren 2015, s41).
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en bredare och mer generell syn på deliberation, att det inte bara behövs i 

beslutsfattande utan ska prägla mänskliga relationer i stort. Samuelsson och 

Bøyum (2015) menar att forskare från olika fält pratar förbi varandra när det är för

stor skillnad i innebörden av samma begrepp och att den politiska innebörden kan 

gå förlorad. 

   Att människor pratar förbi varandra är just vad som ämnas motverkas. Olika 

definitioner finns av deliberativa samtal, en vanlig utgångspunkt i forskning är 

Tomas Englunds (2007, s156) definition: ”...samtal där skilda synsätt tydliggörs 

och olika argument ges utrymme, men med en strävan att komma överens och den

andre alltid respekteras”. Hur den abstrakta idén om deliberativ demokrati kan 

appliceras i undervisningspraktik sammanfattas av Englund i fem punkter, varav 

de tre första framhålls som en slags kärna:

a) samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme 

b) att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta 

andra, det handlar bland annat om att lära sig lyssna på den andres argument 

c) inslaget av kollektiv viljebildning, dvs strävan att komma överens eller 

åtminstone komma till temporära överenskommelser 

   Englund har ytterligare två punkter i sin defintion som handlar om att 

traditionella uppfattningar ska kunna kritiseras och att lärarens inblandning 

problematiseras. Dessa berörs på sida 8, men med anledning av att uppsatsen 

behöver avgränsningar och behandlar en grundläggande nivå av deliberativa 

samtal ges dessa punkter inte samma utrymme.

   I Habermas samhällsfilosofi finns ett önskemål om en livskraftig politik 

diskussion också när det inte vankas val (Carleheden 2007). De politiska 

rättigheterna behöver upphöjas för att realisera den politiska delaktigheten vilket 

är relevant i relation till att Skolverkets formulering om ett aktivt deltagande i 

samhället och egentligen också till samhällskunskapsämnets historiska uppkomst. 

Habermas är den mest tydliga inspirationskällan till den pedagogiska idén om 

deliberativa samtal (Englund 2007) och svarar på frågan om varför de bör finnas. 
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Det är från perspektivet av hans normativa politiska teori om vilken nytta 

deliberation kan ha för ett samhälle som jag vill undersöka den upplevda nyttan i 

klassrummet. 

1.4 Disposition

Inledningsvis riktar jag mig mot teori som ger en sociologisk förklaring och 

förståelse till varför den politiska kommunikationen bör förändras. Habermas 

utgår från relationen mellan samhället och människans sociala handlingar. Teorin 

om kommunikativ rationalitet är den handlingsteoretiska grunden för hans 

demokratiteori, som förklaras i relation till den liberala och republikanska teorin. 

   Sedan redogörs för både teoretisk och empirisk forskning om didaktiska 

implikationer. Den empiriska forskningen består av svenska avhandlingar som 

gjorts i ämnet deliberativa samtal i samhällskunskap på gymnasiet, samt 

internationella vetenskapliga artiklar. 

   Vilka metodval som gjorts och hur undersökningen gått till beskrivs i 

metodavsnittet. Efter detta följer en genomgång och analys av undersökningens 

resultat med avslutande diskussion. 

2 Habermas politiska teori

2.1 Kommunikativ rationalitet 

Att traditionellt tänkande och handlande successivt ersatts av det målrationella var

en grundläggande förklaring i Webers analys av den västerländska 

samhällsförändringen (Eriksen & Weigård 2000). Weber såg förtjänsterna och 

nödvändigheten med detta men också hur vetenskapen och en beräknande attityd 

burade in människan och avförtrollade tillvaron. Durkheim beskrev farorna med 
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ett normlöst samhälle med begreppet anomi2. Istället för att avfärda själva 

rationaliteten som en bov bakom positivismens och kapitalismens genomsyrande 

inverkan så håller sig Jürgen Habermas kvar i upplysningens tro på rationalitet 

men utvidgar begreppet. Han håller också fast vid Webers handlingsteoretiska 

ingång behövs för att få kunskap om samhället. Habermas utvecklade en ”stor 

berättelse” som bygger vidare på många andras teorier, en antipostmodern politisk

teori, i vilken han bland annat klyver förnuftet i olika delar. Ett slags förnuft är 

den instrumentella och strategiska målrationaliteten, men för ett samhälles 

existens och funktion krävs också en kommunikativ rationalitet. Dessutom finns 

det praktiska förnuftet, de olika sorterna har var för sig sin egen logik och 

funktion (Eriksen & Weigård 2000). 

   På liknande sätt som att människan böjt verb innan det fanns grammatik och 

plussat ihop två med två innan det fanns räkneregler så vill Habermas hitta regler 

för hur människor kommer fram till passande sätt att reglera mänsklig samvaro. 

Hur mening, normer och moraliska regler skapas genom kommunikation (Eriksen 

& Weigård 2000).  

   Socialt liv och samhälleliga relationer inbegriper en dimension som kan varken 

förstås eller fungera efter en målrationell logik (Eriksen & Weigård 2000). 

Habermas går alltså på tvärs mot den del av samhällsvetenskapen (exempelvis 

rational choice3) som endast beskriver sociala processer i ekonomiska termer, som

ett resultat av individuell, strategisk nyttomaximering. Ett samhälle behöver en 

intersubjektiv rationalitet, som uppstår mellan individer. Denna rationalitet är 

kommunikativ och inriktar sig mot gemensam förståelse, till skillnad från en 

instrumentell handling som är att välja bästa medel för att uppnå ett mål. 

   En meningsfull kommunikation bygger på att den följer grundläggande 

giltighetsanspråk, vilka består i att de som pratar är sanna (inte ljuger), riktiga 
2 Durkheim drar bland annat slutsatser av självmordsstatistik i slutet av 1800-talet i en mängd 

europeiska länder (Durkheim 2005, s218). I relation till både fabriksarbetare och borgerliga yrken 

är självmordsfrekvensen lägre bland jordbruksarbetare med mer sammanhållna trosföreställningar.

3 Teori som menar att människan tänker ekonomiskt inom livets alla områden, att hon är en ”homo

economicus”. Utbildning, partnerskap och brottslighet ej borträknat (Eklund 2017, s50). 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se



11 (47)

(begripliga och inom sitt normativa sammanhang) och sanningsenliga 

(uppriktiga). Giltighetsanspråken är knutna till begreppet kommunikativt 

handlande som äger rum när människor använder språket förståelseinriktat för att 

närma sig en gemensam tolkning av något i syfte att samordna sitt handlande efter

bästa argument (Eriksen & Weigård 2000). Språket hade inte varit lika viktigt om 

människor bara skulle använda det till att ljuga, luras och vara obegripliga hela 

tiden. Vad vi säger får konsekvenser för vad vi gör, språket bär på en möjlighet 

till ömsesidighet och att rationellt analysera också moraliska och politiska frågor, 

inte bara det faktamässiga. Sällan uppnås total enighet i tolkningen, till exempel 

missförstånd och maktförhållanden står i vägen. Konsensus och en helt gemensam

förståelse är ett ideal mer än något som vanligtvis förverkligas. Mänskligt 

språkbruk är både strategiskt och förståelseinriktat. Kommunikativt handlande är 

således inte samma sak som att kommunicera. 

2.2 Koloniserad livsvärld

De sammanhang och situationer i den konkreta vardagen vi hela tiden befinner oss

i och försöker förstå är livsvärlden, det är vår språkliga, kulturella och sociala 

verklighet. Begreppet har mer en kognitiv status (Eriksson & Weigård 2000, s67) 

än att det är platsbestämt och har likheter med begreppet civilsamhälle (Habermas

1996, s366-367). Det är i livsvärlden kommunikativt handlande kan äga rum och i

någon mån krävs för att livsvärlden ska upprätthållas. Offentligheten, i Habermas 

mening, ingår i livsvärlden och finns i ett mellanrum mellan det privata och 

staten. Här finns potentialen för medborgerligt inflytande. Demokratin behöver att

människor möts och har politiska samtal i detta mellanrum, i stället för att som 

passiva konsumenter och adressater enbart ta ställning till färdigserverade 

budskap (Eriksen & Weigård 2000, Habermas 2003). 

   I motsats till livsvärlden står system, som fungerar enligt en målorienterad 

resultatinriktad logik (Eriksen & Weigård 2000, Habermas 1996). För att hantera 

komplexitetsstegringen i utvecklingen från stamsamhällen till nationalstater, har 

ekonomiska och administrativa system utvecklats för materiell reproduktion. 

Uppgifter delas upp, människor specialiserar sig och expertsystem uppstår, 
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samhället utdifferentieras4 i olika subsystem. Dessa områden av samhället, 

framförallt statsapparaten och hur kapitalismen strukturerar samhället, måste 

förstås systemteoretiskt. I dessa så kallade subsystem spelar normer och 

handlingars intentioner ingen roll och ingen meningsaspekt finns att tolka, 

systemen fungerar efter sin egen logik. Rumsligt är system och livsvärld sällan 

helt åtskilda men i sina grundläggande sätt att fungera är de det. En skarp 

uppdelning av livsvärlden och system har kritiserats, men begreppen bör tolkas 

idealtypiskt, som något som kan hjälpa reda ut verklighetens kaos. 

   Kommunikativt handlande motiveras med argument. I systemen finns det 

styrmedier istället vilket är betydligt smidigare. Det hinns inte med att prata 

igenom alla frågor i ett komplext samhälle som förlitar sig expertkunskaper. I det 

ekonomiska systemet finns styrmediet pengar och i den politiska förvaltning 

gäller styrmediet makt (Eriksen & Weigård 2000). ”Tillspetsat kan man säga att 

den som har pengar kan betala medan den som har makt kan befalla – utan några 

om och men i i form av frågor och motiveringar” (s128). Där pengar och makt 

styr råder systemlogik. Maktrelationer hindrar det kommunikativt rationella, vad 

som sägs minskar i betydelse i förhållande till vem som säger det.

The circuit of lifeworld communication is interrupted at the points 

where it runs into the media of money and administrative power, 

which are deaf to messages in ordinary language. (Habermas, 1996 

s56)

   Den ideala talsituationen är enligt Habermas fri från systemvärldens imperativ. 

När något ska säljas eller någon ska lydas blir det svårare med exempelvis 

uppriktigheten. En störningsfri kommunikation behöver jämlika villkor. Att 

auktoritet och det som tas för givet ska kunna ifrågasättas går att spåra till 

Frankfurtskolan och den kritiska tradition som Habermas kommer ifrån. En kritisk

hermeneutik i syfte att reflektera bortom positivismens ytlighet och statiska 

4 Giddens (1999) benämner det som ”urbäddning” och poängterar platsens minskade betydelse. 

Weber (2005) skriver att klosterlivets askes i hopp om guds nåd stegvis förvandlats till en 

kapitulation inför strävsamt lönearbete och ekonomisk ändamålsenlighet. En byråkratiserad 

kapitalism har skett till priset av mänsklig individualitet och autonomi.
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karaktär, för att avslöja maktobalanser och se vem som gynnas eller missgynnas 

(Alvesson & Sköldberg 2007). Habermas kan placeras in i vad han själv 

benämner som ett emancipatoriskt kunskapsintresse. 

   För att frigöra oss behövs förståelse av de system och strukturer som vi tar för 

självklara men som rymmer outtalade orättvisor, en uppgörelse med den egna 

kulturens underliggande mekanismer (Alvesson & Sköldberg 2007) . Om 

utbildning bara handlar om arbetskraft, konkurrenskraft och tillväxt, är det ett 

ekonomiskt-tekniskt kunskapsintresse som styr. Det ändamålsenliga förnuftet kan 

bara svara på frågor om medel, inte om målen. 

   En fungerande livsvärld ger människan mening i tillvaron, den fostrar oss och 

binder ihop oss i en gemenskap. Mening, solidaritet och identitet är de sociala 

resurser som hålls vid liv och utvecklas via normer, beteendemönster och 

begripliga referensramar i den ”symboliska reproduktionen” (Eriksen & Weigård 

2000). Resurser som ett samhälle inte kan klara sig utan och som enklare 

reproduceras från religion och tradition i jämförelse med argumentation. 

Livsvärlden uppnår sin funktion och skapar ansvariga medborgare genom en 

kommunikativ rationalitet som ger förståelse och samförståndsprocesser. När den 

symboliska reproduktionen hackar riskerar alltså samhället att tappas på mening 

och social integration. Då händer det som Weber hissade varningsflagg för, ett 

välordnat men dehumaniserat samhälle. Ett skeende som kan illustreras med att 

medborgare följer normer och lagar för att slippa sanktioner snarare än att 

medborgarna är synkade moraliskt. 

   Habermas beskriver det som systemimperativens kolonisering av livsvärlden, att

det strategiska, instrumentella handlandet fått överhanden gentemot det 

kommunikativa vilket leder till samhällssjukdomar5. Livsvärlden har skakat av sig

religiösa dogmer, men när det istället huvudsakligen handlas instrumentellt så blir 

människan förtingligad och alienerad (Eriksen & Weigård 2000). Den legitimitet 

staten behöver förankra i livsvärlden har blivit frammanipulerad. Om religionen 

5 ”Psykopatologier”(s116) och ”patologiska bieffekter”(s131) uppstår men förklaras inte explicit. 

En ökad förekomst och användning av psykofarmaka och skjutvapen är två exempel på 

existerande sociala och psykiska störningar. 
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ersätts av en totalt monetariserad, kommersialiserad och avpolitiserad livsvärld 

skulle det innebära att samhället förstör sin bas och förintar sig själv (2000, s131).

Populistiska odemokratiska krafter försvarar blint traditioner som då hotas 

(Habermas 1996, s371). Istället behövs demokratiska procedurer för att skydda 

våra sociala relationer i livsvärlden från marknad och kapitalism. För att klara det 

krävs en tämjning av ett teknokratiskt och paternalistiskt politiskt system 

(Habermas 1996). Habermas fäster sitt hopp till politiska rörelser som har 

förankring i den livsvärld som fortfarande finns kvar. 

For institutionalized opinion- and will-formation depends on 

supplies coming from the informal contexts of communication found

in the public sphere, in civil society, and in spheres of private life. In

other words, the political action system is embedded in lifeworld 

contexts. (Habermas 1996, s352)

2.3 Demokratiideal

Joseph Schumpeter konstaterade att demokrati i sin praxis inte är ett folkstyre och 

det finns ingen gemensam folkvilja (Held 2011). Folkets makt sträcker sig till att 

godkänna eller underkänna politiska experter som via individers fria val tävlar om

röster för att kunna fatta besluten, enligt majoritetsprincipen. På liknande sätt 

beskriver Habermas att medborgare istället blivit konsumenter (Habermas 2003), 

med skillnaden jämfört med Schumpeter att demokrati borde och skulle kunna 

vara något mer än en representativ styrelseform. Politiken kräver ett engagemang 

och om medborgare ska börja värdera politiskt deltagande behöver det finnas 

möjligheter att delta. 

   I en liberal demokrati ska staten, med hjälp av grundlag och okränkbara 

individuella rättigheter, skydda sina medborgare från regler och begränsningar. 

Politik blir en nödvändig medling mellan olika gruppers privatintressen i 

samhället, en möjliggörare av att alla individer fritt ska kunna sköta sina egna 

angelägenheter utan att någon lägger sig i eller hindrar (Held 2011).  

Medborgarnas egenintressen och preferenser konkurrerar och aggregeras genom 

en rättvis valprocedur och ger på så vis formell legitimitet för lagen via 
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majoriteter. Republikansk demokratiteori menar däremot att det politiska livet är 

en förutsättning för frihet och inte dess skydd. Här sätts ett värde i den politiska 

delaktigheten och i att sträva efter gemensamma värden och det gemensamma 

bästa. Friheten finns i att vara med och forma den gemenskap som människan 

ofrånkomligen är en del av. Deliberativ demokrati grundar sig i att beslut genom 

gemensamma överväganden får innehållslig motivering. Habermas menar att en 

kollektiv viljebildning i republikansk mening bygger på att det redan finns en 

integrerad grupp med gemensamma uppfattningar. Momentet med att hitta bästa 

argumenten är förbehållet till denna grupp, och om det redan finns en färdig 

allmänvilja behövs inga argument. Politiska samtal som utestänger vissa grupper 

är inte värda namnet, folkviljan måste samsas med pluralitet (Eriksen & Weigård 

2000, Carleheden 2007, Habermas 2003, Habermas 1996). 

   Att en traditionell kollektiv identitet och kollektiv kultur ska resultera i en 

gemensam viljebildning kännetecknar republikansk demokrati (Held 2011), 

Habermas avfärdar denna del och menar att gemensamma beslut och normer bör 

knytas till en reglering av hur (olika) människor ska leva tillsammans (Eriksen & 

Weigård 2000). Vad som ska motivera besluten är inte hur de relaterar till vare sig

en specifik livsform eller majoritetskultur, utan till det bättre argumentet. 

According to the liberal view, the democratic process is effected 

exclusively in the form of compromises among interests. Rules of 

compromise formation are supposed to secure the fairness of results 

through universal and equal suffrage, the representative composition

of parliamentary bodies, the mode of decision making, rules of 

order, and so on. Such rules are ultimately justified in terms of 

liberal basic rights. According to the republican view, on the other 

hand, democratic will-formation takes the form of ethicopolitical 

self-understanding; here deliberation can rely on the substantive 

support of a culturally established background consensus shared by 

the citizenry. (Habermas 1996, s296)
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   Habermas sammanför de liberala och republikanska modellerna med ambitionen

om att en kollektiv viljebildning kan samexistera med pluralism och mänskliga 

rättigheter. I ett differentierat och flerkulturellt samhälle måste olikhet respekteras,

alla måste vara fria och autonoma för att kunna säga sin mening. Samtidigt måste 

vi fortsätta välja beslutsfattare som sin tur behöver använda sig av voteringar. 

Deliberation kan äga rum bland politiker såväl såväl som i civilsamhällets 

offentlighet. En fri, öppen diskussion behövs som i sin tur behöver 

kommunikationskanaler (parlamentariska val och voteringar räcker inte) för att en

allmän opinion fångas upp och möjliggöra politisk legitimitet (Eriksen & Weigård

2000, Habermas 1996). 

Han [Habermas] skiljer alltså i enlighet med liberalismen mellan civilt 

samhälle och stat, men betonar å andra sidan, i motsättning till 

liberalismen, inte det civila samhällets ekonomiska utan dess politiska 

karaktär. Demokratins radikalitet avgörs av i vilken grad den relativt 

oberoende politiska offentligheten tillåts att indirekt påverka den statliga 

byråkratin. (Carleheden 2007, s118)

Deliberation är gemensamma överväganden, inte förhandlingskompromisser6. En 

för alla tillgänglig gemensam viljebildning som görs för att lösa kollektiva 

problem eller för att forma gemensamma mål (Eriksen & Weigård 2000). 

Handlingsalternativ behöver berättigas med argument och allmänna principer för 

att appellera till andra, ett egenintresse är inget argument. Deliberation kräver 

kommunikativt rationella aktörer som förutom att kunna argumentera och lyssna, 

också har kompetens i form av moralisk omdömesförmåga. 

2.4 Sociala villkor som försvårar en deliberativ 
offentlighet

I tidigare mer traditionella och religiösa samhällen ärvdes normer med större 

automatik till nästa generation, idag är livsvärlden mer individualiserad och 

präglad av reflexivitet. Det finns ingen säker kunskap i det sociala livet, ny 

6 Vissa frågor följer dock en pragmatisk diskurs, de har en målrationell lösning (Eriksen & 

Weigård 2000) och kan behöva förhandling (Carleheden 2007b)
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information och nya kunskaper gör att människor ständigt reviderar och omformar

sin egen ”självberättelse” (Giddens 1999). En autonom människa behöver själv 

bestämma och ifrågasätta vad som är det rätta och det goda. Ifrågasättandet och 

det reflexiva i det senmoderna samhället sker alltså främst i förhållande till den 

egna självberättelsen och möjligheten till det egna självförverkligandet. Politik 

blir då mer en personlig angelägenhet som knyts till den enskildes val, den egna 

livsstilen, förbättring av den egna framtiden, mer än att genom kollektiv handling 

förändra och frigöra samhället från ojämlika förutsättningar och möjligheter 

(Giddens 1999). Den senmoderna politiska utvecklingen kan också beskrivas mer 

handla om identitet, antidiskriminering och kulturellt erkännande än om 

ekonomisk omfördelning (Carleheden 2007b, s179). 

   Politisk jämlikhet förutsätter en social jämlikhet, man behöver kunna äta sig 

mätt innan man kan göra sin röst hörd. Samtidigt har välfärdsstaten historiskt haft 

problem med att människor inte själva fått utforma egna lösningar, vetenskapen 

och experter har fört svaga gruppers talan (Carleheden 2007, s114). Förutom 

social ojämlikhet identifieras också kulturell missaktning som ett problem för att 

ett större medborgerligt deltagande ska kunna realiseras (Carleheden 2007b). 

Kulturell missaktning sammanfaller i praktiken ofta med social ojämlikhet. 

Historiskt har underordnade grupper organiserat sig i egna ”motoffentligheter” för

att ha chans att senare ta plats i den större offentligheten där de ekonomiskt och 

socialt privilegierade haft mer att säga till om. Den formella politiska jämlikheten 

tenderar att bygga upp en falsk föreställning vilket bevisas av att jämställdhet 

fortfarande behöver diskuteras 100 år efter att kvinnor fått fullt medborgarskap 

(Carleheden 2007b). 

   Ökad kulturell pluralism är en följd av globalisering och ökad migration. En 

större politisk delaktighet skulle bestå av människor med blandad etnisk och 

kulturell bakgrund. Habermas efterfrågar en ”författningspatriotism”, det är 

”demos” och inte ”ethnos” som ligger till grund för en deliberativ demokrati 

(Carleheden 2007b). En kulturellt mer heterogen medborgarskara behöver 

internalisera samma demokratiska procedurer. Medborgare behöver enas om hur 

man ska komma överens snarare än att alltid komma överens i sak. Deliberation 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se



18 (47)

hade inte behövts om samhällsmedlemmarna redan var överens, på så vis är 

pluralism en förutsättning för demokrati mer än ett problem. Konsensus kan 

därför ibland betyda att tydliggöra olikheter, det vill säga vara överens om det 

man inte är överens om. Det kulturellt avvikande ska inte diskrimineras och 

majoritetskulturens etiska partikularitet behöver synliggöras. Problemen uppstår 

när det partikulära (etisk diskurs i Habermas termer, om det goda) hotar det 

universella (moralisk diskurs, om det rätta), eller vice versa. Demokrati får inte bli

eurocentristisk men rimligen finns en gräns för hur demokratin ska förhålla sig till

icke-demokratiska doktriner och till ”oresonabla” doktriner som istället för den 

individuella omdömesförmågan utgår från en metafysisk uppfattning. 

Resonemanget leder till en filosofisk diskussion om toleransens gränser 

(Carleheden 2007b). 

3 Tidigare forskning

Det goda samtalet kan sammanfattas som att alla ska kunna var med och lyssnas 

på oavsett samhällsposition, att det är argumenten som talar och att de som deltar i

samtalet söker samförstånd. Detta avsnitt behandlar forskning om behov och 

tillämpning av deliberativa samtal i skolan. 

Vetskapen om omöjligheten av dess totala uppnående är relativt given. 

(Englund 2007, s164)

3.1 Behovet av en förnyad politisk socialisation

Massutbildning har alltid innehållit en mer eller mindre uttalad politisk 

medborgarfostran som förändras i takt med att samhället förändras (Carleheden 

2007). Normer och värden behöver förstås och omsättas i handling. Handling 

påverkas inte nödvändigtvis av förnuftet, då vanor och seder tenderar att ha en 

stor påverkan. Därför behövs också enligt Habermas socialisationsprocesser så att 

människor internaliserar det som är förnuftigt. Deliberativa attityder och 
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demokratisk kompetens uppstår inte av sig själv utan genom en politisk kultur 

med goda vanor. För att många människor ska ta del av en gemensam 

viljebildning krävs att medborgarna dels har kunnande och dels är övertygade om 

deltagandets betydelse. Samhällsutvecklingen med ett individcentrerat 

demokratiideal och nyliberal politik signalerar en andra kris för moderniteten (den

första var i samband med välfärdsstatens uppkomst) och behovet av en ny 

demokratiförståelse (Carleheden 2007).  

   Englund skriver om deliberativa samtal utifrån att undervisning behöver 

engagera och skapa mening. Moralisk omdömesbildning står inte i motsättning 

till, men behöver balanseras mot, skolans kunskapsbildande uppgift, det vill säga 

lärandet. Förekomsten av konfrontationer mellan skilda synsätt och uppfattningar 

tenderar att öka i skolan i takt med ett flerkulturellt samhälle, ökad individuell 

reflexivitet och minskad lärarauktoritet. Att utveckla en ömsesidig 

kommunikation är därför en stor del i skolans medborgarfostran. Skolan ska 

förbereda eleverna men bör också fungera demokratiskt här och nu (Biesta 2003, 

Englund 2007). Demokratiska värden och kunskap om demokrati är inte heller det

ett motsatspar, tvärtom kompletterar de varandra så debatten om skolan ska verka 

för det ena eller det andra är en pseudodebatt (t ex Tryggvasson 2020, Englund 

2007).

   När det är möjligt för lärare att leda deliberativa samtal, att i en respektfull anda 

låta olika perspektiv föras fram, är en fråga för omdömet. Läraren har en viktig 

roll i att bedöma när det är lämpligt, vad som kan diskuteras beror exempelvis på 

ålder, klassrumsklimat och kunskapsnivå (Englund 2007, Larsson 2007b). De 

kunskaper och värderingar som elever bär med sig hemifrån behöver möta andras,

konsekvenser av olika synsätt behöver framkomma för att stärka det autonoma 

tänkandet (Englund 2007). Med andra ord synliggöra och förverkliga pluralismen.

Att traditionell auktoritet och majoritetskultur ska kunna ifrågasättas tillsammans 

med en strävan mot att elever ska kunna föra icke lärarledda deliberativa samtal 

utgör för den här uppsatsen två ”överkurskriterier”. Samtal som bara sker elever 

emellan kan naturligtvis också innehålla ojämlika maktförhållanden, men en 

jämlik samtalssituation utan en betygssättande auktoritet att förhålla sig till ger en 
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större meningspotential. Lärar-elev-relationen har en inbyggd institutionell 

ojämlikhet, läraren ska utvärdera eleverna och har tolkningsföreträde i vad som är 

relevant, godtagbart och värdefullt (Hultin 2007). I likhet med konsensusidealet är

lärarfria samtal något att sträva mot mer än något som lätt låter sig realiseras. 

Lärare kan vara begränsande men i det första steget är det lärarna som är 

möjliggörarna, vilket är fokus i denna uppsatsen. Internaliseringen av deliberativa 

attityder ska ses som ett långsiktigt projekt och förmågan att muntligt kunna 

formulera en uppfattning bör uppvärderas i förhållande till traditionell kunskap 

anser Englund. Forskningen tyder på positiva resultat av deliberativa samtal både 

kunskapsmässigt och kopplat till attityder (Englund 2007).  

   Förståelse i politiska frågor och toleransförmåga har visat sig öka när elever har 

fått diskutera kontroversiella frågor. Olika värderingar, konflikter och 

kontroverser behöver göras till naturliga inslag för att elever ska lära sig att föra 

politiska samtal (Hess 2009).  När det är möjligt att prata om mer känsliga ämnen 

är också detta en fråga för lärares omdöme, till en början är det bättre att elever får

träna på att ha deliberativa samtal om mindre laddade frågor (Samuelsson 2016). 

En prioritering av samtalet mer än av samtalets innehåll. 

3.2 Effekter av deliberativ 
samhällskunskapsundervisning 

Avhandlingar i ämnet deliberativa samtal i samhällskunskap på gymnasienivå 

visar på positiva effekter. Kent Larsson (2007b) behandlar elevers och lärares 

erfarenheter av deliberativ kommunikation i fråga om lärande, delaktighet och 

interaktion. Han gör en tredelad indelning i form av den värdegrundsrelaterade, 

samhörighetsbildande och kunskapsbildande dimensionen. Fokuset i Klas 

Anderssons (2012) forskning är mer centrerad kring undervisningens effekter på 

kunskaper även om han också frågar om hur demokratiska värden påverkas. 

   Deliberativa samtal behöver ha tydliga mål och behöver en förberedande del så 

att eleverna går in i samtalen med relevanta kunskaper (Larsson 2007b). Läraren 

har ett ansvar för att alla får komma till tals på samma villkor, bara för att läraren 

tar ett steg tillbaka betyder det inte att lärarens roll skulle bli lättare eller mindre 
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viktig. Deliberativ didaktik kan ses som ett förhållningssätt mer än ett precist 

tillvägagångssätt. Samhörighet och samverkan betonas som positiva utfall av 

sådant förhållningssätt. 

   I utvärderingar (gjorda av David Mathews och Agneta Bronäs) av 

samhällsundervisning pekas på att det förberedande, abstrakta och oomstridda har 

för stor plats och att elever är nyfikna på andra perspektiv och vill ha ett mer 

konkret innehåll (Larsson 2007). Undervisning är mer inriktad på politikernas 

värld än på medborgarnas vilket deliberativa samtal har potential att ändra på, det 

visar också Forsberg (2011). 

   Anderssons (2012) resultat sticker ut i den meningen att de positiva effekterna 

är markant mer synliga hos elever i de yrkesförberedande programmen, främst 

flickor. Resultaten går emot tidigare forskning som pekat på motsatsen, det vill 

säga att det skulle vara gymnasieelever på studieförberedande program som är 

mest gynnade av deliberativ undervisning. Effekterna syns i form av bättre 

argumentation och samtalskompetens samt ökat intresse och politiskt engagemang

(Andersson 2012, Forsberg 2011). Framgångsfaktorer som lyfts fram med 

deliberativ undervisning är att den ger utrymme för elevers vardagsspråk och 

uppfattas som mindre teoretisk. I Anderssons avhandling påvisas att det inte i 

något fall givit sämre resultat för kunskap och demokratiska värderingar med en 

deliberativ didaktik. Jämförelser görs mellan lärarnas vanliga lärarcentrerade 

undervisning och en deliberativt arrangerad undervisning. Andersson landar i att 

läraransvaret är stort också i deliberativa samtal. En ovan känsla, osäkerhet och 

ökad arbetsbelastning beskrivs från lärarhåll med deliberativ undervisning, men 

gav alltså ändå positiva utfall. 

3.3 Sociokulturellt perspektiv

Även om dess inspiration inte ska förnekas så är den pedagogiska idén om 

deliberativa samtal delvis en fristående didaktisk konstruktion med 

beröringspunkter till det sociokulturella perspektivet på lärande, till exempel att 

lektioner inte bara ska innehålla monologisk kunskapsförmedling. En människa 

kan inte få någon kunskap om sig själv utan att kommunicera med och relatera till
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andra (Säljö 2000). Med sociokulturell lärandeteori kan man därför säga att 

mycket av det som händer i skolan handlar om att lära sig behärska språket. 

Kunskap, förståelse och mening byggs upp av dialog i sociala sammanhang, av 

situerad mänsklig aktivitet. Konflikter kan lösas genom att antingen slå ihjäl 

varandra eller prata med varandra. Svårigheten med språkanvändning är att skapa 

entydighet, språket är inte automatiskt en återspegling av verkligheten för det vi 

pratar om är ofta immateriellt. Språket är konstitutivt, det vill säga påverkar våra 

handlingar och därför ett ”moraliskt företag” (Säljö 2000). 

Genom att vi socialiseras in i dessa traditioner för hur man ger och 

tar argument, lär vi oss att inte bara föra våra egna argument till 

torgs utan också att inse när de inte håller och när vi således måste 

ge med oss. Bildligt uttryckt blev argumentationen språklig istället 

för fysisk. Om två parter är villiga att underkasta sig samma logik i 

resonemang och ge med sig när de blir överbevisade, så kunde detta 

vara ett attraktivt alternativ till mer destruktiva sätt att avgöra 

oenigheter. (Säljö 2000, s4)

Ett sociokulturellt lärandeperspektiv gör att flera samtal kan definieras som 

deliberativa, exempelvis ett samtal mellan lärare och elever kring undervisningens

utformning (Hultin 2007, s325, Samuelsson 2016). Värdegrundsarbetet som är en 

del av skolans demokratiska uppdrag ska som bekant prägla all undervisning och 

inte bara samhällskunskapen. Elever behöver ta med sig sina erfarenheter, sina 

”livsvärldsjag”, till skolan. Bara så kan intersubjektiva möten ske där elever 

vidgar sin förståelse om sig själva och andra. Om gruppsammanhållning är stark 

ges plats för individualitet. Ifall elever inte känner igen sig i de språkliga (i 

meningen socialt språk) och kulturella uttryck som finns i undervisningen riskerar

dessa elever att tvingas förneka sin identitet, få en försämrad språkutveckling och 

hamna i ett politiskt utanförskap (Hultin 2007). En skenbar konsensus blir fallet 

när oenigheter av olika slag inte uttalas. Klass, kön och etnicitet kan vara faktorer 

som gör att vissa inte hävdar sig i klassrummet. Skenbar konsensus kan också 

bero på den erfarenhetsmässiga, kunskapsmässiga skillnad som finns mellan 

lärare och elev eller mellan elev och elev, Den enskildes lärarens förhållningssätt 
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har stor påverkan i hur mycket som går att utmana och avvika ifrån, och hur pass 

prövande, överläggande eleverna kan vara istället för en ”språklig akrobatkonst 

för att imponera på läraren” (Hultin 2007, s332). 

   Det är skillnad på att ha förståelse och att kunna förmedla denna till andra. 

”Giving a reason is never as simple as giving a reason” (Backer 2017, s2). 

Kulturell härkomst påverkar hur någon pratar och lyssnas på. Exempelvis kan ett 

högt tonläge och olika typer av känslouttryck tolkas hotande utan sådana avsikter. 

Saker sker på ett omedvetet plan som påverkar kommunikationen, en diskussion 

har fler delar än den rent språkliga. Medverkan från elever tillhörande 

förfördelade grupper behöver underlättas enligt Backer. Detta för att språket är 

”dränkt” i ideologi och materiella förhållanden påverkar vilka som kommer till 

tals (Backer 2017). Den version av verkligheten och de värderingar som är 

inbakade i språket blir en begränsning (Säljö 2000). Frågan är här om deliberation

kan minska den sociala ojämlikheten som omöjliggör den. Olikheter i synen på 

språklig kommunikations objektiva och universella potential verkar göra sig 

gällande här i förhållande till Habermas.

   Med hjälp av det sociokulturella begreppet ”dialogiskt klassrum” förklaras 

också en del skillnader. I stället för att teoretiskt utgå från en kommunikation på 

jämlika villkor, ses ett maktövertag innebära ett större etiskt ansvar. I deliberativa 

samtal ska egenintressen läggas åt sidan i sakliga prövningar av argument, en 

sådan neutralisering av den egna identiteten finns inte i den sociokulturella teorin 

(Hultin 2007b). Flerstämmigheten finns i att olika sociala språk och kulturer möts,

olika identiteter ses som en tillgång. Konsensusidealet finns inte i teorin om 

”dialogiska klassrum”, dock kan man säga att konsensus om oenigheter egentligen

är samma sak som att synliggöra skillnader. 

   Den deliberativa idén bygger som sagt på kommunikativt handlande, en 

intersubjektiv rationalitet som skiljer sig från det instrumentella handlandet. Ett 

annat perspektiv på handlande ges från agonismen som menar att det är andra 

saker som påverkar politiska ståndpunkter såsom vanor, traditioner, viljan, känslor

och passioner. Olika ståndpunkter, identiteter och tolkningar ses som berikande, 
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som en anledning till att ha ett samtal mer än något som behöver överkommas. 

Politiskt engagemang är svårt att tänka sig utan vilja och känslor, en persons 

övertygas inte bara en kognitivt utan också utifrån bindningar i konkreta 

levnadsvillkor. Konkreta, kontextuella erfarenheter påverkar minst lika mycket 

som tänkande och går inte att ställa sig utanför, ”I en sådan undervisning blir 

lärarens fråga vad en elev vet eller kan, lika mycket en fråga om vem hon 

är”(Ljunggren 2015, s37). Också Habermas skrev om sådana bindningars 

betydelse, men där deliberation söker en opersonlig procedur i strävan mot 

entydighet, universalitet och konsensus, prioriterar agonismen ett fritt uttryck 

oavsett om det leder till enighet eller oenighet. Båda perspektiven betonar den 

politiska betydelsen av kommunikation. Agonismen har kritiserats för förflytta 

fokus från sakinnehåll till identitet, och deliberativ teori har kritiserats att för 

negligera känslor och kamp (Tryggvasson 2018). Deliberation ställer högre krav 

på människans kognitiva förmåga att tänka förbi det kontextuella och hitta 

universalitet (Ljunggren 2007, 2015) . 

   Skillnaden mellan deliberativa samtal både i förhållande till dialogiskt klassrum 

och agonism, kan sammanfattningsvis förklaras med utgångspunkt i orden 

partikularism och universalism. Det liknar på sätt och vis konfliktlinjen mellan 

liberal och republikansk demokratiteori. I den deliberativa idétraditionen en 

önskan om att överskrida det partikulära men också att ta hänsyn till det. Enligt 

Englund intresserar sig det sociokulturella perspektivet för ”kunskapsbildning och

färdighetsappropriering” (2007, s12) men inte om moralisk omdömesbildning 

som behövs för att värdera, ta ställning och fatta beslut. 

3.4 Praktisk tillämpning

Kritik som anförs mot deliberativ demokrati är att människor är irrationella (eller 

rationella i form av att bevaka egenintressen) och saknar förmåga att argumentera 

logiskt samt öppet lyssna på andras argument. Andra menar att de som besitter 

förmågan att argumentera tillhör en verbal medelklasselit, att språkliga, kulturella 

och kunskapsmässiga skillnader styr vem det är som pratar och lyssnas på. Det 

kan också hävdas att människor styrs av känslor, passion och identitet som 

konsensusidealet lägger band på (t ex Backer 2017, Hultin 2007, Ljunggren 2007, 
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Larsson 2007). Vissa vill vara tysta, vissa är ointresserade, vissa är dominanta, 

vissa blir osams och så vidare. 

   Hur kan då deliberativa samtal konkret utformas för att denna kompetens ska 

stärkas? Samuelsson (2016) har gjort en typologi för olika diskussioner. 1. 

Utforskande diskussion. Skilda påståenden och argument läggs öppet fram utan 

försök att bilda någon gemensam grund för dessa. 2. Problemlösande diskussion. 

En lösning nås som alla är eniga om men ingen argumentation har ägt rum. 3. 

Förutbestämd diskussion. Samtalet rör sig kring en slutsats som alla redan är 

överens om. Dessa tre typer av samtal har sin plats i undervisning men kan inte 

kallas deliberativa. 4. Deliberativa samtal. Kan användas i frågor där det finns 

oenighet men inte så öppna frågor att det är omöjligt att enas om något. Vilka 

frågor som faller inom ramen varierar från klassrum till klassrum. Att hitta rätt 

fråga är bara en av faktorerna som lärare behöver balansera, att få så många som 

möjligt involverade en annan. Vad som räknas som argument och kollektiv 

viljebildning är oundvikligen saker som behöver ha lösa kanter för att samtalen 

ska kunna börja tillämpas. Om några elever tar för sig mer än andra och det blir en

statisk debatt mer än överläggning behöver läraren inledningsvis ha överseende 

för att eleverna ska träna på deliberera. För att få igång träning kan inte frågorna 

vara för stora (Samuelsson 2016). 

   Med vetskap om att det inte går att fastställa ett exakt tillvägagångssätt för hur 

lärare ska hantera politiska samtal, kontroverser och deliberativ kommunikation så

delger jag också Weasels (2017) forskning om tillämpning. Hon håller med om 

frågans betydelse men trycker på vikten av lyhördhet och att få fler delaktiga i 

diskussionerna. Klassrumsklimatets betydelse är centralt i denna fråga, det 

behöver finnas plats för annat än förnuftiga argument och det finns också tekniker

för att underlätta för att få med fler elever in i samtalen. 1. Anpassa gruppens 

storlek. 2. Tilldela roller till olika elever. Dessa roller kan vara ledare, ”djävulens 

advokat”, talesperson, någon som sammanfattar, någon som skriver, någon som 

underlättar. 3. ”Greeting check-ins” Börja samtalet med ett lättpratat ämne så att 

alla är med i samtalet från början. 4. Använd autentiska frågor som elever kan 
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relatera till. 5. Uppmuntra ett brett samtal med många perspektiv mer än ett snabbt

konsensus.

4 Metodval

Den forskning som tagits del av är till stor del argumenterande och teoretisk. 

Habermas själv är ofta teorigenererande, han gör nya teorier av andras teorier. För

att balansera detta så har pedagogisk praktik varit fokus i intervjuerna som gjorts 

för att se vilka spår som finns av deliberativa samtal. Observationer och 

elevintervjuer är alternativ som övervägts. I valet mellan att intervjua lärare eller 

elever så valdes lärare då man kan förmoda att deras perspektiv rymmer fler 

erfarenheter kopplat till syftet. Knappast har det funnits tid och resurser för längre 

okonstlade observationer eller fältexperiment7, för att kunna få bredd i inblicken 

har lärarerfarenheter bedömts kunna ge mest på kort tid. Efter intervjuerna så har 

jag dock kunnat konstatera att vissa av mina frågor hade fått en större precision 

med elevintervjuer, likaså hade observationer kunnat bidra till en ökad 

konkretisering. En fråga gällande observationer är om det ensamt hade kunnat ge 

tillräckligt underlag med tanke på osäker förekomst av deliberativa samtal.

   Undersökningen kan beskrivas som en fallstudie med semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ data har samlats in genom att intervjua tre 

samhällskunskapslärare, verksamma på gymnasiet, och en högstadielärare i 

samhällskunskap. Det studien undersöker är lärarnas egna erfarenheter, tankar och

uppfattningar om arbetet med klassrumsdiskussioner. I intervjuerna har 

respondenterna uppmuntrats att själva avgöra vad som är relevant i frågorna, som 

7 Andersson (2012) gör en jämförelse av undervisningseffekter mellan experimentgrupp och 

kontrollgrupp, samma jämförelse görs vid fyra olika skolor på olika program. Under fyra veckor 

bedrivs olika undervisningsformer för de bägge grupperna, den ena deliberativ och den andra mer 

lärarcentrerad icke deliberativ. Lärarna intervjuades och eleverna fick svara på enkätfrågor före 

och efter experimentet, i en av skolorna görs det också en observationsstudie. Forsberg (2011) har 

ett liknande tillvägagångssätt.
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har en öppen och praxisnära karaktär, med möjlighet till följdfrågor och en mer 

ingående och djupare detaljförståelse (Denscombe 2018, s268). Ett fåtal intervjuer

kan inte ge en generaliserbar kunskap utan ambitionen har varit att utforska och 

analysera lärarnas egna ”tjocka” (Thurén 2019, s117) beskrivningar av 

undervisningspraktiken. Det är fokuset på lärarnas upplevelser, den teoretiska 

ingången och behovet av återkommande utvärderingar av deliberativa samtal som 

motiverar studien.

4.1 Genomförande av intervjuerna

Ett problem visade sig snabbt finnas med att få tag på lärare som var villiga att 

låta sig intervjuas. Förståeliga skäl finns i form av att det hos de allra flesta lärare 

förmodligen inte råder brist på arbetsuppgifter. Lärare på ungefär tjugo skolor har 

tillfrågats, oavsett skälen till att det varit svårt så har det i de flesta fall behövts 

kontakter som länk för att intervju kunnat bli av. För att öka spridning och 

variation har jag avstått ifrån att försöka ordna fler än en intervju på samma skola,

från början var tanken att endast hålla mig till gymnasieskolor men ett undantag 

gjordes. Urvalet har i hög grad berott på vilka lärare som kunnat ställa sig till 

förfogande, alla fyra lärare råkar vara män. Tre av dem har arbetat under längre 

tid som samhällskunskapslärare (mellan 10 och 25 år), varav en har arbetat ett par 

år. En del gymnasieskolors hemsidor visar mailadresser direkt till lärare, till andra

skolor har mailförfrågningar skickats via rektorer. I dessa första förfrågningar har 

klargjorts att frågorna övergripande handlar om klassrumsdiskussioner och mer 

specifikt om att undersöka eventuell existens av deliberativa samtal. 

   Intervjufrågorna har jag sedan haft med mig till intervjutillfället som ägt rum på 

respektive lärares arbetsplats, med undantag för en intervju som skett genom 

videosamtal på grund av längre geografiskt avstånd. Ifall jag hade riktat in mig på 

videosamtal hade jag kunnat höra av mig till skolor i hela landet men har 

prioriterat fysiska möten vilket betyder att skolorna där jag letat efter lärare i de 

flesta fall funnits inom en timmes avstånd.

    Vid det första intervjutillfället hade jag med mig ett ännu större frågebatteri än i

de resterande, på grund av en osäkerhet i vilket omfång som krävts. Frågorna som 
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skalats ned något i resterande tre intervjuer, finns med som bilaga sist i uppsatsen,

har funnits med som utgångspunkt i samtliga intervjuer. I det semistrukturerade 

upplägget ingår att respondenterna fått välja vilka frågor som det ägnas mest tid 

åt. Med det sagt har intervjuerna inte skiljt sig åt i sitt innehåll eller sin 

tyngdpunkt på ett anmärkningsvärt sätt även om det såklart funnits variation i 

erfarenheterna. En ödmjuk, nyfiken och respektfull ingång hos intervjuaren har 

varit målet. Inga krav har funnits på lärarna om att vara bekant med begreppet 

deliberativa samtal, än mindre om att använda sig av det i undervisningen. En 

misstanke hos intervjuaren har delgivits om att tjusiga begrepp inte alltid låter sig 

förenas med lärarverkligheten, och vetskapen om att teori ofta kolliderar med 

praktik är en av utgångspunkter till valet av ämne för examensarbetet. Detta har 

förmedlats för att försöka undvika att svar snyggas till, det vill säga för att öka 

tillförlitligheten.

   Forskningsetiska principer (Denscombe 2018, s438) har beaktats och följts för 

att skydda deltagares intressen och för en hederlig process och korrekt 

återgivning. Respondenterna har fått en genomskinlig beskrivning av syfte och 

upplägg, och ingenting av intervjuerna nyttjas på mitt bevåg till någonting annat. 

Intervjumedverkan är anonym och fingerade namn används i redovisning av 

intervjusvar, ljudinspelningar har skett i samtycke och hanterats försiktigt och 

tillfälligt till skydd för den personliga integriteten. Noggranna genomlyssningar 

och nedteckningar utifrån relevans snarare än en fullständig transkribering har 

sedan gjorts. 

   Ingen representativ bild kan fås av ett litet antal informanter i dessa frågor, 

däremot har rimligheten i att uppriktiga svar givits i och med att en 

samstämmighet finns i många av svaren. Intervjusvar har kunnat ges i direkt 

relation till undersökningens syfte och frågeställning, validiteten bedöms vara hög

också för att intervjuformen gav möjlighet att försäkra sig om förståelse av 

svaren.
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5 Resultat 

I den inledande delen av intervjuerna söks en övergripande bild för att sedan gå 

över till frågor som undersöker om klassrumsdiskussionerna korrelerar med 

Englunds tre grundkriterier för deliberativa samtal. Lärarna ombads beskriva 

diskussionsformer, vilka förutsättningar som behövs för en bra diskussion och hur

de arbetar. Endast en av lärarna var bekant med begreppet deliberativa samtal 

sedan tidigare. Fingerade namn används.

   Intervjusvaren har tolkats och analyserats med hjälp av Englunds deliberativa 

samtalsideal, samt den teori och forskning som finns ovan. Till pedagogiska 

slutsatser används främst tidigare forskning och Alvesson & Sköldberg (2011) till 

kunskapsteoretisk vinkel. Demokratiteoretisk analys görs utifrån Eriksen & 

Weigård (2000), Held (2011) och Carleheden (2007). 

5.1 Intervjusvar, övergripande om 
klassrumsdiskussioner

Om vilken funktion diskussioner fyller:

Enligt Mattias är det att ge eleverna demokratisk kompetens, en kompetens som 

kräver en vilja och ett kunnande i att samtala. Olof svarar självständigt tänkande 

och förmåga att lyssna. Att kunna argumentera behöver elever ha med sig i andra 

sammanhang men diskussioner är också ett instrument för att eleverna ska förstå 

och ta till sig innehållet, det är det praktiska momentet i samhällskunskap och 

hjälper läraren att veta var eleverna befinner sig kunskapsmässigt.  Jens: ”Ibland 

är syftet med samtal att pröva på att kunna tillämpa nya begrepp eller nytt innehåll

och då börjar jag alltid med att ställa tolknings- och faktafrågor innan en eventuell

värderingsfråga.” Det är sätt för läraren checka av elevers kunskaper, dessutom får

eleverna fundera och uttrycka egna ställningstaganden. Dessutom är det ett sätt för

eleverna att lära känna varandra lägger Jens till.

   Kristoffer ser mest diskussioners nytta i relation till kunskapsinhämtning: ”Det 

beror på vad jag har för syfte med diskussionen...jag kan också förbereda frågor 

för att kolla av förkunskaper, repetera eller längre in kolla av hur bra min 
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undervisning fungerat.”   Vidare resonerar Kristoffer att han ser diskussioner som 

ett komplement för att få variation men ska inte ta upp för mycket 

undervisningstid och han tycker inte man ska ha diskussion för diskussionens 

skull. ”Jag är inte bekväm med att det sker en övervikt mot det hållet...generellt 

tycker jag att det övervärderas att eleverna ska lära varandra och lära sig själva.” 

Olof snuddar vid liknande tankar när han menar att diskussioner ibland behöver 

begränsas när snabb inlärning av ett innehåll krävs, läraren kan då erbjuda 

genvägar och diskussioner blir i ett sådant läge omständligt och hämmande.

Om planering av diskussioner:

Att välja ut lämpliga frågor till förberedda diskussioner kräver avvägning och 

fingertoppskänsla. De ska vara lagom konkreta, ”ligga hyfsat nära” (Jens) och 

kunna hålla igång diskussionen, därför kan inte svaren vara självklara. Som lärare 

får man prova sig fram med frågorna och det är olika i olika grupper vad som 

fungerar. Jens menar vidare att diskussioner inte bara kan styras av vad elever 

tycker är kul och intressant då skolan har ett uppdrag att utbilda.

   En bra diskussion grundar sig på att elever har förberett sig och är insatta för att 

kunna ha välgrundade argument. Jens berättar att han kan använda diskussioner 

som ett examinerande moment för att visa att det är viktigt. Chansen är då större 

att eleverna förberett sig och att diskussionen blir lyckad. Förberedelser kan bestå 

i att läsa in sig och skriva ner argument och perspektiv i en fråga, eller att alla ska 

ha läst samma text och lyfta olika aspekter. 

   Läraren har en viktig roll styra samtalet och fördela ordet, framförallt när 

frågorna inte är riktigt bra och av sig själva driver på samtalet men det är sällan att

inte läraren behövs för att driva på. Om samtal ska bli av där var och en får 

chansen att säga något krävs mindre grupper och då måste läraren ibland ha en 

plan för vad övriga elever ska göra under tiden. I smågrupper kan det vara 

gynnsamt att elever själva får träna på olika samtalsroller, till exempel att vara 

samtalsledare eller den som sammanfattar.
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   Jens menar att många elever är duktiga på normkritik och lärt sig att 

självständigt ifrågasätta fördomar, till exempel om vad som är manligt och 

kvinnligt. Kritiska diskussioner förekommer men oftast behövs det hjälp med 

nyansering och gråskalor. Mycket av arbetet med att lära elever uttrycka åsikter 

kretsar kring att lära eleverna använda sig av begrepp och fakta på ett korrekt sätt 

säger Kristoffer: ”ifall man argumenterar för hårdare och längre fängelsestraff så 

är det svårt att göra det utifrån argumentet brottsprevention så det gäller det att 

använda andra argument så att man har på fötterna”. Vissa elever är naturligt 

trotsiga men saknar argument, menar Olof. Mattias instämmer och säger utan 

tvivel att elever inte är tillräckligt bra på att argumentera i sak. Om många ska 

prata och många ska lyssna behövs fördjupade kunskaper i ämnet.

”Tilltron till demokratin är viktigare för mig än att problematisera 

den, att socialisera eleverna till demokratiska normer är viktigare för

mig än normkritik eller att problematisera demokratin”. (Jens)

Om förutsättningar för bra diskussioner:

I takt med att eleverna blir äldre, får mer kunskaper och läraren lär känna eleverna

mer så blir det enklare att diskutera. Eleverna blir efterhand tryggare med att ta för

sig i en diskussion när de har förtroende för läraren och känner varandra. Olof 

beskriver ett underskott av känslor i samband med diskussioner och att jobbet då 

blir att försöka väcka intresset hos eleverna och få igång tankemässig aktivitet. 

Känslor behövs som bensin men får senare gärna hamna mer i bakgrunden. I vissa

klasser finns det en kultur av att prata, i andra klasser det rakt motsatta. Även om 

allt som händer på lektionerna ska kunna vara grund för bedömning så är det 

viktigt att skapa en kultur av att våga prata, i detta ingår att få fram till eleverna att

bra argumentation inte är en tävling. Med bättre elevrelationer och mer trygghet 

blir detta efterhand lättare att förmedla, att lektionerna innehåller prövande 

träningsmoment. 

   ”Kunskaperna ökar ju längre när man har kommit en bit in i arbetsområdet och 

då ökar lämpligheten av diskussionsinslag” (Kristoffer). Allra helst vill han ha 

diskussioner när det rör sig om frågor som eleverna går igång på samtidigt som att
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de har kunskaper om det. Kombinationen av faktakunskaper och intresse, att 

eleverna ska kunna och bry sig samtidigt. Kristoffer, som låter eleverna själva 

kommer på frågor genom att fånga upp aktuella nyheter och dela ut till 

klasskamrater, upplever en brist på tid till att kunna diskutera aktuella händelser 

för diskussioner tar tid och den tiden måste tas från annat. Att några klasser har 32

elever är ett annat stort hinder. 

Beskrivning av diskussioner i klassrummen:

Samtal i klassrummet uppstår spontant utifrån aktuella samhällsfrågor, det kan 

också vara utifrån att elever tar upp saker de hört, varit med om eller läst. ”Någon 

elev utbrister något, jag försöker göra nåt av det, sen kanske vissa hänger på” 

(Olof). Det vanligaste är i dessa fall ett samtal mellan läraren och en eller ett fåtal 

elever, där ibland andra elever kommer in i samtalet efterhand. En kort diskussion

på några minuter behövs ibland för att engagera och få eleverna att rycka till. Här 

handlar det mest om att variera lektionen, än att genuint engagera en hel grupp 

säger Jens. En dialog uppstår mellan läraren och ett par elever och lektionen 

ändrar tempo. En sådan dialog kan inte hålla på för länge då resten av klassen kan 

känna att det inte är ointressant.

   Problemet med att ett fåtal elever är delaktiga påtalas av samtliga lärare. Ett bra 

samtal kan leda till en skrivuppgift, för att hämta hem tysta elever. Olof delar 

medvetet ibland ut ordet till tystare elever men att få med sig alla i ett samtal kan 

inte ske till vilket pris som helst och elever lär sig av att lyssna också. Mattias 

upplever att det ofta är enklare att skriva för ”mobilgenerationen” och att han 

istället försöker få igång digitala skrivuppgifter för att få igång en dialog. 

   Ett vanligt samtal med eleverna handlar om undervisningsplanering, om 

lektionsinnehåll och examinationsformer. Mattias hymlar inte om att dessa samtal 

ofta handlar om att få eleverna att känna sig delaktiga i att bygga upp innehållet 

och ”skapa en upplevd känsla av elevdemokrati”, mer än att resultatet av samtalet 

skiljer sig från det som läraren på förväg redan bestämt. Den typen av 

undervisningsplaneringen kan också sluta med att eleverna i slutändan ändå får 

välja själva.
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   Det beskrivs som enklare att diskutera enskilt mellan lärare och elev, eller i 

smågrupp, för att bygga upp förtroende och förmågor. Många elever har lättare att

prata i en mindre grupp innan de pratar i helgrupp, det underlättar också för 

kommunikationen med läraren. ”Det är mycket lättare för en elev att få frågan om 

vad gruppen tycker än vad den enskilda eleven tycker”, säger Mattias. De tysta i 

en smågrupp kan hänga med på tåget, få en känsla av de är med även om de inte 

pratar mest av alla och ibland vågar mer efterhand. En svårighet med diskussioner

som bryts ner något med hjälp av smågrupper är den stora kunskapsmässig 

spridningen. Om det finns tid och det är ett genomtänkt moment 

smågruppsdiskussioner utmynna i helklassdiskussioner. Flera av lärarna menar 

dock att det är sällsynt med frågor som skapar engagemang i hela klassen och de 

verbalt mest drivande eleverna är inte alltid de som kan mest eller är mest 

eftertänksamma. 

   Det finns också en gräns för hur ofta det går att diskutera saker i smågrupp för 

många elever tar sig då friheter att prata om helt andra saker. I vissa klasser finns 

det också många elever som har svårt för övergångar mellan olika delar av 

lektionen vilket skapar bristande fokus.

5.2 Intervjusvar, hur väl stämmer samtalen och 
diskussionerna in på Englunds kriterier?

Om olika synsätt och perspektiv ges utrymme i samtalen:

Det ligger i styrdokument och ämnesplaner att olika perspektiv ska föras fram 

påpekar Jens. Dels i de förmågor som eleverna ska visa och därutöver i 

kunskapskraven, så läraren har ansvar för att undervisningen ska passa in i den 

mallen. När läraren har förberett diskussionsfrågor som en del av lektionen eller 

när en elev eller lärare spontant initierar ett samtal i klassen är det det tydligt i 

intervjusvaren att läraren tar en central roll i fråga om att olika synsätt ska komma 

upp till ytan och ges plats. Inte automatiskt uppstår det, utan lärarens hjälp, 

diskussioner med tydlig åsiktsbrytning i form av argumentation mellan olika 

elever. 
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   I ett samtal som uppstår med en elev i helklass är det snarare läraren som ibland 

intar en kontraposition. Mattias säger att han är tydlig med att berätta för sina 

elever att oavsett ståndpunkt som yttras så kommer han att ifrågasätta för att 

”måla upp en bred bild”. Han menar att i den tydligheten blir det lättare att leda 

bort åsikterna från honom själv så att inte eleverna blir upptagna av att läsa av var 

läraren står och anpassa sig efter det. Som lärare kan man hitta en lekfullhet i att 

fiska efter motpoler och åsikter som man inte själv behöver stå bakom, Mattias 

menar att det är ett sätt som underlättar för eleverna att våga prata. Samtliga lärare

svarar att de själva behöver lyfta fram olika perspektiv och styra samtalen för att 

få bredare diskussioner. I vissa frågor är det lättare för elever att ge åsikter, men 

saknas kunskaper blir det oftast enkelspårigt och uppenbart influerat av 

hemmiljöns åsikter. 

   Både Kristoffer och Olof nämner de upplopp som nyligen varit i samband med 

koranbränningar som exempel på ett ämne som inte är svårt att få igång en 

diskussion om, men också här är lärarens roll viktig i att kunna fördjupa det som 

sägs av eleverna. Exemplet lyfts fram av Olof som en diskussion där det märks att

många elever förstår att demokrati och yttrandefrihet inte alltid ger självklara svar 

på vad som är rätt och fel. 

   Diskussioner i form av rollspel är fördelaktigt för att olika synsätt ska ges plats. 

När elever tillsammans i grupper får till uppgift att företräda en nation eller ett 

parti så blir det per automatik tydliggöranden av olika perspektiv i en gemensam 

diskussion. En del elever har genuint svårt för att argumentera för något som de 

inte själva tycker, men som helhet underlättar rollspel för att få igång ett samtal 

med naturliga konfliktlinjer. Det sociala trycket och rädslan i att själv tycka, som 

beskrivs av flera lärare, minskar i ett rollspel.

   Att tycka är något annat än att svara på en faktafråga. Vad det finns för skäl till 

att elever håller igen i ett samtal upplever några av lärarna kan bero på en 

osäkerhet i att ”säga fel”, men det går inte att veta för lärarna om det i sin tur mest

beror på klasskamrater, ointresse, anpassning till läraren, betygssättning eller 

annat. Svårigheten med att förstå begrepp, innehåll och instruktioner kan också 
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skapa osäkerhet hos eleverna att följa formen mer än att det är stängt för vissa 

åsikter. Samtliga respondenter berättar att de är tydliga mot eleverna att synsätt 

och åsikter inte behöver sammanfalla med lärarens värderingar men att det är 

svårt att veta för läraren hur väl den sortens uppmaningar faller ut. Det tillhör en 

fråga som bäst besvaras av eleverna själva. 

Om respekt, tolerans och att lyssna på andras argument:

Till frågan om respektfullt lyssnande ges överlag en bild av att elever klarar detta 

bra. Gliringar och ”dryga” kommentarer bedöms av lärarna väldigt sällan gå över 

gränsen till att kränka, kommentarer är generellt lättsamma och beror på att 

eleverna känner varandra väl, snarare än att vara respektlösa. Olof trycker dock på

att även på detta område behövs ett aktivt lärarstöd i fråga om att eleverna ska ha 

fokus på innehållet i vad andra säger. Läraren behöver förtydliga, be någon annan 

att återberätta vad någon sagt, ställa följdfrågor och se till så att elever pratar om 

samma sak. ”Det är vanligt att fokus annars för mycket hamnar kring vad man 

själv ska säga utan att förhålla sig till vad den andre har sagt.” (Olof)

   I frågor om jämställdhet, sexuella rättigheter eller invandring finns en 

försiktighet hos elever som Jens tror är en direkt avspegling av det rådande 

offentliga samtalet i media. I sådana frågor är det en svår avvägning att försvara 

skolans värdegrund och samtidigt uppmuntra till olika synsätt och få med sig alla i

en diskussion, exempelvis rörande traditionella könsmönster. I de allra flesta 

fallen menar Jens att elever har lärt sig vad som är politiskt korrekt att yttra och 

besparar läraren denna avvägning mellan rätten att tycka och rätten att inte bli 

kränkt eller utpekad. Vid gruppindelning behöver läraren vara medveten om att 

inte skapa numerära underlägen för vissa elever kopplat till frågan.

   Under resans gång upplevs eleverna bli bättre på att förstå andras argument. 

Respekten och toleransen för oenighet finns vanligen med från början och 

eleverna klarar att lyssna på varandra, men att begripa ett annat synsätt än sitt eget

är svårare. Gemensam reflektion och övervägande för att hitta bästa argumentet 

eller för att justera sin egen position efter att ha vägt in andras argument är således

inte moment som det ges tid till i större utsträckning.
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Om strävan efter konsensus:

Att komma överens kring något gemensamt svar eller mål är inte vanligt i utfallet 

av en diskussion och det är heller inte vanligt i lärarens instruktioner. Förutom i 

rollspel och de diskussioner som handlar om undervisningens upplägg och olika 

examinationsformer är det tydligt inte en prioritet att ge eleverna uppgifter där de 

ska komma överens. ”Inte alltid eftersträvansvärt att de möts, bra att man förstår 

varandra såklart, men sakliga argument det viktiga”, anser Kristoffer som däremot

kommer på att frågan om människors lika värde är viktigt att skapa konsensus 

kring.

”Oftast landar det i att folk tycker olika, så lämnar vi det så.” 

(Mattias)

”Varför är det så viktigt att komma överens?” (Olof)

Jens, som är den läraren som tidigare hade kännedom om deliberativa samtal, 

säger att han känner sympati med tanken om att skapa samförståelse och ser det 

som en motvikt till kunskapsrelativism och att alla ska få ha sin egen sanning. 

”Trump gjorde det lättare att ha den ståndpunkten...det gick att visa bilder på 

publikantal i installationstalen och så vidare...visst måste det lämnas utrymme för 

alla att tycka men vi behöver komma till skott ibland, fatta beslut.”

5.3 Analys utifrån sociokulturellt lärandeperspektiv

Utifrån de lärarsvar som givits är skolans resultatstyrning och kursplanernas mål 

som är styrande i arbetet med klassrumsdiskussioner. Diskussionens värde 

bestäms i förhållande till hur mycket det hjälper till att få eleverna att ta till sig ett 

kunskapsinnehåll. Samtalet i sig, själva processen, beskrivs sällan ha ett 

egenvärde. Relaterat till Samuelssons typologi för olika samtalstyper är 

”utforskande samtal” (Skilda påståenden och argument läggs öppet fram utan 

försök att bilda någon gemensam grund för dessa) mer naturligt att tillämpa än 

deliberativa samtal. Likaså är debatter, som exempelvis beskrivs finnas i en 

avslutande del av ett rollspel, mer inriktade på strategiskt handlande än 

samförståelse. 
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   I pluralismens namn är det viktigt med olika perspektiv och delaktighet från 

eleverna i sociokulturellt lärande. Tydligt i svaren är att lärarna känner de behöver

ta stort ansvar för denna pluralitet genom att fylla i det som saknas när det 

kommer till att få fram olika synsätt i samtalen. Lärarna är vana vid ett stort 

ansvar för både form och innehåll i diskussionerna. Även i mer självständiga 

smågruppsdiskussioner finns behov att se till så att diskussionerna drivs framåt 

och att ordet fördelas jämnare. En annan samstämmig bild är lärarens aktiva 

arbete med att tyckande behöver kopplas till ett kunskapsinnehåll för att det ska 

bli givande och inte bara vara en mängd förutfattade meningar. Samtliga lärare 

understryker vikten av ett tillåtande klassrumsklimat och arbetar för det.

   För att deliberativa samtal ska resultera i handling behöver det vara rätt storlek 

på problemet, eleverna ska vara berörda av det och ha en verklig möjlighet att 

kunna påverka. I linje med detta ligger att eleverna bjuds in i planeringen av 

lektionsinnehåll och examinationsformer. Larsson (2007) menar är att sådana 

samtal är en bra start för att vänja eleverna till en samtalsform som ökar 

delaktigheten i takt med att eleverna känner att diskussionen har en påverkan.

   I deliberativa samtal ska olika perspektiv och synsätt finnas, samtidigt ska den 

egna sociala, kulturella och historiska kontexten i någon mån sättas åt sidan i 

argumentationen. Ens egna intressen kan inte ge grund för vare sig normer, 

politiska beslut eller kunskap. Att meningsskiljaktigheter finns är grundläggande 

också i deliberativa samtal eller deliberativ demokratiteori. Det finns ingen 

konsensus från början utan en giltig konsensus kan bara uppstå när olikheterna fått

träda fram. Med det finns ett nästa steg, innebärande att söka samförstånd och att 

dekontextualisera samtalet, att söka kunskap och handlingsalternativ i en strävan 

att i en objektiv riktning avspegla verklighetens strukturer och normer. För att 

sedan analysera dess betydelse för människan och samhället. Detta steg tycks 

saknas i agonismen (och för all del även i liberalismen) som därför mer logiskt 

placeras in i ett sociokulturellt perspektiv där olika partikulära perspektiv kan 

tävla mot varandra. 
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   I den sociokulturella lärandeteorin finns det dock en betoning på 

intersubjektivitet, vilket ger teoretisk koppling också till deliberativa samtal. 

Elever kan i både perspektiven inte reduceras till objekt i form av ett tomt kärl, 

bankkonto eller korvskinn. Kopplingar i undervisningen till elevers erfarenheter 

och intressen, för en ökad delaktighet och känsla av mening, behöver göras. 

Lärande sker i en reflexiv, dialogisk process som enligt Habermas ska vara kritisk,

inte bara gentemot traditionell kunskap utan också av det egna perspektivet. Att 

giltig kunskap och giltiga normer skapas genom teorier, argument och 

kommunikation undgår värdenihilism, sanningsrelativism och radikal 

socialkonstruktionism (Alvesson & Sköldberg 2017), som en sociokulturell 

ingång annars skulle kunna riskera att hamna i. Om analysen stannar på 

individnivå gås det miste om sammanhang och helheter (Alvesson & Sköldberg 

2013) i enlighet med en kritisk-realistisk kunskapssyn som jag menar väl passar in

med Habermas. Det moderna projektet som Habermas försvarar bottnar i 

möjligheten och nyttan med att få kunskap om verkligt existerande föränderliga 

och komplexa samhällsfenomen, orsakssamband och sociala strukturer.  

   Subjektivt tyckande i form av politiska mål, normer och värderingar måste 

vägas mot varandra, och kunna formas öppet och rationellt, för att inte fastna i 

nämnda sanningsrelativism. Deliberativa samtal kan erbjuda den möjligheten, det 

artiga lyssnandet och toleransen av var och ens kontextuellt formade subjektiva 

sanning är inte slutpunkten.

5.4 Demokratiteoretisk analys

Olika idealtyper av demokrati ger olika idéer om vilken kunskap som behövs för 

dess medborgare. I en liberal demokrati (Held 2011, Eriksen & Weigård 2000) 

blir det viktigt att veta hur representanter väljs, hur parlamentarismen fungerar, 

vilka rättigheter som finns, hur politiker arbetar och hur konkurrensen mellan 

olika viljor tar sig uttryck i media och valstrategier. Sedan är det fritt upp till var 

och en att välja bland de konkurrerande alternativen och det är så legitimiteten 

upprätthålls. Det deliberativa idealet förkastar inte val och omröstningar men vill 

addera en offentlig medborgerlig diskussion på jämlika villkor som en grund för 

legitimiteten. Den politiska makten behöver tämjas av en viljebildning i 
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livsvärlden befriad från ekonomisk och statlig makt. Men vilket fokus 

samhällskunskapsundervisningen har präglas logiskt av rådande syn på vad 

demokrati är. I en liberal demokrati utbildas medborgare i liberal demokrati. 

Propositioner och koalitioner blir viktigare att känna till än diskursetik och 

giltighetsanspråk. 

   Rätten för att fritt kunna yttra sina åsikter är något som alla intervjuade lärare 

arbetar medvetet med. Enligt läroplan och kursplaner ska flera perspektiv vara en 

del av lektionsinnehåll och av elevförmågor. Det finns uppenbart i intervjusvaren 

faktorer som gör det svårt för elever att ventilera olika synsätt, men lika uppenbart

fungerar det också ibland bra. Lärarna försöker få eleverna att komma till tals och 

åtminstone i vissa moment så uppmuntras eleverna till delaktighet och bredd i 

samtalen. Hur elever argumenterar upplever lärarna som ett ständigt område att 

förbättra utifrån saklighet, korrekt begreppsanvändning och koppling till fakta. 

   Helt i enlighet med liberal demokratiteori så menar lärarna att eleverna har föga 

problem med att respektera och tolerera varandras olika åsikter. Eleverna beskrivs

inte lägga sig i vad någon annan tycker, men inte heller att de visar intresse att 

försöka närma sig varandra. Alla får tycka vad vad de vill och det individuella 

uttrycket har företräde framför en gemensam förståelse. Det finns en acceptans för

olikheter, även om det inte är alla elever som vare sig vill eller vågar gå emot vad 

någon annan just har sagt. På frågan om det förekom uppgifter där målet för 

eleverna var att komma fram till något gemensamt, och att diskussionen har 

betydelse för ett beslut eller en slutprodukt, så var det sparsmakat med exempel. 

Med undantag från samtal om lektionsplanering samt en lärares beskrivning av 

rollspel.

   Att komma fram till konsensus i ett handlingsalternativ förklaras av Habermas 

som ett mål och inte som något som säkert nås. Englunds konsensuskriterium är 

formulerat som en strävan, och begreppet förklaras också innebära tydliggöranden

av skillnader. Motsättningar kan vara stora och gemensamma intressen omöjliga 

att hitta menar kritiker. Att få fram motsättningar är dock grundläggande både i 

det som Habermas och Englund skriver, i konsensusbegreppet ingår också att hitta
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gemensamma sätt att beskriva verkligheten och att enas om ordens betydelse. I en 

diskussion med oförenliga alternativ, men att verkligheten beskrivs på samma sätt 

och där orden betyder samma sak från de olika hållen, har därför 

konsensuskriteriet delvis uppfyllts. Samtalet kan då ge reflektion och förståelse 

utan enighet i vad som bör göras. Om det ska tvingas fram samförstånd kan detta 

ge forcerade och konstlade samtal, med elever som anpassar sina yttranden efter 

vad som kan ”vinna” konsensus på samma sätt som en debatt, elever som tvingas 

hålla med och ge upp sin egentliga åsikt på grund av socialt tryck. 

   Konsensus, åtminstone i Habermas eller Englunds tappning, handlar definitivt 

inte om att vara överens från början och inte heller någon naiv förhoppning om att

vara överens om allt i slutet. Hur mycket omprövning och utvidgning av 

deltagarnas uppfattningar som sker kommer såklart alltid att skifta, men ett 

deliberativt samtal skiljer sig i grunden mot en sammanräkning av preferenser. 

Det ömsesidiga och respektfulla lyssnandet finns prioriterat i de intervjuade 

lärarnas beskrivningar, likaså tydliggöranden av oenighet. Min bedömning är att 

arbetet med ömsesidig förståelse och konsensus skulle kunna ske ännu mer 

fördjupat med ett medvetet deliberativt förhållningssätt.

6 Diskussion

Vad som i praktiken kan räknas som ett deliberativt samtal är en fråga som saknar

ett entydigt svar. Är det samtalet som är viktigt eller är det vad samtalet leder till? 

Vad är ett godtagbart allmängiltigt argument? Hur kontrolleras att 

giltighetsanspråken följs och hur ser man till så att alla känner en frihet i att kunna

uttrycka sig? Hur kan samtalssituationer utan kommunikativa störningar skapas 

när resten av samhället präglas av ojämlika villkor och maktrelationer? Vilken 

nivå av samförstånd ska kunna nås i frågor där det finns en tydlig polarisering och

där det är fullständigt orealistiskt att människor kan bortse från sina 

egenintressen?
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   Det kommer ideligen uppstå dödlägen i värderingsfrågor som saknar fakta eller 

argument som kan accepteras av alla, men i dessa dödlägen tjänar en deliberativ 

diskussion till att klargöra och informera om de olika positionerna och har en 

viktig funktion ändå. Den agonistiska kritiken består i att konsensus döljer 

konflikter och att skolan ska verka för att elevers engagemang mer än att komma 

överens. Säkert finns det typer av klassrumssamtal som blir mer lustfyllda och 

bättre fångar upp elevengagemang och politisk vilja genom att helt enkelt skippa 

samförståndet. Att inte vara överens och kunna inta tydligt skilda positioner i en 

sakfråga förblir dock en självklarhet också i Habermas demokratiteori. Det har 

redogjorts för att hans teori inte bara ger plats för meningsskiljaktigheter och vill 

avslöja skenbara samförstånd, utan också att konflikter mellan olika synsätt är en 

av teorins fundamentala beståndsdelar. Respekt och öppenhet är avgörande för att 

samförstånd inte ska förfalskas eller forceras. Strategiskt försvarande av sociala 

positioner står i vägen för kunskap och demokrati. I många fall är det lättare sagt 

än gjort att komma bort från det tillknäppta och ofria samtalet. 

   I ljuset (eller mörkret) av att det bevisligen gått att skapa politisk mobilisering 

runt idén om en osynlig hand och ett låtsaskontrakt så tänker åtminstone inte jag 

att avfärda Habermas teorier som utopistiska. Implementeringen av deliberativa 

samtal ska ses som ett långsiktigt projekt enligt Englund och det skulle vara svårt 

att hävda motsatsen också vad gäller att stuva om politiken i stort. Kommunikativt

handlande vinner inte väljare och säljer inte annonser, ekonomisk situation 

påverkar politiskt inflytande och partilinjer ska följas. Om det finns oklarheter om

dess tillämpning under kontrollerade former i skolan, hur mycket skulle då inte 

vara oklart för en omsvängning av andra demokratiska institutioner och en 

avkolonisering av livsvärlden? 

   En osjälvisk argumentation byggd på saklig grund är vad som vinner gehör i en 

fri fungerande offentlighet, bestående av självständigt tänkande jämlikar 

oberoende av materiella resurser. Hoppfullt så menar Weigård & Eriksen (2000) 

och Carleheden (2007) att offentlighetens dynamik exemplifieras i 

utomparlamentariska sociala rörelser såsom arbetar-, kvinno-, freds-, 

medborgarrätts- och miljörrörelser. Politiska aktörer som verkar utanför stat och 
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marknad. Det är genom sådan mobilisering som reformer kunnat drivas på och 

nya frågor kunnat hamnat på dagordningen. Förespråkare för agonismen skulle 

kanske nu hävda att arbetare, kvinnor och svarta har egenintressen i dessa 

politiska rörelser.

   Möjligen är det inte så förvånande att efter intervjuer kunna konstatera att det 

endast undantagsvis finns deliberativa inslag i klassrumssamtalen. I svensk 

forskning har arrangerad undervisning skapats för att kunna utläsa effekter, vilket 

såklart indikerar en frånvaro i den vanliga undervisningen. Intervjuerna har ändå 

kunnat visa vilka delar som är svårare än andra, i alla fall vilka delar av 

deliberativa samtalet som ligger långt ifrån att vara realiserade. Inget av Englunds 

kriterier återspeglas fullt ut i de beskrivningar som givits men det mest 

problematiska har visat sig vara att sträva efter konsensus samt att kunna få bredd 

i diskussioner utan lärarens aktiva medverkan. Att lärarna tydligt beskriver att ett 

tryggt klassrumsklimat som tillåter pluralism är viktigt visar att det finns en grund

att utveckla klassrumsdiskussioner ifrån. 

   Från arbetslivet hörs det ofta att med chefspositioner följer stort ansvar, mer 

sällan nämns kanske friheten i att kunna påverka. När människor får erfara den 

friheten borde det locka mindre med att slippa bestämma. Därför vill jag 

avslutningsvis (utan att fantisera om en demokratisk kontroll av arbetslivets alla 

hierarkier) understryka vikten av att som lärare överväga metoder i 

samhällskunskapsundervisning som kan få elever att bry sig om att använda sina 

politiska rättigheter mer än vart fjärde år. 

6.1 Framtida forskning

Jag har förståelse för att deliberativ undervisning till stor del måste lämnas öppen, 

att didaktiska beslut behöver tas av den enskilda läraren beroende på elevgrupp 

och sammanhang. Samtidigt tror jag att utformningen av hur deliberativa samtal 

kan gå till behöver konkretiseras för att öka den praktiska kunskapen, till exempel 

i arbetet med att hitta autentiska frågor som berör elever.  Framgångsrika exempel

behöver beskrivas praktiskt i större utsträckning för att ge inspiration. Goda 

resultat har påvisats med deliberativa samtal men det finns uppenbarligen hinder 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se



43 (47)

för tillämpningen i ordinarie undervisning. Förklaringar till vad som hindrar och 

vad som kan underlätta finns sannolikt på olika nivåer. 

   Så utöver forskning om konkret tillämpning i skolan är utbildningspolitiska och 

demokratiteoretiska diskussioner fortsatt angelägna. Kan en förändrad 

demokratisk diskurs med bättre procedurer motverka social orättvisa eller är det 

ojämlikheten som måste minska för att kunna förändra diskursen? 
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Bilaga intervjufrågor

Hur ofta ungefär förekommer diskussioner och samtal i dina 

samhällskunskapsklasser?

Kan du beskriva en vanlig klassrumsdiskussion?

Vilka förutsättningar behövs för bra diskussioner? 

På vilket sätt arbetar, planerar och underlättar du för att diskussioner ska bli av?

Hur tänker du gällande vilka ämnen och vilka frågor som är lämpliga att 

diskutera?

Deliberativa samtal (Englunds definition):

● Olika synsätt och perspektiv ges plats och diskuteras gemensamt.

● Eleverna respekterar varandras olika synsätt.

● Gemensamma problem diskuteras i en strävan att komma överens.

Förekommer det samtal och diskussioner som du tycker stämmer in på några/alla 

ovanstående tre punkter?

Önskvärt med deliberativa samtal? 

Argumenterar elever mest utifrån fakta eller kopplat till egna erfarenheter?

Hur påverkar läraren och betygsättning diskussioner, tror du?

Svårigheter och hinder med att få igång diskussioner?

Vilken eller vilka funktioner har diskussioner i samhällskunskap främst anser du?

Vill du lägga till något?
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