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Abstract 
 
 
 
This overview can be summarized as a systematic literature study regarding deliberately arranged teaching 

about democracy and civic in social education. There is immersive research about deliberation since the 

1990´s around deliberative democracy and in which way this model can be used in a classroom with the 

purpose of forming students into good citizens.  

The results of this kind of research have been contentious for example some types of researches points 

towards that some school programs have more advantages in a classroom deliberation than others. Other 

methods have shown that deliberative dialogues in the classroom is beneficial for developing broader 

knowledge among the students.  

Therefore, this study will be focused on gathering and categorizing different types of studies regarding 

deliberative education amongst students. There has also been an emphasis on showing how this research 

defines the concept of deliberative education.  

This overview categorizes studies with an emphasis on classroom climate, studies that focus on the 

teacher’s role as well as studies that focus on the student. The research will show what view the teachers 

and students have about deliberative education. Such as what positive images and experiences are there and 

what problems can be found with deliberative education. What effects does deliberative education have on 

knowledge, values and involvement and is the view unambiguous or is it contradictory.  

This paper enriches further studies by show holes in the research. Society is in constant change and there 

are new demands on the knowledge mediation. By compiling results and conclusions this overview can 

show holes in the research or at least give inspiration to further studies. Since the deliberative dialogues 

requires different opinions and perspective it can be seen as a method among others to include students to 

share each other's differences. This can be seen as important especially in regards of future classrooms with 

a larger variation of people from different backgrounds, both ethnically, culturally, and religiously.  
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1. Inledning 
 

I både debatt och forskning har så kallad deliberativ undervisning framhållits som gynnsam för 

undervisning inriktad på demokrati och medborgarskap (se exempelvis Skolinspektionen 2012:9; Englund 

2007). Viss forskning ger en positiv bild av deliberativt arrangerad undervisning och deliberativa samtal, 

(se tex Forsberg 2011, Englund 2007).  Andra studier framhåller skillnader och visar en mer komplex bild, 

(se tex Ekman 2007, Andersson 2012). 

Termen ”deliberativ” markerar att det rör sig om en form av kunskap, där meningsbildande och 

ställningstagande är resultat av ömsesidiga och nyanserade överväganden mellan olika alternativ. Skola och 

utbildning ses som ett offentligt rum som utmärks av politisk, social och kulturell mångfald. Tanken är att 

skola och utbildning ska vara en demokratisk mötesplats där (företrädesvis) unga människor med olika 

politisk, social och kulturell bakgrund kan mötas i samtal, där olika perspektiv och synsätt får uttryckas och 

prövas och där samtalsklimatet utmärks av respekt och tolerans mellan deltagarna. Deliberativa arrangerade 

samtal i undervisning påstås ge de studerande både kunskaper och erfarenheter av demokratiska värden. 

Bilden av den deliberativt arrangerade undervisningen är inte helt självklar, det finns studier som visar att 

det finns olika syn på effekterna av denna undervisningsform. Detta är intressant och visar att det inte finns 

någon total samstämmighet i synen på den deliberativt arrangerade undervisningen i skolan. I vissa studier 

ställs högre krav på lärarrollen i undervisningsformen, i andra är det eleverna som står i fokus. Därför finns 

det skäl att sammanställa olika forskningsresultat och söka vart skillnaderna ligger. En systematisk 

litteraturstudie kan berika fortsatt forskning genom att synliggöra hål i forskningen, där det saknas relevanta 

studier. I detta finns det ett värde att tolka samlat material och diskutera vidare forskning utifrån ett samlat 

resultat som denna studie vill ge. Den här litteraturstudien vill ta ett samlat grepp om kunskaper om 

deliberativ undervisning och deliberativa samtal.  

 
1.1 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att sammanställa vad svensk och internationell forskning framhåller som 

betydelsefullt när det gäller deliberativt arrangerad undervisning om demokrati och medborgarbildning i 

samhällsundervisning. I studierna talas det om den deliberativt arrangerade undervisningens förträfflighet 

med effekter som ökad kunskap, men också attityder och värderingar. Undervisningsformen påtalas också 

ha effekt på intresse och engagemang hos eleverna. Då intresse för undervisning debatteras allmänt som en 

negativ faktor hos elever och i synnerhet en faktor till sjunkande betyg så finns det ett intresse hos mig att 

se vilka effekter den deliberativa undervisningsformen har på dessa områden. Följande frågeställningar står 

i fokus: 

 

1. Vilka olika typer av studier har gjorts på temat deliberativt arrangerad undervisning? 

2. Hur definieras deliberativt arrangerad undervisning i olika studier? 

3. Vilka erfarenheter har lärare och elever på den deliberativt arrangerade undervisningen enligt 

studierna? 
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4. I vilken mån förefaller den deliberativt arrangerade undervisningen ge positiva effekter och vilka 

effekter uppkommer enligt studierna av denna undervisningsform? 

 

 

1.2 Disposition 
 

I kapitel 2 beskrivs metod och systematiska litteraturstudier samt hur sökning och urval har gjorts, vilka 

sökbegrepp och vilken strategi som använts. Kapitlet avslutas med en översikt av inkluderande studier och 

en kort sammanfattning. 

Kapitel 3 redovisar resultatet av det undersökta materialet. Detta kapitel delas upp utifrån studiernas 

frågeställning och tematiseras inom dessa. I de olika tematiska kategorierna söks svar till respektive 

frågeställning. Frågeställning 4 söker svar i delkapitel 3.3 samt delkapitel 3.4 då båda delkapitlen behandlar 

den delade frågan. 

I kapitel 4 summeras slutsatser och tolkning av resultatet med en avslutande diskussion.  

 

1.3 Centrala begrepp 
 
För att den systematiska litteraturstudien ska bli begriplig kommer jag behandla några begrepp som är 

återkommande mellan de olika studierna. Det första delkapitlet 1.3.1 behandlar skolans uppdrag. 

 

1.3.1 Skolans uppdrag 
 

I Lgy 11 nämns det att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och att den 

ska vara likvärdig. Att det ska tas hänsyn till de olika behov som varje elev har när det gäller förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå. Att särskild uppmärksamhet ska iakttas för de elever som har svårt att nå 

utbildningsmål och att undervisningen därför inta kan utformas lika för alla elever. Vidare att lika rättigheter 

och möjligheter ska främjas mellan män och kvinnor. Det påtalas också att det inte är tillräckligt att 

undervisningen förmedlar kunskaper om demokratiska värden, att den även ska bedrivas i demokratiska 

arbetsformer. Undervisningen ska utveckla förmågor som att vilja ta ansvar, att aktivt delta i samhällslivet, 

att eleverna själva får möjligheter att utöva inflytande på utbildningen. Eleverna ska kunna orientera sig i 

en föränderlig verklighet där deras förmåga att använda sig av ny kunskap är viktigt.  Eleverna ska i detta 

kunna tänka kritiskt, granska fakta och inse konsekvenser av olika alternativ (2011, s. 6–7). 

 

1.3.2 Deliberativa samtal 

I begreppet deliberativa samtal inryms en bredare förståelse av begreppet. Deliberativa samtal kan förstås 

som deliberativ kommunikation, deliberativ undervisning och deliberativt arrangerad undervisning. Ibland 

nämns även begreppet deliberation. Tomas Englund (2007) definierar detta begrepp under kapitel 3 och 

delkapitel 3.2.1 men kan kort sammanfattas som ”ömsesidigt nyanserat övervägande av olika alternativ”, 

där olika uppfattningar ställs mot varandra och olika värden bryts mot varandra. Den är kopplad till ett 
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normativt politiskt projekt om den deliberativa demokratin, hur den ska förstås, kan och bör fungera. Den 

komplimenterar majoritetsprincipen och ska ses som ett verktyg vid omröstning där beslut ska fattas, att 

beslutsfattandet ska motiveras och övervägas (diskuteras) och där man ska bli enig om det man är oenig 

om.  Besluten som sedan fattas ska ses som temporära även om oenighet fortfarande förekommer men där 

de skilda ståndpunkterna respekteras (2007, s. 153). 

 

1.3.3 Deliberativ demokrati 
 
Begreppet kan också uppfattas som samtalsdemokrati och skiljer sig till en del från det deliberativa 

samtalet. Den främsta förespråkaren för denna demokratiteori är Jürgen Habermas. I denna teori beskriver 

bland annat Klas Roth (2003) utgår teorin från att en medborgares åsikter inte är absoluta, de kan komma 

att förändras. Själva processen och deltagandet innebär att åsiktsbildningen kan omformas. Här är det 

istället en opionsbildning viktigare än att någons egenintresse vinner över den andre. Istället är det de skilda 

åsikterna som är centrala och att dessa möter varandra i respekt om att alla deltagare har lika värde för att 

det bästa argumentet ska få företräde. Samtalet ska ha kvalitativ karaktär. I den förståelsen finns det tre 

tolkningar, men vi kommer i stort beröra en diskursetisk tolkning. Roth beskriver att samtalets form när det 

gäller förståelsen av den andre och oss själva, frågeställningar et cetera har ett värde i sig själv och inte 

”enbart ett värde i relation till de effekter de genererar” (2003, s. 25). 

 Under deltagandet kan ett motiverande argument öka förståelsen för de andra deltagarna som utvecklar 

förmågor och ”att ömsesidigt legitimera kunskap, värden och handlingsnormer” (2003, s. 26). 

 Förståelsen om vad som är rätt och fel är präglade av olika villkor som gemenskaper och miljöer 

(kontext) som individer är en del av. Här kan gemenskapen och miljön då vara den egna familjen, religiös, 

etnisk, kulturell mm vilket skapar olika ställningstaganden. Därför krävs det en ömsesidig, argumentativ 

procedur där tolerans kan existera för de olika yttranden som undersöks. I diskursetiken (samtalet) formas 

en argumentativ ömsesidig process där deltagarna undersöker om ”i vilken utsträckning yttrande om 

överenskommelser och gemensamma värden är ömsesidigt motiverade och legitimerade av det bättre 

argumentet” (2003, s. 26–29). 

Detta redogör Roth närmare för under kapitel 3 och delkapitel 3.2.1. 

 Värt att notera är att dessa begrepp Deliberativa samtal och deliberativ demokrati ofta i litteratur får en 

likartad betydelse trots att det finns skillnader. Deliberativ demokrati kan bäst ses som ett synsätt på en 

process där beslut ska genomföras och som inte ska ses som deliberativa samtal som praktiseras i former 

som deliberativ undervisning. Det är också i den deliberativa tappningen Englund ger som olika revisioner 

av begreppet sker i praktisk användning, som denna studie kommer visa. 
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2. Metod 
Inom utbildningsvetenskap har forskningsområdet inneburit en ökande omfattning av resultat. Det finns 

avhandlingar och vetenskapliga artiklar i stor omfattning vilket gör att ett kunskapsområde kan vara svår 

att överblicka. Därför finns det behov av att sammanställa resultat för att skapa en överblick om 

kunskapsläget (Eriksson, Forsberg och Wengström 2013, s. 17). 

Med hjälp av systematiska litteraturstudier finns det möjlighet att väga samman resultat från en mängd 

vetenskapliga studier. Evidensbaserad praktik (evidence-based practice) definieras enligt Eriksson, 

Forsberg och Wengström (2013) som att använda sig av ”bästa tillgängliga forskningsfynd om en specifik 

fråga inom utbildning (2013, s. 19).  När sammanställningen inkluderar undersökningar av samma karaktär 

så innebär detta att det finns skäl att kunna rekommendera eller förkasta viss undervisningsmetod eller på 

ett mer adekvat sätt utröna vilka effekter som är effektiva och därmed kunna rekommendera viss strategi i 

undervisningssammanhang. Eriksson, Forsberg och Wengström (2013) menar att evidensbaserad praktik 

(evidence based education), är en tillämpning av principen att använda evidensbaserad pedagogik i 

skolarbetet genom att ta del av bästa möjliga vetenskapliga bevis. Då kan läraren tillsammans med kollegor 

fatta beslut om vilka insatser som kan vara av värde i skolarbetet (2013, s. 19). Enligt 5§ i skollagen ska 

utbildning baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.  Eriksson m. fl. (2013) pekar på att det finns flera 

kvantitativa och kvalitativa studier med resultat som har betydelse för praktisk verksamhet i skolarbetet och 

att det därför också finns behov av sammanställningar. Dessa sammanställningar behöver vara av 

systematiskt tillvägagångssätt där resultatet av flera vetenskapliga studier tillsammans vägs samman med 

flera typer av studier. Då kan en säkrare kunskap inom området erhållas (2013, s. 20).  

  Den här systematiska litteraturstudien siktar på att hjälpa vidare forskning inom kunskapsområdet såväl 

som den enskilda läraren och rektorn om vilka kunskaper som finns. Metoden som används är att 

kategorisera olika resultat och tydliggöra likheter och skillnader. I arbetsgången analyseras olika 

ståndpunkter i relation till mina frågeställningar med en strävan att tydliggöra och jämföra olika studiers 

resultat. Kategoriseringen som görs följer också den frågeställning som satts upp. Genom att följa strukturen 

på frågeställningen så får jag en röd tråd i sammanställningen som kan hjälpa läsaren. Under kapiteldel 3.1 

kategoriseras materialet i olika typer av studier, för att tydliggöra att forskningsresultat baseras utifrån olika 

sätt att undersöka ett kunskapsområde. Studierna bygger på olika material, där olika teorier och metoder 

används. I denna kategori delas studierna upp i argumenterande teoretiska studier, studier med ett fokus på 

lärare och elevers erfarenheter av deliberativt arrangerad undervisning samt en tredje delkategori, studier 

om effekter på elevers kunskaper och värderingar. Sättet att kategorisera på kan ses på olika sätt. Flera 

studier överlappar varandra och kan därför diskuteras. Jag har valt att dela upp studierna på detta sätt för 

att särskilja vilken tonvikt som ligger hos det undersökta materialet. Uppdelningen kommer också ligga till 

grund för den analys som görs under kapiteldel 3.1 och slutsats i kapiteldel 4.1 samt diskussion i kapiteldel 

4.2 som görs under kapitel 4.  

 Under kapiteldel 3.2 delas olika studier upp mellan olika sätt att definiera deliberativa samtal och den 

deliberativt arrangerade undervisningen. Detta kan vara viktigt att tydliggöra då det speglar vilken 

uppfattning och syn forskaren har om vad som är ett deliberativt samtal och deliberativt arrangerad 
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undervisning. I denna kategori delar jag upp den teoretiska definitionen av deliberativt samtal och den 

deliberativt arrangerade undervisningen och tillför ytterligare delkategorisering på studier som sätter fokus 

på deliberation för lärande med dialog och konsensus både med och utan lärare, studier med en klar tonvikt 

på lärarrollen i definitionen samt studier som sätter ett öppet klassrumsklimat i definitionen. Även denna 

uppdelning ligger till grund för att ge svar på mina frågeställningar och kommer bilda ett underlag till den 

analys som görs sammanfattningsvis under kapiteldel 3.2 och slutsats i kapiteldel 4.1 samt diskussion i 

kapiteldel 4.2 som görs under kapitel 4. 

 Det är också värdefullt att sammanställa vilka erfarenheter som syns i forskningen om deliberativt 

arrangerad undervisning. Detta görs under kapiteldel 3.3 där studierna delas upp med olika kategoriseringar 

vad det gäller lärares erfarenheter och elevers erfarenheter av en deliberativt arrangerad undervisning. Det 

är också av vikt att tydliggöra vilka positiva lärarerfarenheter och kritiska lärarerfarenheter som 

framkommer i materialet samt vilka positiva och kritiska erfarenheter eleverna upplever i en deliberativt 

arrangerad undervisning. Jag ser det som betydelsefullt att just erfarenheterna från en deliberativt 

arrangerad undervisning tydliggörs eftersom det har skett en prövning av undervisningsformen. I en 

sammanställd bild av erfarenheterna får då både huvudman och lärare en tydlig bild av vad som kan fungera 

i praktiken. Den kan också ligga som underlag för om modellen ska appliceras i undervisning eller inte. 

Denna uppdelning avser att bidra till svar på frågeställning 3. Vilka erfarenheter har lärare och elever på 

den deliberativt arrangerade undervisningen enligt studierna? Uppdelningen avser också bilda underlag för 

den analys som görs sammanfattningsvis under kapiteldel 3.3 och slutsats i kapiteldel 4.1 samt diskussion 

i kapiteldel 4.2 som görs under kapitel 4. 

 Ytterligare kategorier som avslutar sammanställningen av forskningsresultat är effekter av deliberativt 

arrangerad undervisning. Detta görs under kapiteldel 3.4. Här sammanfattas de studier med fokus på vilka 

förbättrade kunskaper, värderingar och förbättrade engagemang som framkommer, men också de 

motsägelsefulla bilder som finns. Dessa uppdelningar avser att tillsammans med analyser från 

kapiteldelarna 3.1, 3.2, 3.3 och 3.4 ge svar på frågeställning 4. I vilken mån förefaller den deliberativt 

arrangerade undervisningen ge positiva effekter och vilka effekter uppkommer enligt studierna av denna 

undervisningsform? Även här sker en analys sammanfattningsvis under kapiteldel 3.4 och bildar ett 

underlag för slutsats i kapiteldel 4.1 samt diskussion i kapiteldel 4.2 som görs under kapitel 4. 

Diskussionen reflekterar över sammanställningens resultat och syftar till att bidra med tankar om vidare 

forskning i ämnet samt vilka områden med hål och motsägelsefulla bilder som kan behöva studeras djupare 

i framtida undersökningar.  

 

2.1 Systematiska litteraturstudier 
 
Bryman (2011) påtalar att den systematiska litteraturgenomgången använder sig av explicit 

tillvägagångssätt. Det finns annars risk att en systematisk litteraturgenomgång kan sakna grundlighet, och 

istället spegla forskarens egna skevheter och bias (2011, s. 102). Detta kan undvikas genom att författaren 

till litteraturstudien beskriver beslut, metoder och slutsatser. En systematisk litteraturstudie beskriver 

Bryman (2011) ska kännetecknas av att vara replikerbar, vetenskaplig och transparent. Tanken är att genom 
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utförliga litteratursökningar och analyser av detta material kunna beskriva metoder och slutsatser på ett 

tydligare och ett mer rättvist sätt och på det viset minimera risken för skevhet i urval och tolkning (2011, s. 

102).  

 Eriksson, Forsberg och Wengström (2013) påtalar vikten av att ha tillräckligt antal studier som underlag 

för bedömning och slutsatser. Därutöver ska studierna vara av god kvalitet. Precis som Bryman hävdar de 

att en systematisk litteraturstudie är bra för att hitta praktiska svar till frågeställningar som tex vad fungerar 

bäst? Vad är effektivt? Finns det vetenskapligt stöd för rekommendation om åtgärd eller till 

undervisningsmetod? (Eriksson m.fl., s. 27).  Den systematiska litteraturstudien innefattar enligt författarna: 

att söka på ett systematiskt sätt, och att sedan kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett 

område. I den systematiska litteraturstudien skapas en syntes av den kunskap som tidigare studier omfattar. 

Litteraturen, (i artiklar och avhandlingar) utgör informationskällan. Eriksson m fl. (2013) menar att det inte 

finns några regler för hur många studier som måste ingå i en litteraturstudie, men anger att det är viktigt att 

söka och inkludera ”all relevant forskning på området”. Urval på grund av olika krav och förutsättningar 

kan dock behöva ske. Arbetet med en systematisk litteraturstudie innebär enligt författarna (2013, s. 31–

32) att: 

 

1. Motivera varför studien görs  

- Detta görs i kapitel 1 med inledning och syfte samt under första delen av kapitel 2 där betydelsen 

av behovet tydliggörs. 

2. Formulerade frågor som kan besvaras  

- Frågorna återfinns under kapiteldel 1.1 där syfte och frågeställningar redogörs. 

3. En formulerad plan för litteraturstudien 

- I kapitel 2 förklaras arbetsgången med materialet och val av kategorisering. kapiteldel 2.1 förklarar 

val och behov av systematisk litteraturstudie ur ett vetenskapligt perspektiv. Under kapiteldel 2.2 

redogörs en formulerad sökstrategi och urval. 

4. Bestämda sökord och en bestämd sökstrategi 

- I kapitel 2 under punkt 2.2.1 och punkt 2.2.2 redogörs de begrepp som används i sökning samt en 

bestämd sökstrategi. 

5. Identifiera och välja litteratur (vetenskapliga artiklar och vetenskapliga studier) 

- I slutet av kapitlet under punkt 2.2.3 görs en översiktlig framställan av inkluderad litteratur och 

inkluderade artiklar samt vald internationell litteratur. 

6. Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå i studien 

- Detta görs i metoddelen där urvalskriteriet beskrivs under kapiteldel 2.2 samt under punkt 2.2.2–

2.2.4 där urvalet av litteratur beskrivs. 

7. Analysera och diskutera resultatet 

- Analys görs i kapitel 4 med avslutande diskussion under kapiteldel 4.2. 

8. Sammanställa och dra slutsatser  

- En sammanfattning av slutsatser återfinns under kapitel 4 och kapiteldel 4.1. 
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2.2 Sökning och urval 
 

Ett fokus som tas i sammanställningen av forskningsläget är alltså undervisningsformen deliberativt 

arrangerad undervisning. Vad framhålls som viktigt? På vilket sätt påverkar undervisningsformen 

klassrumsmiljön? På vilket sätt visar forskningen att en deliberativt arrangerad undervisning kan bedrivas? 

Vilka erfarenheter framkommer hos lärare och elever? Bidrar undervisningsformen med kunskaper? Vilka 

fördelar och nackdelar finns med den deliberativt arrangerade undervisningen? Och vilka positiva eller 

negativa effekter framkommer i det undersökta underlaget? Här söks relevans med den 

samhällsundervisning som sker på gymnasienivå och vuxenutbildningen. I de fall den deliberativa 

undervisningsmetodiken påtalas i allmänna generella termer inkluderas även denna i första urvalet. För att 

finna relevanta svar till frågeställningarna så måste ett strikt urval ske. För att undersökningen ska bli 

hanterbar inom inramningen för denna studie så har ett fokus lagts på svenska avhandlingar inom 

kunskapsområdet som undersöker deliberativt arrangerad undervisning inom samhällskunskapsämnet på 

gymnasienivå och Komvux utbildningen. Urvalet av arbetsgång och sökbegrepp efter svenska studier 

redogörs under punkt 2.2.1 och 2.2.2. 

För att skapa en jämförelse mot det svenska urvalet har jag valt att inkludera vissa internationella artiklar 

om den deliberativa undervisningen. Dessa artiklar söktes i databasen ERIC och redovisas under punkt 

2.2.2. Under punkt 2.2.3 görs en sammanfattande framställning av inkluderade studier och artiklar samt 

svenska texter. 

 
2.2.1 Sökbegrepp och sökstrategi 
 
För att få en bild av forskningsläget om deliberativt arrangerad undervisning i svensk gymnasieskola och 

komvuxutbildningen i samhällsundervisning genomfördes databassökning inom ämnet. Mina sökbegrepp 

som användes i olika sökningar var deliberativ undervisning, deliberativa samtal, deliberativ 

kommunikation, och även i kombination med samhällskunskap och klassrumsklimat.  I sökningarna 

framkom också intressant teoretisk litteratur av Tomas Englund och Klas Roth. Här valdes litteratur ur 

antologier, där deras teoribildande texter i väsentlig grad sammanställs utifrån tidigare vetenskaplig 

litteratur. Efter varje sökning gjordes en första gallring utifrån titel. Andra gallring på kvarvarande 

intressant litteratur gallrades efter genomläsning av abstract eller snabb genomläsning av litteratur. 

 
2.2.2 Sökning efter litteratur i databas 
 

En första sökning till ytterligare litteratur gjordes via universitetsbibliotekets sökmotor Primo. Här använde 

jag mig av ett sökbegrepp som innefattade sökordet deliberativ undervisning och en sökning i tidsspannet 

2000–2017. Detta urval gjordes i syfte att finna nyare forskningsresultat som ligger närmare i tid. Det senare 

materialet har ett klart fokus på deliberativa samtal och deliberativt arrangerad undervisning i jämförelse 

med den forskning som under 1990-talet till stor del utgjordes av forskning kring deliberativ demokrati. 

Den tidigare forskningen kring deliberativ demokrati utgjordes av en vilja att skapa samhällsmedborgare 
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fostrade till demokrater med en tonvikt på politiska kunskaper (se Almgren 2006). Almgrens studie bygger 

på resultat från undersökningar av gymnasieelever från 1999 och de läroplaner som fanns tidigare. Lgr 80 

gällde fram till mitten av 1995 för att gå över till en ny läroplan Lpo 94. Skillnaderna mellan läroplanerna 

handlade mycket om demokratiuppdraget samt den decentralisering som innebar att staten lämnade över 

ansvaret till kommuner (Almgren 2006, s. 11–12). 

 Almgrens studie nämner dock deliberativa samtal och diskussioner i klassrummet vilket jag ser som 

relevant till undersökningen.  

 Mitt fokus i denna litteraturstudie är att sammanställa resultat som rör en deliberativt arrangerad 

undervisning där det finns ett intresse av lärare och elevers erfarenheter av undervisningsformen. Här fick 

jag en handfull träffar på begreppet varav ett antal träffar var svensk litteratur. Här gallrades litteratur bort 

som inte föll in under mitt urval, dvs gymnasieskola och samhällskunskap. Senare studier som Klas 

Andersson (2012), tillfördes till min granskning. Ytterligare fann jag Tomas Englund med flera författare 

(2007), alla förespråkare för deliberativa metoder och inriktningar. Utifrån Resultatet gav alltså ytterligare 

nytt material kring ämnet deliberativ undervisning. För att undersöka ytterligare så ändrades sökbegreppet 

till deliberativa samtal för att få in fler träffar och undvika att missa väsentlig litteratur. Ytterligare sökning 

med begreppet deliberativa samtal gav ytterligare material. Att använda sökbegreppet deliberativa samtal 

ser jag som relevant då materialet kan fånga upp viktiga aspekter, dels undervisningsmetod men också 

undervisningsinnehåll. 

 Sökning efter internationella artiklar gjordes i universitetsbibliotekets databas Eric med begreppen 

deliberative education och fick en handfull träffar. Sökbegreppet deliberative education valdes utifrån 

kriteriet att hitta relevant litteratur som rör deliberativ undervisning. Här valdes några artiklar efter 

genomläsning, av Samuelsson (2016) och Weasel (2017). Ytterligare sökbegrepp som gjordes i Eric är 

deliberative education AND civic i syfte att fånga upp internationella artiklar som berör deliberativ 

undervisning i samhällskunskapsämnet generellt. Detta gav ytterligare en handfull artiklar som kunde läsas 

och gallras. Utifrån denna sökning valdes en artikel av Avery m fl. (2014). Ytterligare sökning med begrepp 

som deliberative talks AND civic medförde några artiklar men som efter genomläsning av abstract valdes 

bort då innehållet inte berörde  den urvalsgrupp som jag fokuserat på. 

 

2.2.3 Översiktlig framställning av inkluderande studier 
 

När det gäller internationella bidrag finns det mer att hämta, men här valdes några studier som föll inom 

mitt urval, dvs. undervisning som rör deliberativ undervisning, samhällskunskaper och riktar sig till 

gymnasieskola och Komvux. Vissa delar av dessa studier är överlappande och behandlar skolundervisning 

generellt men jag har valt med dessa eftersom jag bedömer att innehållet i artiklarna behandlas lika över 

årskullarna. Här valde jag också en kritisk respons från Weasel (2017) mot Samuelsson (2016) för att 

balansera bilden av den deliberativt arrangerade undervisningen även från ett internationellt perspektiv. 

Flera av de svenska studierna bygger på en utvidgning av den teoretiska idealbild som återfinns hos 

Englund. I en av de internationella studierna finns det istället en kritik mot detta och förespråkar istället att 

en kraftigt reducerad deliberativt arrangerad undervisning vilket är intressant att ta upp. Jag har dock 
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begränsat mig i fokus på internationella artiklar och fokuserat på att få en djupare bild av den svenska 

forskningen då den berör läraryrket och den praktik som rör samhällskunskapsämnet.  

 

 

Tabell 1 

Svenska avhandlingar Övriga svenska texter Internationella artiklar 

Liljestrand (2002) 

Almgren (2006) 

Ekman (2007) 

Larsson (2004) 

Larsson (2007) 

Forsberg (2011) 

Andersson (2012) 

 

 

 

Englund (2007) 

Roth (2003) 

Avery m fl. (2014) 

Samuelsson (2016) 

Weasel (2017) 

 

 

2.2.4 Sammanfattande del av metodavsnittet. 
 
Denna litteraturstudie använder sig av ett systematiskt sätt att finna relevant litteratur utifrån uppställda 

kriterier och frågeställningar. För att få en samlad bild av forskningsläget så gjordes sökning via internet 

och databaser som Eric och Primo efter forskningsöversikter och litteraturstudier gällande 

samhällskunskapsundervisningen på gymnasieskola. Efter läsning av abstrakt (se punkt 2.2.1 och 2.2.2) 

sorteras materialet och ett urval sker. Det utvalda materialet granskas kritiskt efter de uppställda kriterier 

som jag ställt upp, dvs. att studierna är av olika typer, metod, teori samt undersöker deliberativt arrangerad 

undervisning och belyser lärare och elevers erfarenheter. Ytterligare vilka effekter som 

undervisningsformen ger, samt att studierna rör samhällskunskapsundervisning på svensk gymnasieskola 

och Komvux. Den utvalda litteraturen analyseras utifrån de frågeställningar som jag ställt upp. Vissa 

artiklar som berör deliberativ undervisning utifrån internationella perspektiv har tagits med. Här fanns 

ytterligare aspekter på deliberativt arrangerad undervisning internationellt som mer noggrant analyseras 

under kapitel 3. En noggrann urskiljning har eftersträvats för att ge en rättvis bild av materialets resultat 

både när det gäller positiva och negativa resultat för att möjliggöra vidare forskning på de områden som 

kan synas vara eftersatta. 
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3. Resultat och analys 
I kapitlet om resultat och analys sammanställs det undersökta materialets resultat från de olika studierna 

men inom urvalet av deliberativ undervisning. Syftet med undersökningen är att sammanställa vad svensk 

och internationell forskning framhåller som betydelsefullt när det gäller deliberativt arrangerad 

undervisning om demokrati och medborgarbildning. De frågeställningar som jag ställt upp för att skapa en 

kategorisering för att skapa tydlighet är 1.  Vilka olika typer av studier har gjorts på temat? 2. Hur definieras 

deliberativt arrangerad undervisning i olika studier? 3. Vilka erfarenheter har lärare och elever på den 

deliberativt arrangerade undervisningen enligt studierna? 4. I vilken mån förefaller den deliberativt 

arrangerade undervisningen ge positiva effekter och vilka effekter uppkommer enligt studierna av denna 

undervisningsform? I de olika resultatdelarna gör jag också sammanfattande analys som underlag till 

slutsatser som återkommer i kapitel 4. I kapiteldel 4.1 kommer de slutsatser som jag drar av studiernas 

resultat att sammanfattas och har som mål att tydliggöra eventuella hål och motsägelser som jag tolkar av 

det studerade materialet. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion. 

 
 
3.1 Olika typer av forskning om deliberativ undervisning 
 

Vad menas med begreppet olika typer? Det finns goda skäl att förtydliga begreppet. I vetenskapliga studier 

utförs undersökningar utifrån skilda synsätt på definitioner och teori. Utöver detta används också olika 

tillvägagångssätt, metoder och urval. Vissa studier är empiriska, där insamlandet av data sker på skilda sätt. 

Det kan vara kvalitativa data från intervjuer eller kvantitativa data från enkätundersökningar och/eller 

observationsscheman. Det är inte heller ovanligt att flera olika metoder av kvalitativa och kvantitativa data 

(empiri) används i samma studie för att uppnå ett säkrare resultat. Alla dessa olika tillvägagångssätt 

definierar jag som olika typer. Jag har valt att kategorisera det undersökta materialet utifrån studier som 

bygger på argumenterande teoretiska studier (se 3.1.1) som förklarar en teoretisk idealbild av deliberation. 

Studier med ett fokus på lärare och elevers erfarenheter av deliberativt arrangerad undervisning (se 3.1.2) 

har jag valt studier med ett fokus på lärare och elevers erfarenheter. Här återfinns Kent Larsson (2007), 

men inte Kent Larsson (2004). Detta då Larsson (2007) utgår från samma empiri till stor del. Jag har därför 

valt att endast ta med delar från Larsson (2004) då jag ser en relevans. Det finns ett intresse att urskilja vilka 

studier som har en underbyggd empiri av vad som händer i undervisningen och hur undervisningsformen 

upplevs.  

 En tredje delkategori (3.1.3), visar studier om effekter på elevers kunskaper och värderingar av en 

deliberativt arrangerad undervisning. Här har jag valt att ta med Ellen Almgren (2006) och Tiina Ekman 

(2007) samt Klas Andersson (2012). Almgren (2006) och Ekman (2007) gör en kvantitativ analys utifrån 

tidigare större undersökningar där det finns ett fokus på effekter av deliberativ undervisning utifrån 

perspektivet deliberativ demokrati. Skillnaderna mellan deliberativ demokrati och deliberativa samtal 

återfinns under kapiteldel 3.2. Andersson (2012) undersöker resultatet och prövar detta utifrån en egen 

empirisk studie men behandlar samma område som Almgren och Ekman. Den fjärde kategorin av några 

internationella artiklar behandlas under punkt 3.1.4 och särskiljer bara de internationella empiriska studier 
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från de övriga. De har analyserats med empiriskt underlag och fått fram resultat. Lisa Weasel (2017) har 

dock gjort en egen analys av Martin Samuelssons (2016) empiri. 

 I denna uppdelning eller typologisering kan ytterligare uppdelningar mellan kvalitativa, kvantitativa och 

mixade metoder göras. Jag har dock valt att dela upp studierna i fyra olika typer som rör olika fokus för 

studierna. Detta i syfte att tydliggöra för läsaren och för att följa en struktur utefter mina frågeställningar. 

Kapitlet 3.1 avser också att ge svar på frågeställning 1. Vilka olika typer av studier har gjorts på temat 

deliberativt arrangerad undervisning? 

 Studier som bygger på teori kan i jämförelse med studier byggda på empiriska underlag skilja sig åt. Det 

teoretiska idealet i jämförelse med resultat från empiriska undersökningar är därför intressanta att urskilja. 

Skiljer sig resultatet från en teoretisk idealbild eller inte. Bilden av deliberativt arrangerad undervisning är 

inte entydig. Tidigare forskning visar att det finns skillnader i resultat och att det därmed också finns en 

motsägelsefull bild. När det gäller Klas Roth (2003) och Tomas Englund (2007) så finner jag det nödvändigt 

att beskriva deras sätt att se på deliberation som ett ideal. Englund (2007) talar om ett deliberativt 

förhållningssätt utifrån egna tankar och kan beskrivas som teoribildande. Han utgår inte från någon egen 

empiri. Roth (2003) utgår på liknande sätt som Englund (2007) från Habermas teorier och tankar om 

deliberation. Ingen av dem använder sig av empiri från gymnasieskola eller Komvux, men bidrar till ett 

perspektiv på ett deliberativt förhållningsätt och ideal. 

 

3.1.1 Argumenterande teoretiska texter 
 

Tomas Englund (2007) formar sina tankar om deliberativ kommunikation ur teorier från Habermas och 

Dewey och är på så sätt teoribildande, han utgår inte från egen empiri. Han argumenterar för deliberativ 

kommunikation där han menar att samtalet består av olika uppfattningar och värden som kan brytas mot 

varandra. Deliberation är för Englund ömsesidiga och nyanserade överväganden som han menar är 

förknippat med demokratibegrepp som funktion och innehåll. I detta kan deliberation sägas visa förståelsen 

av hur demokrati bör och kan fungera. Den deliberativa demokratiteorin komplimenterar 

majoritetsprincipen där omröstning / beslutsfattande bör vara underbyggd av argument och motivering som 

diskuteras mellan deltagare. Men det finns också inslag av att man måste bli enig även om oenighet finns. 

Därmed ses en deliberativ demokrati som en form där ”beslut fattas men ses som temporära och de skilda 

åsikterna respekteras samtidigt som de temporära besluten efterlevs” (2007, s. 153). Det deliberativa 

samtalet ses som en del av den deliberativa kommunikationen där samtalet består av olika uppfattningar 

och värden som bryts mot varandra. Samtalet utgörs här av en strävan efter att lyssna på den andre och 

överväga den andres argument, försöka komma överens och där en respekt finns för den andre (2007, s. 

156).  

 

Klas Roth (2003) tar ansats ur Habermas demokratiteori om deliberation. På så sätt är Roths tolkningar 

teoribildande. Han argumenterar för tre olika tolkningar av deliberativa samtal men här redogörs den 

diskursetiska och den kommunitära samt den liberala tolkningen i betydligt mindre grad. Han menar att ett 
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deliberativt samtal har ett syfte att skapa demokrati där samtalet på så sätt berör alla deltagare. Med detta 

pekar han på att samtalet måste vara kvalificerande (2003, s. 23–24). 

Roth uttrycker sina tankar om deliberation och demokrati att deliberation är en process där olika intressen 

tolkas och förändras genom det deliberativa samtalet. Att samtalets betydelse inte behöver vara ett verktyg 

för att uppnå ställningstagande inför beslut, att förstå andra eller sig själv eller att nå olika mål i skolan. Det 

deliberativa samtalet är målet i sig självt genom att samtalet förändrar vår förståelse. Att samtalets form när 

det gäller förståelse av andra och oss själva, frågeställningar et cetera har ett värde i sig själv och inte 

”enbart ett värde i relation till de effekter de genererar” (2003, s. 25). Deltagandet kan via motiverade 

argument öka förståelsen mellan deltagarna, och utveckla förmågor ”att ömsesidigt legitimera kunskap, 

värden och handlingsnormer” (2003, s. 26). Människors förståelse om rätt och fel präglas av olika 

gemenskaper och miljöer som individen är en del av (2003, s. 26). Gemenskaper kan vara den familj man 

ingår i, nationell, religiös eller etnisk vilket i sig skapar olika ställningstaganden. Detta kräver en ömsesidig 

och argumentativ procedur för att erhålla en tolerans när olika yttranden undersöks.  

 Roth menar att diskursetiken, dvs samtalet, formar en ömsesidig och argumentativ procedur, där 

processen i sig har en karaktär av att undersöka vilka ”effekter yttrande har eller kan ha på upprätthållandet 

av en specifik värdegemenskap” (2003, s. 28–29).  

 I denna process undersöker deltagarna om ”i vilken utsträckning yttrande om överenskommelser och 

gemensamma värden är ömsesidigt motiverade och legitimerade av det bättre argumentet” (2003, s. 29). 

 Han menar också att denna ömsesidighet avgränsas i en sådan process mot termer av tolerans. Denna 

tolerans erkänner den andre som jämlik, men som i andra tolkningar också kan ses som motsägelsefull. 

Exempelvis i en kommunitär tolkning kan vår tolkning av tolerans till den andre erkännas, men utifrån vår 

egen föreställning om exempelvis genus, sociala, kulturella skillnader et cetera. I den liberala tolkningen 

kan vi erkänna den andre som jämlik att delta i ett deliberativt samtal oberoende av sociala positioner, 

förmågor men att tolerans i en sådan tolkning kan innebära ett icke erkännande av den andres 

självförståelse. I denna tolkning menar Roth (2003) att det finns en syn på den egna positionen och den 

egna förståelsen som mer värdefull och bättre än den andre. Detta kan uppfattas som att det inte finns 

respekt för den andres olikhet och den andre behandlas inte jämlikt. Den andre ses istället som en väg att 

nå privata mål och egna intressen (2003, s. 29). 

 Roth (2003) menar att om inte tolerans existerar i mötet med den andre exempelvis från annan kultur, 

religion och bemöts i kritiska samtal så kan det innebära att diskriminering, förtryck och maktförhållanden 

inte heller synliggörs och granskas. I en diskursetisk tolkning av deliberativt samtal är det viktigt att det 

finns ett syfte av att förstå den andre och att förståelsen kan förändra dem egna ställningstaganden. Detta 

menar Roth kräver ett erkännande om hur den andre förstår sig själv och andra (2003, s. 31). 

 

 Dessa texter är teoretiska där Englunds definition är inspirerad av deliberativ demokrati. I Englunds 

deliberativa modell har teorin utvecklats mot skola och utbildning vilket ses i modellens fem ideal under 

delpunkt 3.2.1, som utvecklats, där bland annat auktoriteter och traditionella uppfattningar kan ifrågasättas 

och att samtalet sker utan direkt lärarledning. Här ska samtalen ske utan lärare.   I Roths beskrivning av den 
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teoretiska modellen deliberativ demokrati finns det en tyngdpunkt på deltagandet i samtalsprocessen, där 

själva processen och deltagandet innebär att argumenten kan förändras, se delpunkt 3.1.1. 

 

3.1.2 Studier om lärares och elevers erfarenheter av deliberativt arrangerad undervisning 
 

Johan Liljestrands studie (2002) är en empirisk studie med ett syfte att undersöka skolans möjligheter att 

fostra demokratiska medborgare. Ett fokus finns på klassrummet som diskussionsarena och kontroversiella 

frågor i debatter. Som metod används kvalitativ diskursanalys där fjorton lektioner videofilmas (i 

samhällskunskap och religionsämnen) för att undersöka mönster för deltagande och meningsskapande. I 

studien medverkar fem lärare och sex klasser i gymnasieskolan (2002, s. 51–52).  

I Liljestrands (2002) studie visar analyserna av empirin på två samtidiga mål, dels att lärarna måste fokusera 

på elevens deltagande i ämnet under samtalsdebatter och diskussioner, dels har läraren en roll att få eleven 

att lyfta olika frågor i debatt och diskussion. Framför allt uppmärksammar Liljestrand synen på den 

fostrande rollen i klassrummet. Styrningen av kunskapsuppdraget innebär ett utvecklande av elevkunskaper 

men ifrågasätter om lärarens ansvar ska ske på elevernas egna bekostnad av att känna delaktighet och 

engagemang i undervisningen. Liljestrand menar att det finns en praxis där det finns ett synsätt av att 

eleverna inte är redo för eget ansvar i diskussioner och debatter. I synen på moraliska värderingar ses 

eleverna som potentiala medborgare där det finns en förväntan på hur eleverna ska förhålla sig i olika 

frågeställningar (2002, s. 203).   

 

Kent Larsson (2007) är en empirisk didaktisk-pedagogisk studie där han använder sig av tidigare empiri 

från sin licentiatuppsats (2004) som tidigare påpekats. Den består av textmaterial och gruppsamtal med 

elever och lärare. Larsson undersöker i den om deliberativa samtal kan utveckla och bidra till en 

kommunikationsdimension i undervisningen och definierar den deliberativa undervisningen som en form 

där elever får möjlighet i skilda sammanhang utveckla och fördjupa en förmåga att argumentera i samtal.  

Larsson (2007) vidgar sitt empiriska material i denna studie genom att tillföra gruppsamtal med en 

elevgrupp och en lärargrupp från tre olika gymnasieskolor. Han finner att lärare och elever ser det som 

viktigt att kunskapsinnehållet är relevant för att det ska bli en meningsskapande situation. Både lärare och 

elever uppfattar att samtalet karaktäriseras av en högre kvalitet när eleverna är förberedda och därmed har 

förkunskaper i samtalsinnehållet samt en god allmänbildning i samhällsfrågor. Larsson menar också att 

dessa förkunskaper kan bestå av egna erfarenheter. Larsson ser i ett sådant sammanhang med ett 

meningsskapande samtal det som viktigt att det finns ett kunskapsinnehåll fritt från förutfattade meningar 

och allmänt tyckande. Här ska samtalets innehåll ha ett uttalat syfte eller ett formulerat mål för att 

deltagarna, elev och lärare (samtalsledare) för att en förståelse för meningen med samtalet ska kunna uppnås 

och därmed också en kunskap om när samtalet mynnar ut i ett meningsfullt lärande (2007, s. 144). 

 

Åsa Forsberg (2011) är en empirisk studie som rör sig mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Hon tar 

upp skolans reformering när det gäller utbudet av kunskap till elever i yrkesprogrammet med 

samhällskunskap. Hon ser det som problematiskt att ämnesinnehållet har halverats och när det gäller 
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skolans uppdrag till demokratisk fostran. Dessutom har pojkar i yrkesprogram lägre kunskaper när det 

gäller demokrati i jämförelse med andra gymnasieprogram. Ytterligare problematisk bild är att de i mindre 

grad är aktiva i samhället. De upplever sig själva ha mindre möjligheter att påverka skolan och ett lågt 

intresse av att följa nyheter. Dessa elever uttrycker sig negativt till klassrumsklimat och istället utvecklas 

en motståndskultur (2011, s. 10). Forsberg vill därför undersöka deliberativ undervisning i gymnasieskolans 

yrkesprogram. Syftet med studien är att se hur denna undervisningsform påverkar intresset hos eleverna för 

politik och samhällsfrågor. Det finns ett intresse av att undersöka elever och lärares uppfattning om den 

deliberativa undervisningen. I undersökningen används enkätfrågor och intervjuer med det gjordes också 

individuella intervjuer samt fokusgruppsintervjuer. Forsbergs metodval är kvalitativa och kvantitativa i 

studien där intervjuerna utgörs av den kvalitativa metoden och enkätundersökningen rör den kvantitativa 

metoden i samhällskunskap A (2011, s. 43). Enkäten besvaras vid två tillfällen, början och i slutet efter 

avslutad kurs. Det är 145 elever från yrkesprogram med manlig dominans på samma skola (2011, s. 45). 

Efterföljande intervju med åtta elever med enkäten som utgångspunkt utgör underlag för Forsbergs 

undersökning av deliberativa undervisningen. Syftet var här att höra elevernas egna resonemang om politik 

och samhällsfrågor efter deltagandet i deliberativ undervisning (2011, s. 47). Den deliberativa 

undervisningen i försöksgruppen bestod av 56 elever av dessa totalt 145 elever. Övriga elever hamnade i 

kontrollgruppen. Lärarna i försöksgruppen, det vill säga de som utförde deliberativ undervisning i veckans 

spaning redogör för sina upplevelser i samtal två gånger i månaden under läsåret (2011, s. 91). 

 

 Tre studier som övervägande studerar lärare och elevers erfarenheter är det utmärkande kvalitativa 

studier. Forsberg rör sig mellan kvantitativ och kvalitativa metoder, men intervjuerna utgör i alla studier 

övervägande empiriskt material som studeras kvalitativt. 

 

3.1.3 Studier om effekter på elevers kunskaper, värderingar och engagemang 
 

I Ellen Almgrens (2006) kvantitativa studie undersöks skolans uppdrag att fostra demokrater. Till den 

studien genomfördes mätningar genom att ställa frågor till elever om hur de upplevde att det fanns öppna 

diskussioner och hur de uppfattade klassrumsklimatet. Ett fokus är ett skolpolitiskt antagande att kunskaper 

om demokrati bäst lärs genom demokratiska arbetsformer utifrån deltagar- och samtalsdemokratiska 

demokratiteorier. Almgren använder material från enkätundersökning ”IEA Civic Education Study 

(1999)”. Denna studie från 1999 riktade sig till 28 länder med ett stort urval av skolor. Den riktade sig mot 

3000 elever i varje land och bestod av kunskapsfrågor gällande samhälle, politik och demokrati. I Sverige 

vände sig studien till 150 svenska grundskolor till årskullarna 8 och 9 och totalt deltog 6098 

grundskoleelever i undersökningen (2006, s. 44). Det deliberativa samtalet mäts genom frågor om hur öppet 

klassrumsklimatet är. Almgren intresserar sig för elevernas uppfattningar om ”hur öppna diskussionerna 

är, om samtal i klassrummet präglas av att skilda synsätt ställs mot varandra och att man lyssnar till andras 

argument och respekterar andras åsikter” (2006, s. 145). 
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Tiina Ekman (2007) undersöker i sin kvantitativa studie, elevernas demokratiska Kompetens (2007, s. 9). I 

Ekmans studie är det främst inställningen till politisk aktivitet som studeras hos ungdomar. Utifrån skolans 

demokratiuppdrag vill Ekman pröva om gymnasiet lyckas med målet att utbilda kompetenta 

samhällsmedborgare med kunskaper om samhällsstyre och demokratiska principer. Även deras tilltro till 

sin förmåga prövas och kategoriseras som demokratisk kompetens. I denna kompetens är det alltså 

demokratikunskaper och politiskt självförtroende som står i fokus. I den andra delen av tvåstegsmodellen 

undersöker Ekman hur demokratikunskaperna och det politiska självförtroendet påverkar elevernas egna 

syn på ett aktivt politiskt medborgarskap (2007, s.12). Ekman (2007) studerar i analysarbetet effekterna av 

gymnasieskolornas demokratiarbete med hjälp av bi- och multivariata analyser. Ekman prövar också om 

det finns systematiska skillnader i skolans sätt att främja den demokratiska kompetensen mellan 

utbildningsprogrammen och använder sig av flergruppsanalys. Skoleffekter kontrolleras mot välbeprövade 

förklaringar gällande politiska attityder och beteenden. Hon menar då om det finns kvar ”signifikanta 

effekter av skolans demokratiska arbete måste detta styrka ett antagande om att skolans demokratiarbete 

ger resultat” (2007, s. 52).  

 Det empiriska materialet som Ekman undersöker är hämtat från det svenska materialet IEA:s Civic 

Education Study. Den svenska delen av materialet är från år 2000.  24 länder deltog, och i den svenska 

insamlingen av data omfattas 2,645 elever i 18 års ålder från gymnasieskola. Metoden som användes i det 

empiriska insamlade materialet i den studien var enkätfrågor där ungdomar fick svara på frågor. Enkäten 

var uppdelad där första delen var 43st kunskapsfrågor och del två omfattade bakgrundsfrågor gällande 

uppväxtmiljö och kontext. I del tre så undersöktes ungdomars attityder och värderingar till demokrati och 

samhällsfrågor (2007, s. 55–56). Ekman (2007) utgår från deliberativ demokrati, precis som Almgren 

(2006) och menar att den deliberativa undervisningen antas leda till ökning av elevers demokratiska 

kunskaper, vilket då ska leda till större och aktivare intresse för politik och samhällsfrågor (2007, s. 135). 

 

Klas Andersson (2012) undersöker effekter av ett deliberativt samtal där deltagarna förhåller sig till 

samtalskriterier, samt en ansvarstagande lärare som hjälper samtalet att hålla igång förväntas också 

kunskaper och demokratiska värden öka (2012, s. 9). Han menar att det finns svagheter i tidigare studier av 

Almgren (2006) och Ekman (2007) där den operationella indikatorn på deliberativa samtal är för långt ifrån 

den teoretiska definitionen. Det har varit elevernas egna uppfattningar om stämning som mäts och detta 

kritiserar Andersson och frågar sig om det verkligen är effekterna på det deliberativa samtalet som 

analyserats (2012, s. 19–20).  

 Både den pedagogiska och statsvetenskapliga forskningen antar att deliberation som procedur förväntas 

leda till att deltagarnas överväganden i politiska uppfattningar också leder till ökade kunskaper. Andersson 

menar dock att det finns frågor om och på vilket sätt samtalet påverkar dessa kunskaper och prövar detta i 

sin studie. 

 Det har varit elevernas egna uppfattningar om stämning som mäts och detta kritiserar Andersson och 

frågar sig om det verkligen är effekterna på det deliberativa samtalet som analyserats (2012, s. 19–20). 

Andersson använder sig av hypotes i sin centrala frågeställning, att det finns ett ”positivt orsakssamband 
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mellan deliberativ undervisning och elevers kunskaper och demokratiska värden” (2012, s. 23). För att 

pröva denna orsakssamverkan jämför Andersson med en icke deliberativ undervisningsform (2012, s. 23). 

 Som metod för sin empiriinsamling använder sig Andersson av en designad fältexperimentell metod 

med experimentgrupper samt kontrollgrupper. Den deliberativa undervisningen utförs på 

experimentgrupper och den icke deliberativa lärarledda undervisningen sker i kontrollgrupper. I analysen 

används det empiriska materialet till en kvantitativ studie samt ytterligare kvalitativa delstudier. I 

delstudierna används enkäter, semistrukturerade intervjuer och observationsstudie (2012, s. 61–66). 

Undervisningarna sker under en fyra veckors period på gymnasium i Samhällskunskap A där den 

fältexperimentella studien använde sig av fyra delstudier, tre på gymnasium samt en på vuxenutbildningen. 

I studien deltog 274 elever och 9 lärare. Delstudierna utfördes på samhällsvetarprogrammet, 

pojkdominerande yrkesförberedande byggprogrammet, flickdominerande yrkesförberedande 

floristprogrammet och djurvårdsprogrammet och ytterligare en studie på vuxenutbildningen, alla inom 

ämnet Samhällskunskap A. (2012, s. 65–72).  

 För att förstå hur lärarna upplevde och hur de själva ansåg sig ha lyckats med undervisningsformerna så 

genomförde Andersson gruppintervjuer av deltagande lärare. På det flickdominerande yrkesförberedande 

programmet deltog endast en lärare. Intervjuerna genomfördes i konferensrum alternativt lektionssal under 

30–50 minuter. De semistrukturerade intervjuerna innehöll tre teman där Andersson sökte variation i 

undervisningen. Här var frågorna ställda hur lärarna upplevde arbetet med respektive undervisningsform, 

dvs. deliberativ undervisning och icke-deliberativ lärarledd undervisning, hur upplevde eleverna 

undervisningsformen samt hur fungerade ämnesinnehållet. För att mäta den beroende variabeln 

demokratiska värden fick eleverna fylla i enkäter före studiens början. Detta för att mäta kunskapsnivån 

innan studien. Samma värden mättes återigen med enkät efter studien.  Begreppet kunskap 

operationaliserades i undersökningen genom prov efter varje undervisning. Dessa prov utformades som ett 

antal frågor med korta svar samt andra frågor som svarades i essäform. Observationsstudien genomfördes 

i en klass i det yrkesförberedande byggprogrammet för att få svar på elevernas syn och tillvägagångssätt, 

detta i syfte att spåra kausala mekanismer från observationsdatan för att senare tolka samband från tidigare 

intervjuer av lärare i de experimentella deliberativa undersökningsgrupperna (2012, s. 73–80). 

 

 I studier av effekter på elevers kunskaper, värderingar och engagemang så är det övervägande 

kvantitativa metoder som används. Andersson (2012) använder sig även av kvalitativa metoder där 

intervjuer av lärare bildar underlag för undersökning av erfarenheter. Kunskaper och demokratiska värden 

mäter han med kvantitativa metoder. Även observation sker i form av fallstudie för att undersöka sambandet 

mellan orsak och verkan, dvs delresultat av den kvantitativa delen undersöks också med kvalitativ metod. 

Almgren (2006) och Ekman (2007) gör kvantitativa undersökningar på en tidigare studie, dvs annans 

empiri. Överlag har denna kategori studier av kvantitativ karaktär. 

 

3.1.4 Internationella artiklar om erfarenheter av deliberativt arrangerad undervisning 
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I den internationella forskningen som jag tagit del av via artiklar så visas en bild av att deliberativt 

arrangerad undervisning medför positiva effekter. Artiklarna visar på erfarenheter där deliberativt 

arrangerad undervisning bedöms vara gynnsam för bland annat problematiserande frågor, förmåga att 

uttrycka åsikter, ökat förtroende och ökad grad av perspektivtagande. Ur artiklarna går det också att utläsa 

att det finns motsägelsefulla bilder om vad som är deliberativt arrangerad undervisning. Detta prövas också 

där Martin Samuelsson (2016) kategoriserar graden av deliberativ undervisning. Ytterligare en artikel av 

Lisa Weasel (2017) motsätter sig Samuelsson (2016) i den mening att Weasel tycker att Samuelsson inte 

synliggör vad som händer i klassrummet tillräckligt tydligt. Weasel menar bland annat att det finns 

spänningar i klassrummet, att det existerar dominerande roller mellan eleverna i olika grad och att 

aggressivt tal förekommer vilket påverkar de andra eleverna.  

 

 I Patricia G Avery, Sara A Levy & Anette M.M. Simmons (2013) artikel hävdas att deliberation borde 

vara integrerat med samhällsundervisning på gymnasium och lärarutbildningar. Författarna menar att 

forskningsunderlaget nu är så genomgången med resultat som visar att deliberation har potential att bygga 

vidare för att stärka medborgliga kapaciteter. Författarna delar med sig av sina erfarenheter av ett projekt 

(ten-nation project, Deliberating in a Democracy). I Projektet föreslås det att lärare lär sig att använda 

deliberation i klassrummet. Erfarenheterna visar också att elever får en ökad förståelse för olika 

problematiserande frågor, en ökad förmåga att tala ut sina åsikter och ett ökat förtroende mot kamrater när 

det gäller kontroversiella frågor. Vidare visar projektet att deltagarna får större perspektivskapande 

förmågor i jämförelse med elever som inte deltagit i projektet (2013, s. 105). 

 Martin Samuelsson (2016) analyserar fyra strategisk utvalda diskussioner i klassrummet för att bidra till 

en praxis där läraren kan styra klassrumsdiskussioner mot ett deliberativt demokratiskt samtal där öppna 

frågor ska skapa utrymme för flera olika perspektiv och därmed oenighet. I den praktiken ska samtalet 

också mynna ut i gemensamma kollektiva slutsatser. Han menar att i en deliberativ demokrati existerar det 

både enighet och oenighet men att det i gemensamma överenskommelser innebär att elever lär sig att 

utveckla och hantera färdigheter och värden som krävs för ett deltagande i demokratiska miljöer, genom 

deltagandet i deliberativa samtal (2016, s. 1).  

 Samuelsson vill särskilja olika drag av diskussioner i klassrum för att pröva vilka diskussioner som 

ligger nära ett deliberativt ideal utifrån Englunds syn på deliberation. För att lösa uppgiften ställer han tre 

öppna krav på definitionen där det finns krav på motiverande argumentation, krav på reflektion och ett krav 

på gemensam överenskommelse. Här finns ett antagande om att eleverna i övning får möjlighet att 

argumentera, motivera, lyssna på andra et cetera samtidigt som eleverna ingår i en kollektiv process (2016, 

s. 3).  

 Empirin samlas på olika skolor i och utanför olika städer i Norge, där Samuelsson följer lärare i olika 

undervisningssituationer. Här observerar han klassrumsundervisningar i flera olika ämnen, varav 

samhällskunskap var ett av dem. Han genomför olika intervjuer och deltar i informella samtal med lärarna. 

Åldersgrupperna var från grundskola till gymnasium. Skolorna varierade i sammansättning, två var mer 

etnisk olika än den tredje, en skola med religiös inriktning samt två övriga. Lärarna uppgav att de var 
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intresserade av deliberativ demokrati som ett pedagogiskt mål och pedagogisk praxis i undervisning, men 

ingen hade tidigare någon djupare kunskap kring deliberativ demokrati. Datan samlades in kvantitativt med 

en observationsstudie baserad på Englunds tre kriterier som tidigare beskrivits. Första intrycket Samuelsson 

får är att alla diskussioner verkar följa de deliberativa kriterierna (2016, s. 4). 

 Samuelsson (2016) får vid närmare analys fram fyra olika definitioner på klassrumsdiskussioner med 

deliberativa inslag, men där den sista i högre grad är nära det teoretiska idealet. Första diskussionen var 

utforskande med meningsskiljaktigheter men med liten strävan mot en överenskommelse och konsensus. 

Här framträder framför allt ett innehåll med meningslösa frågor med tunt innehåll men som förklaras vara 

ett förstadie till en deliberativ process, den strävar inte mot en överenskommelse som kan utgöra en grund 

för gemensamt beslut utan karaktäriseras som utforskande diskussion (2016, s. 4). 

 Den andra diskussionstypen var problemlösande uträkning. Här fanns en tydlig strävan mot 

överenskommelse. Kravet på överenskommelse var uppfyllt men nådde inte fram till en beslutsfattande 

process. Det fanns meningsskiljaktigheter men förstod inte frågeställningen, det fanns ett rätt svar här men 

begränsade andra uppfattningar. Motivationskravet var inte uppfyllt. Samuelsson menar att undervisningen 

och diskussionerna inte behöver ses som misslyckade, andra färdigheter övas och kan ses som en strävan 

mot ett ideal. (2016, s. 5).  

 Samuelsson (2016) påpekar att den tredje typen av diskussion var förutbestämd. Här diskuteras 

mänskliga rättigheter men innehållet på frågorna var av den typen att alla redan var i konsensus om svaren. 

Det uppstod aldrig några skilda åsikter och både argumentation och motivationskravet för bästa argument 

saknades (2016, s. 6).   

 I den fjärde typen av diskussion visar Samuelsson (2016), var ämnet demokratiska överläggningar. 

Denna diskussion var en efterföljande diskussion på föregående tema. Här ville studenterna vara med och 

välja vilket innehåll diskussion skulle ha, vilket skapade debatt omedelbart. Flera olika meningar fanns i 

klassrummet. Här fanns alla kriterier med i diskussionen om hur undervisningen skulle gå till och vad den 

handlade om. Eleverna lyssnade på varandra och argumenterade för att nå en överenskommelse. Här menar 

Samuelsson att man kan använda öppnare kriterier för att lättare mäta om diskussionen och därmed 

klassrumsklimatet är deliberativt. Genom att komprimera samtalskriterierna menar han att eleverna lättare 

kan ta till sig samtalsregler och lättare uppfylla ett mål med undervisningen. Efter hand som eleverna blev 

bättre på reglerna kunde också fler problemfyllda frågor läggas in. I denna modell blev diskussionerna 

kommunikativa och framstod som ett primärt mål i sig, innehållet och ämnet blev sekundärt för 

diskussionen (2016, s. 7). 

 

 Weasel (2017) menar att Samuelsson sätter vikt vid frågorna som diskuterades om huruvida dessa kunde 

skapa en deliberativ demokratisk diskussion i klassrummet.  Weasel menar att Samuelsson (2016) drog 

förhastade slutsatser som att deliberation skulle vara mindre viktig än ett utvecklande av kommunikativa 

mönster. Därtill erkänner Samuelsson också att en del frågor var mindre utvecklande i diskussionen för att 

en deliberation ska uppstå. Frågorna var inte i tillräcklig grad problematiska och öppna. Samuelssons 

snabba slutsats om den sista lektionen uppfyllde alla tre kraven ser Weasel som alltför förhastade. Hon 
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menar att det fortfarande fanns problematiska bilder kvar i den diskussionen som inte överensstämmer med 

en deliberativ demokrati. Exempelvis fanns det elever som slutade lyssna genom att vissa elever 

dominerade och tog talutrymme, andra exempel som Weasel analyserar i Samuelsson (2016) är att debatt 

skulle kunna vara acceptabelt bara ämnet inte är kontroversiellt. Här pekar Weasel på maktförhållanden i 

klassrummet. Även om det är vanligt med gruppdynamik i ett klassrum så motsvarar inte denna situation 

ett ideal när det gäller deliberation. Weasel konstaterar istället att klassrummet är fyllt av tydliga spänningar 

mellan deltagarna (2017, s. 2).  

 Detta menar Weasel tyder på att eleverna tar med sig sociala och kulturella präglingar in i klassrummet. 

För att inkludera alla in i ett bättre klassrumsklimat menar Weasel (2017) att det är nödvändigt att göra alla 

deltagare likställda inför varandra i klassrummet. Detta kan göras genom att deltagarna i en diskussion, 

speciellt där etnisk eller kulturell skillnad finns hos deltagarna, går igenom en förberedelse där deltagarna 

etablerar förtroende och respekt för den andre. Weasel uppmärksammar också den retorik som finns i 

Samuelssons (2016) klassrum och menar att det fanns inslag av aggressivitet i vissa elevers tal som 

dominerade klassrummet. Detta menar hon kan stävjas genom att läraren uppmärksammar dominans i tal 

och styr samtalet mot det som är viktigt för diskussionen, detta för att undanröja en retorik som tar alltför 

stort maktutrymme (2017, s. 3).  

 Ett tredje kriterie som Weasel anför för en kommunikativ demokrati är berättandet. En berättelse är en 

vidare form av retorik med ett fokus på berättelsen. Här kan läraren förbereda klassen genom att låta elever 

dela sina berättelser och erfarenheter, exempelvis ett deliberativt samtal som eleven upplevde som lyckat. 

Personliga berättelser kan i ett sådant sammanhang leda till nya diskussioner som bjuder in läraren till att 

ställa frågan till eleverna hur de skulle vilja fortsätta med samma ämne (2017, s. 3). 

 Här kan man urskilja en teoretisk skillnad mellan Samuelsson (2016) som har en utgångspunkt i 

Englunds deliberativa samtalsideal i jämförelse med Weasel (2017) som verkar ta en utgångspunkt i ett 

samtalsdemokratiskt ideal från deliberativ demokrati. Hon säger själv också att Samuelssons diskussion 

inte överensstämmer med ett deliberativ demokratiideal.  Weasel följer idealet som Roth (2003) presenterar 

där en lyhördhet för den andre på ett tydligare sätt framträder. Man kan märka detta också i den uppfattning 

Weasel har om aggressivitet i argumentationen exempelvis, där dominans kan tolkas som makt. 

 

 I Internationella artiklar om erfarenheter undersöks tre studier där två är av kvalitativ karaktär. Avery m 

fl. (2013) har haft fokus på erfarenheter hos lärare som har testat deliberativ undervisning. I Samuelsson 

(2016) har elevernas erfarenheter varit i fokus. Båda dessa studier är av kvalitativ karaktär där empirin har 

utgjorts av intervjuer. Weasel (2017) är en kritisk text där Samuelssons reviderade version av Englunds 

ideal bantats till tre kriterier men som Weasel ser alltför avgränsat då flera viktiga aspekter av modellen 

saknas och som hon menar syns i diskussionerna. Weasel menar att flera viktiga nyanser av exempelvis 

respekt och lyssnandet på den andre saknas vilket lämnar utrymme för dominans. Weasel anför att läraren 

ska ha en större möjlighet att ingripa vilket kan tolkas att hon inte förespråkar Englunds idealbild av 

deliberativa samtal som hos Englund ska ske utan direkt lärarledning. 
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Sammanfattning av delkapitel 3.1 
Fyra olika typer av forskning om deliberativ undervisning, där dessa typer klassificerades som:  

• Argumentativa teoretiska texter med två olika idealbilder av deliberation. Här finns det deliberativa 

samtalet som förespråkar samtal utan lärarledning samt deliberativ demokrati som förespråkar den 

deltagande processen där deltagandet utsätter alla för en process som innebär att deltagarna kan 

byta åsikt. 

• Studier om lärare och elevers erfarenheter av deliberativt arrangerad undervisning. Här samlas tre 

studier av kvalitativ karaktär där en studie även använder sig av observation samt en studie som rör 

sig mellan kvantitativ och kvalitativ metod och använder sig av intervjuer och enkät. Det finns 

alltså en övervägande del kvalitativa metoder när det gäller forskning om erfarenheter i dessa 

studier. 

• Studier om effekter på elevers kunskaper, värderingar och engagemang. Här samlas tre studier som 

till övervägande del använder sig av kvantitativ metod för att studera effekter på elevers kunskaper, 

värderingar och engagemang. I en av studierna används flera olika metoder där enkäter, intervjuer 

och observationer bildar empiri som studeras med både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

• Internationella artiklar om erfarenheter av deliberativt arrangerad undervisning. Här delas tre 

artiklar in där två artiklar använder sig av kvalitativ metod i undersökning om erfarenheter av 

deliberativ undervisning. Dels en som rör lärarnas erfarenhet, dels en som undersöker elevernas 

erfarenhet genom att undersöka fyra olika diskussionsupplägg. Den tredje artikeln är en kritisk 

reflektion på artikeln som handlade om olika diskussionsupplägg och menar att den reviderade 

bakomliggande teorin med ett ursprung ur Englunds modell nu i reviderad form missar mycket av 

vad som händer i diskussionen. Den kritik som förs fram verkar vilja förespråka en deliberativ 

demokratisk modell istället. Dessa internationella artiklar kunde delats upp annorlunda och istället 

förts in under lärare och elevers erfarenheter av deliberativt arrangerad undervisning, men här togs 

att aktivt val att särskilja artiklarna från de svenska studierna på grund av att underlätta och lättare 

få en översiktlig bild. 

 

Denna översikt av olika typer av studier svarar på min frågeställning 1. Vilka olika typer av studier har 

gjorts på temat deliberativt arrangerad undervisning? Översikten visar på fyra olika typer av studier, men 

där man kan dela upp studier som utgår från den teoretiska idealbilden ytterligare. I detta fall använder sig 

studier som undersöker erfarenheter i högre grad sig av kvalitativa metoder. I studier av effekter på 

kunskaper använder sig studier i högre grad sig av kvantitativa metoder. I båda dessa fall fanns det undantag 

där både kvantitativa och kvalitativa metoder användes. De kvalitativa metoderna använde i högre grad sig 

av intervjuer för empiri och i de kvantitativa metoderna användes enkäter och andras empiri. I de 

internationella artiklarna syns kvalitativa metoder vara föredragna, den ena med intervjuer och den andre 

genom experiment med efterföljande intervju. Här testas en reviderad modell av Englunds idealbild av ett 

deliberativt samtal vilket kritiseras i efterkommande artikel som verkar vilja hålla sig till Roths idealbild 

av deliberativ demokrati. Detta ser jag som intressant att titta efter längre fram i min litteraturstudie, då det 
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verkar finnas en tendens att revidera Englunds ideal för att bättre passa lektioner. Skillnader här är också 

att de teoretiska texterna inte har någon egen empiri utan utgår från tidigare teoretiska texter. Övriga studier 

förhåller sig till dessa två teoretiska ideal och prövar de två teoretiska idealbilderna i undersökningarna. I 

vissa studier omformuleras också något av dessa ideal för att prövas i praktik. 

 
 
3.2 Olika definitioner av deliberation i forskningen 
 

Här kan flera olika definitioner urskiljas och kategoriseras. Framför allt är det fyra olika huvudtyper som 

utkristalliseras ur de undersökta studierna. Här menar jag att det dels finns en teoretisk definiering dvs en 

teoretisk idealbild, dels andra definieringar där den teoretiska definitionen revideras, dvs omarbetas, på 

något sätt. Flera av studierna i det undersökta materialet visar på detta. I några studier finns det en strävan 

mot att utöka den teoretiska definitionen och i andra en riktning mot en förenklad definition. För att förstå 

skillnaderna mellan olika resultat och också tillämpning av deliberativ undervisning i ett klassrum är det 

därför intressant att titta på studiernas tillämpning av definitionen.  

 För att förtydliga denna bild så har jag valt att ställa upp och kategorisera studier med en klar teoretisk 

definiering av deliberativ undervisning (punkt 3.2.1), dels studier (se punkt 3.2.2) med fokus på en klar 

definition av dialog och konsensus för deltagarna, dels studier med fokus på en klar definition av lärarrollen 

(se punkt 3.2.3), dels studier med en klar definition av deliberation för ett öppet klassrum (se punkt 3.2.4).  

Kapiteldel 3.2 ska också ge mig svar på frågeställning 2. Hur definieras deliberativt arrangerad 

undervisning i olika studier? Genom att dela upp studierna i dessa kategorier kan jag få en tydligare bild av 

vilken bild av deliberativa samtal och undervisning som finns. Hur en deliberativ undervisning bedrivs styrs 

av vilken uppfattning som finns kring begreppet. På så sätt kan jag också få en uppfattning om hur olika 

synsätt kan påverka utformningen av deliberativ undervisning. Detta återkommer jag mer till längre fram 

under kapitel 3.3 där synsätt och erfarenheter bearbetas.  

 

3.2.1 En klar teoretisk definition 
 
Englund (2007) beskriver den deliberativa kommunikationen som central genom att det deliberativa 

samtalet i skolan utgörs av samtal där olika uppfattningar och värderingar bryts mot varandra (2007, s. 

153).  

 Begreppet deliberativ kommunikation som dyker upp hos Englund (2007) definieras hos Englund som 

deliberativa samtal, dvs ett samtal där deltagarna kommunicerar med varandra. 

 Enligt Englund (2007) så bör skolans deliberativa samtal försöka ta utgångspunkt och spegla samhällets 

offentliga samtal, vilket då innebär att olika perspektiv, ståndpunkter, och värderingar som finns i 

samhällets offentliga samtal också finns i skolmiljö. Här ska förståelse uppnås för olika perspektiv, 

ståndpunkter och värderingar som existerar i olika sociala kontexter och även vilka konsekvenser dessa för 

fram. Englund karaktäriserar det kommunikativa samtalet / deliberativa samtalet som:  

” a) där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme 
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 b) som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det handlar bl.a. om att lära sig lyssna 

på den andres argument 

c) med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens eller åtminstone komma till 

temporära överenskommelser (även om icke-överenskommelse föreligger) 

d) där auktoriteter / traditionella uppfattningar må ifrågasättas 

e) utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika problem respektive att belysa olika 

problem utifrån skilda synvinklar men utan närvaro av läraren.” (2007, s. 153–156). 

 

Roth (2003) intresserar sig för samtalets betydelse för deltagarna. Deliberation som en social process skiljer 

sig från annan kommunikation då deliberationens deltagare gör sig mottagliga för att förändra sina 

ståndpunkter, uppfattningar och synsätt i interaktion med människor, där övertygande argument används 

till skillnad mot tvingande övertalning (2003, s. 24). Här tar Roth ansats i Habermas tolkning av deliberation 

som en process där intressen kan tolkas och omformuleras genom det deliberativa samtalet. Synen är här 

att det deliberativa samtalet inte behöver vara ett verktyg för att realisera diverse mål för skolan, utan 

snarare att det deliberativa samtalet är målet i sig själv, på grund av att samtalet förändrar vår förståelse 

(2003, s. 25).  

 Roth (2003) menar att en deliberativ undervisning ger förbättrade värderingar. Exempelvis 

mångkulturalitet innebär skilda värderingar, skilda synsätt, skilda gemenskaper utifrån familj, religion, 

etnicitet och nationalitet. Med dessa finns det olika uppfattningar, intressen och olika förståelse (2003, s. 

40). 

 Ur ett lärarperspektiv [sic] är detta intressant då ett klassrum i dagens samhälle ofta har en stor blandning 

av skilda etniciteter och kulturer vilket innebär att elever med olika bakgrunder också möts i klassrummet. 

Då är det också av intresse att veta vilken undervisningsform som kan vara bäst lämpad och gynnsam för 

det stora flertalet.  

 Roth (2003) anser att det deliberativa samtalet ger alla lika rätt att delta, vilket också innebär att alla ges 

möjlighet att förstå dessa skilda gemenskaper, olika värden och olika kunskaper. Han talar om olika 

kursmoment där etiska värderingar berörs vilket också berör moraliska principer. I en sådan diskurs 

undersöks styrkan i moraliska principer. Även begreppet frihet kan undersökas hävdar Roth, där deltagarna 

kan diskutera sin egen frihet och undersöka giltigheten i anspråken på frihet och yttrandefrihet likväl som 

”deltagandet i gemensamma demokratiska överväganden” (2003, s. 41). Roth menar att i denna form av 

undervisning kan också elever undersöka karaktären på tolerans, om den är jämlik eller ojämlik. Likväl kan 

reflekterandet över andras förhållningssätt och omdöme vara motiverade. För den enskilda individen 

innebär detta en självreflektion av deras egen uppfattning av den andre och förståelse av den andres egna 

prägling socialt, kulturellt, religiöst et cetera. I detta förhållningssätt kan elever få stärkta etiska värderingar 

genom att etiska värden granskas enligt Roth. En förståelse kring varandras olikheter kan nås. Detta 

omfattar också förståelse kring hierarkier och maktförhållanden och uppmärksammar diskriminering, 

orättvisa och ojämlikhet. I reflekterandet ges också en moralisk aspekt på förståelsen där giltighetanspråk 

och etiska värderingar hos deltagaren själv prövas och kan förändras. Roth menar att resultatet av 
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deliberativa samtal är förändringsbart. Innehållet, dvs intresse, värden och kunskaper är inte färdigformade 

utan kan förändras då deltagarna tar del av varandras olika uppfattningar och synsätt (2003, s. 40–42). 

 

 
3.2.2 En klar definition av dialog och konsensus för deltagarna 
 
I denna kategori samlar jag de studier som jag tolkar har ett fokus på dialog och konsensus mellan 

deltagarna. Här uppvisar också vissa studier nyanser och förändringar i jämförelse med teoretiska ideal 

ovan. Här finns alltså studier som har reviderat sin definition på något sätt.  

Larsson (2004) definition av deliberation handlar om att fördjupa tanken om det pågående mötet, där skilda 

synsätt och perspektiv i ett demokratiskt samtal är centralt. I amerikanska såväl som svenska utvärderingar 

under 1990-tal så uttrycker elever en önskan av intressantare undervisning inom samhällskunskapsämnet. 

Larsson hänvisar till Mathews (1996) som tar upp hur amerikanska elever i utvärderingarna ofta påtalar 

sina rättigheter och vad styrande kan göra för dem och i mindre grad om sina egna skyldigheter. Eleverna 

upplever att man inte lyssnar på varandra tillräckligt, att olika perspektiv sällan uttrycks, att olika 

samhällsproblem inte övervägs. Larsson pekar på att andra studier visar att eleverna efterfrågar en mer 

konkret, personlig och komplex undervisning (2004, s. 21–22). Larsson hänvisar vidare till Mathews som 

lyfter fram vikten av deliberativ undervisning där det finns öppen dialog, olika uppfattningar vägs, med 

reflektion och där en värdering av konsekvenser sker samt att andras åsikter vägs in (2004, s. 93). Detta 

menar Larsson uttrycker ett behov av gemensam grund som skulle kunna vara ett arbete med konflikter. 

Med en sådan grund kan man utgå ifrån Mathews om att sätta dialog före debatt, arbeta mot ett val eller 

ställningstagande, där klassrummet ses som en demokratisk övningsarena (2004, s. 93–94). Larsson menar 

sammanfattningsvis att det ömsesidiga övervägandet utmärks av öppen dialog i motsats till debatt. Att det 

finns en strävan efter att alla deltagare får ett talutrymme och att samtalet sker på lika villkor och att det 

centralt i samtalet finns ömsesidig respekt. Att det finns en vilja till att sätta det gemensamma bästa före 

sina egna intressen. Ytterligare dimensioner som undersöks är också elevernas delaktighet i skolan. Larsson 

ser det deliberativa samtalet som en fördjupad kommunikation, där samtalet kan ”stimulera till reflektion 

om hur människan tänker och handlar i samhället” (2004, s. 104).  

Samuelsson (2016) ger en definition av deliberativ demokrati där medborgare kan lära sig att delta, vilket 

ger ökad chans till framtida deltagande. Därför försöker utbildningar med deliberativ inriktning utbilda 

medborgare att delta i deliberativa samtal, att ställa krav, ge argument, bli lyssnade på och lyssna på andra, 

för att sedan reflektera på andras argument samt sträva för att finna gemensamma lösningar (2016, s. 3). 

Utifrån dessa kriterier ansluter sig också Samuelsson till Englunds definition av deliberativa samtal där han 

sammanfattar tre krav: krav på motiverande argumentation, krav på reflektion och krav på en gemensam 

överenskommelse. Antagandet i dessa är att eleverna i övning får möjlighet att argumentera, motivera, 

lyssna på andra samtidigt som eleverna ingår i en kollektiv process. Deltagandet förväntas ge eleverna 

kompetens till att delta i demokratiska sammanhang. I sin analys vill Samuelsson föra samman det 

teoretiska idealet med den empiriska forskningen som sker i klassrum med bibehållande av en deliberativ 
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process. Genom att ställa de tre kraven lite öppna finns en förhoppning att genomförandet av processen ska 

kunna ske i nära anslutning till idealet. För att få en uppfattning av skillnaderna i vad som är ett deliberativt 

sammanhang använder sig Samuelsson av typologier för att skilja på olika diskussioners särdrag (2016, s. 

3). 

 I denna definition vill Samuelsson förtydliga och ge en klarare bild av en definition som han menar kan 

fungera praktiskt i undervisning. Detta genom att ställa kraven lite mer öppna.  

 Samuelsson (2016) menar att man kan se omedelbara effekter av deliberation i undervisning om man 

omformulerar och bryter ner samtalskriterierna till en lättare förståelig grund. I hans fall bröts Englunds 

modell av kriterier ned till tre öppna krav på definitionen där det finns krav på motiverande argumentation, 

krav på reflektion och ett krav på gemensam överenskommelse. Under punkt 3.1.4 visar han eleverna under 

en lektion, där eleverna bjuds in till överläggning, om hur en diskussion ska fungera. Här kommer eleverna 

med olika argument för ämnesinnehåll och alla blir delaktiga. Alla tre krav uppfylls under denna diskussion 

och Samuelsson menar att eleverna efterhand kunde lyssna på varandra, motivera sin egna argumentation 

och strävade mot en gemensam överenskommelse av vilken typ av diskussion de önskade ha. Här blev 

själva diskussionen en process som var första prioritet, ämnesinnehållet var inte lika viktigt utan kom som 

en sekundär prioritet. Han menar att frågor som eleverna kan bli oense om skapar möjligheter för eleverna 

att överlägga, dvs deliberation, skapar också möjligheter till att nå en gemensam slutsats (2016, s. 4–8). 

 I en sådan definition menar Samuelsson precis som exempelvis Roth (2003) att det är själva processen 

som är viktig, dvs diskussionen och inte i lika hög grad ämnesinnehållet. Detta skiljer sig från vad andra 

studier påpekar att det bör vara ett autentiskt innehåll med frågeställningar som berör elevernas egna 

verklighet. Detta är intressant då jag uppfattar att Samuelsson rör sig mellan Englund och Roth när det 

gäller en deliberativ idealbild trots att det var uttalat att det var Englunds ideal som förenklades. 

 

3.2.3 En klar definition av lärarrollen 
 
Här samlar jag de studier som på något sätt uttrycker en klar definiering av lärarrollen.  

 

I Larssons avhandling (2007) tar han även upp Parkers (1996) definition av en deliberation. Där framhålls 

att elever engageras i diskussioner som har autentiska värdekonflikter hämtade ur skolmiljö. Där deltagarna 

i grupp är olika sammansatta för att alla ska dra nytta av varandras erfarenheter och sociala perspektiv. Där 

diskussionsgruppen ska vara fri från dominerande/styrande inslag (eftersom perspektivtagande kräver 

förhållanden för genuint erfarenhetsutbyte) med en erfaren diskussionsledare som har förmåga att se och 

presentera orsaker och perspektiv som saknas och där diskussionerna är dialogiska dvs att deltagarna 

engageras i samtalet utifrån egna argument och uppfattningar (2007, s. 127–128).  

 I en definition (se punkt 3.1.2) fanns det ett kunskapsinnehåll fritt från förutfattade meningar och allmänt 

tyckande för att ett meningsskapande samtal skulle upprätthållas. I Larsson (2004) uttrycktes en öppen 

dialog som ömsesidiga överväganden i kontrast till debatt (se punkt 3.2.2). Att alla får lika talutrymme och 

att samtalet sker på lika villkor. I detta skulle det också finnas ömsesidig respekt och en vilja där det 

gemensamma var viktigare än det egna intresset. 
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 I Larssons båda definitioner kan paralleller dras där autentiska värdekonflikter ur Parkers definition 

överensstämmer med tidigare definition om konflikter som värdegrund. I den senare definitionen (Parkers) 

så ska styrande inslag undvikas, men med erfaren ledare som kan gripa in och bidra med perspektiv. Man 

kan tolka detta som att det är läraren som skall vara närvarande i samtalet. Larsson (2007) förutsätter att 

det finns ett syfte och målformulering med ett deliberativt samtal. Detta för att samtalet ska skapa ett 

kvalitativt deliberativt lärande (2007, s. 144).  

 Här ser Larsson (2007) autentiska frågor som ett verktyg som bjuder in eleverna till samtal (2007, s. 

146).  I sin tidigare licentiatuppsats (2004) menar Larsson att en deliberativ undervisning kan utvecklas till 

att möta eleverna i intressantare undervisning med frågor som är svåra och berör. Då kan undervisningen 

istället utgå från elevernas egna intressen och erfarenheter. Larsson menar att autentiska frågor från läraren 

utan ett givet svar, kan ge en fördjupad diskussion i klassen där eleverna kan utveckla ett engagemang där 

deras egna röster får höras. Med en fördjupad kommunikation utvecklas engagemanget och en delaktighet 

i samtalet som kan fortsätta att engagera även utanför skolan (2004, s. 164). 

 

Andersson (2012) menar att det är tre saker som behöver utvecklas ur Englunds definiering av det 

deliberativa samtalet. Dels att lärarens roll måste specificeras, dels att lärarens agerande måste tydliggöras 

och att ett innehåll måste definieras. 

 Andersson vill utveckla definieringen av det deliberativa samtalet och urskilja en ansvarssituation i en 

deliberativ undervisning där ansvaret ligger på läraren. Att läraren ser till att undervisning genomförs, där 

läraren tar initiativ till deliberativa samtal och att det är läraren som ska sträva efter att argument prövas 

under kriterier av respektfull bemötande där ingen blir kränkt. Andersson uttrycker att det ska finnas en 

strävan efter Englunds modell men att läraren har ett ansvar att gå in och styra upp samtalet om eleverna 

avviker från modellen eller kriterierna (2012, s. 37–38). Han menar att undervisningen måste ha ett innehåll 

som pekar ut för eleverna vad lektionen ska handla om och vad som samtalet ska ha som innehåll att utgå 

från (2012, s. 40). 

   I denna utökade form menar Andersson att läraren har ett ansvar för att undervisningen ska ha uppställda 

deliberativa samtalskriterier och att läraren ska sträva mot att göra undervisningen prövande, resonerande 

med ett innehåll av autentiska frågor samt att läraren har ansvar för innehållets utformning som riktar sig 

mot kursens mål och syften (2012, s. 42).  

 

Forsberg (2011) menar att det i ett deliberativt samtal finns ett ”ansvar och moraliskt hänsynstagande” 

mellan deltagarna och de som är berörda av samtalet. Forsberg menar att det där är en skillnad mellan dialog 

och reflektiva samtal jämte det deliberativa samtalet eftersom hänsyn tas till deltagarnas erfarenheter i ett 

deliberativt samtal samtidigt som det finns ett krav på överenskommelse (2011, s. 20). I Forsbergs definition 

av deliberativ undervisning betraktas det deliberativa samtalet som en metod i undervisningen. Syftet är att 

utveckla deliberativa förhållningssätt hos eleverna. Detta sker genom konsekventa moment där deliberativa 

samtal ofta återkommer i undervisningen (2011, s. 38).  
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 I veckans spaning (ett lektionsupplägg där elever väljer ett innehåll ur dagsaktuella händelse som 

underlag för diskussion) är Forsbergs definition av en deliberativ undervisningsmodell att varje elev har 

rätt att uttrycka sina åsikter, alla elever är aktiva i samtal, alla elever har lika möjligheter att uttrycka sig. 

När en person pratar ska alla lyssna utan att avbryta och där handuppräckning sker om någon vill säga 

något. Att samtalet inte handlar om att vinna utan att försöka sätta sig in i hur den andre tänker och där 

ingen kritik sker mot hur någon tänker. Att man försöker sätta sig in i hur den andre tänker men att det är 

ok att ändra uppfattning. Att samtalet avslutas med en överenskommelse som grund för vidare samtal (2011, 

s. 39). 

 Forsberg menar att ett deliberativt förhållningssätt kräver noggranna didaktiska val och att detta växer 

fram men att det är viktigt att arrangera undervisningen för att eleverna ska kunna utveckla ett deliberativt 

förhållningsätt och betonar således även lärarrollen, där läraren arrangerar undervisningen som en metod 

att få elever att delta i deliberativ undervisning. 

 

3.2.4 En klar definition av deliberation för öppet klassrum  
 
Liljestrand (2002) menar att klassrummet är en arena där elever har möjlighet att möta varandra, där 

klassrumsmiljön ger ramar för deltagarnas olika erfarenheter. I mötet med varandra ges möjligheten att 

”lyssna på varandras resonemang och förhållningssätt” (2002, s. 13). I Liljestrands studie visar det sig att 

vissa diskussioner planerade av lärare domineras av lärare, men också att elevernas egna interaktion med 

varandra styr diskussionen (2002, s. 91–92).  

I Liljestrands studie (2002) tar läraren på sig ett ansvar att styra diskussionerna. Lärarens egna pedagogiskt 

inriktade förslag vinner i förhandling med eleverna om hur inlägg ska presenteras (2002, s. 100).  

 Liljestrand (2002) menar att i helklassdiskussioner är elevernas egna interaktion mellan varandra viktig. 

I klassrummet är undervisningen en mötesplats mellan elever, men också en plats där eleverna möter 

innehåll utifrån politik, läroböcker men också en lärares närvaro. I studien visar Liljestrand att eleverna kan 

involvera läraren i debatter och där lärarrollen hamnar på samma nivå som eleverna, dvs som debattör. 

Liljestrands analys i detta visar att läraren i en sådan position inte överför värderingar. Analyserna visar 

också att eleverna kan pröva olika förhållningssätt. Han pekar också på att eleverna under redovisningar 

strävar efter gemensamt synsätt i jämförelse med interaktionen i en helklassdiskussion där istället debatt 

uppkommer. Detta visar att den sociala interaktionen i klassrummet har betydelse för elevernas tolkningar 

av problem och frågor och på vilket sätt diskussionerna handhas. Liljestrand menar att elevernas tolkningar 

sker utifrån skilda förväntningar (2002, s. 177). 

  

 Almgren (2006) undersöker samtalsdemokratiska skoleffekter och gör en koppling mellan 

klassrumsklimat och deliberativa samtal. Almgren menar att om man bortser från det konsensusskapande 

samtalet som bättre hör ihop med beslutsfattande, så innehåller det deliberativa samtalet skilda synsätt som 

ställs mot varandra och där det finns ett utrymme för olika argument. Almgren tar upp synen om att det 

deliberativa samtalet också innebär tolerans och respekt för andra där man lyssnar på andras argument. 

Samtidigt menar Almgren finns det ”en pluralism i att alla skilda åsikter måste få framföras” (2006, s. 145).  
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Almgren (2006) tar upp samtalsdemokratiska skoleffekter med ett fokus både på elever och 

klassrumsklimat. För Almgren är klassrumsklimatet, det vill säga den sociala interaktionen, en dimension 

som speglar samtalsdemokratiska deliberativa samtal. Efter att eleverna fått svara på påståenden har IEA 

Civic Education Study försökt undersöka elevernas uppfattningar av ett klassrumsklimat. I studien fanns 

det ett intresse av att få kunskap om elevernas upplevelser och uppfattning om ”hur öppna diskussionerna 

är, om samtalet är präglat av skilda synsätt som ställs mot varandra och att man lyssnar på varandras 

argument och respekterar varandras åsikter” (2006, s. 145).  

  

 Larsson (2007) hänvisar till en amerikansk studie om att skolan är en offentlig miljö skild från det 

privata. Där skolan är en mötesplats för unga med skilda bakgrunder och erfarenheter och därmed skilda 

intressen. En plats för skilda åsikter och värderingar, men också där olika erkännanderelationer kan uppstå 

(2007, s. 124). 

Det är i denna typ av miljö som skolans demokratiarbete kan definieras till att ”bidra till en ökad variation, 

med större omfattning av interaktion mellan eleverna, där språk och kultur skiljer sig åt, initiera olika typer 

av samtal där deliberativa samtal har ett innehåll av vardagliga och offentliga problem såväl akademiska 

som sociala, där tydlig åtskiljning görs mellan deliberativa samtal och struntprat likväl en skillnad mellan 

samtal som är inkluderande och öppna gentemot exkluderande och stängda” (2007, s. 125).  

 Larsson (2007) betonar deltagandet i deliberativa överväganden och erfarenheten som deltagarna 

tillsammans möter i en problematisk situation och menar att det är denna gemensamma erfarenhet som gör 

deliberation nödvändig. Deliberationen är då inte ”enbart en väg till gemensamma beslut, den är ett mål i 

sig” (2007, s. 126). Här ses skillnaderna och olikheterna i synsätt som en tillgång där Larsson kopplar en 

sådan syn ihop med en reflexiv samverkan där gemenskapen i kommunikationen kan utvecklas och bli en 

praktik, där klassrummet ses som ett offentligt rum där praktiken mynnar ut till ett gemensamt bästa, [sic] 

dvs klassrummet blir en del av verkligheten där eleverna redan är medborgare fullt ut (2007, s. 127).  

 

 Andersson (2012) beskriver processen för ett deliberativt samtal som ställer eleven mot flera olika 

perspektiv och olika synsätt på ett problem. Nya perspektiv antas komma till följd av att elever och deltagare 

reflekterar över problemet och argumenterar utifrån olika åsikter och olika bakgrund. Det antas också att 

de argument som framförs möjliggör att eleverna och deltagare kan delge varandras uppfattningar och 

argumentera för dessa. Då det i det deliberativa samtalet finns inslag av att lyssna på varandra så innebär 

detta att fler perspektiv lyfts fram och ger flera olika möjligheter till ställningstagande och lösning på 

problem. Att utifrån de olika perspektiven också kunna se vilka lösningar som är bra och vilka som är sämre 

(2012, s. 46–47). 

 Avery m fl. (2013) menar att deliberation av samhällsfrågor med tankeväckande inslag när det gäller 

skilda meningar och åsikter med kontroversiella frågor i offentligt beslutsfattande så finns det tre kriterier 

i teorin. I en kvalitativ deliberation ska frågan innehålla ett problem, dvs den ska vara ifrågasatt, det ska 

finnas skilda åsikter och meningar om frågan och delaktigheten till frågan ska vara offentlig, dvs öppen för 

alla deltagare att bemöta. I detta finns det ett demokratisk ideal genom att deltagarna kommer samman för 
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att arbeta med olika åsikter och syn på problem i frågor som deltagarna har ett gemensamt intresse i (2013, 

s. 105). I en deliberativ undervisning ska deltagarna studera frågan, överväga alternativa lösningar och 

reflektera över konsekvenser av olika lösningar för att sedan utveckla en enighet i lösning på problemet. 

Även om deltagarna inte är överens så ska lösningen vara temporär. Författarna pekar på att deliberativa 

diskussioner som når beslut har ett syfte att nå ett mål och en rättvis lösning om det är möjligt, och att 

respekt ska finnas mellan deltagarna även om det fortfarande finns skilda meningar om lösningen. I denna 

syn på deliberativa samtal menas att diskussionen inte är en debatt med vinnare eller förlorare, utan en 

diskussion där meningsskiljaktigheter bryts, övervägs och där bästa argumentet får skapa en tillfällig 

lösning där deltagarna tillsammans upptäcker svagheter och olika konsekvenser ur olika perspektiv (2013, 

s. 106). 

 Denna studie pekar på en deliberativ undervisning som sker inom klassrummet, där författarna speciellt 

pekar på tre kriterier i teorin. Här är kvalitén på deliberationen bättre om det finns ett problem som kan 

ifrågasättas, att det finns skilda meningar och att alla ska ha delaktighet i frågan. Deltagandet uppfattar jag 

som en väsentlig del av definitionen för en deliberativ undervisning som berör klassrumsklimatet.  

 

 Weasel (2017) vill nyansera och komplettera bilden med att man kan införliva en syn på kommunikativ 

deliberation som ”artighet i retoriken och i berättelse” i Samuelsson modell (se delpunkt 3.2.2). Hon menar 

att om vi tror på att deliberativ demokrati är ett viktigt verktyg som utvecklar ett deltagande och kollektiv 

viljebildning trots olikheter och som engagerar så måste elevernas erfarenheter involvera dem i deliberativa 

processer som utvecklar färdigheter för överläggningar. (2017, s. 1). 

 Weasel verkar knyta an till deltagandet för eleverna och anknyter till artighet mellan deltagarna vilket 

för mina tankar till en deliberativt arrangerad undervisning i klassrummet. 

 

Sammanfattning av delkapitel 3.2 
Under delkapitel 3.2 sammanställs olika definitioner av deliberation. Totalt avgränsas fyra olika 

definitionsområden där 1. En klar definition, 2. En klar definition av dialog och konsensus för deltagarna, 

3. En klar definition av lärarrollen och 4. En klar definition av deliberation för öppet klassrum kan skönjas. 

I ”en klar definition” samlas den teoribildande definitionen som består av Englunds modell för deliberativa 

samtal samt Roths modell för deliberativ demokrati. Båda modellerna har ett ursprung ur Habermas 

deliberativa demokratimodell, men där Englunds syn på definitionen har anpassats för samtal i 

klassrummet.  

 I ” En klar definition av dialog och konsensus för deltagarna ” har jag sorterat in två studier. Detta är 

diskutabelt då det givetvis finns fler studier som passar in här. Men jag har valt att sortera in övriga studier 

under andra rubriker för att få en tydligare bild av vilket fokus dessa studierna antar. I en av dessa studier 

(Larsson 2004) har definitionen reviderats. Studien argumenterar för en amerikansk modell av definition. I 

den definitionen framträder ”fördjupande kommunikation”. I den andra av Samuelsson (2016) revideras 

Englunds ideal på definition och förenklas för att bättre passa elever att nå konsensus. Den bildar en kontrast 

till Larssons syn på fördjupad kommunikation i jämförelse med Samuelssons syn och definiering som pekar 
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på själva diskussionen som process som viktigare än ett ämnesinnehåll vilket kan ses motsägelsefullt. Men 

Samuelsson argumenterar för att deliberationen skapar möjlighet att nå konsensus. 

 I en klar definition av lärarrollen sorteras tre studier in eftersom jag tolkar att de uttrycker en definition 

som vill tydliggöra en lärarroll. I Larsson (2007) uttrycks definitionen om att diskussionsgruppen ska vara 

fri från dominerande styrande inslag. Han ser också att det ska finnas ett syfte och målformulering med 

samtalet för att det ska skapa kvalitativt lärande. Autentiska frågor som deltagarna engagerar sig i. Larsson 

menar att det inte får finnas dominans eller styrning men däremot talar han för att en erfaren ledare kan 

gripa in när det behövs. Att han syftar till en lärares deltagande är tydligt då han menar att läraren också 

ska ställa autentiska frågor utan givna svar. Larssons definition är därför otydlig och motsägelsefull. Jag 

tolkar dock in i definitionen att det finns krav på en lärare som är med i vissa avseenden av samtalet. 

 Hos Andersson utgår definitionen från Englunds ideal av deliberativa samtal, men han reviderar den och 

tillför ett ansvar som ligger på läraren. Att läraren ansvarar för att undervisningsformen genomförs, att 

läraren tar initiativ till deliberativa samtal, strävar efter argumentsprövning, att det sker med respekt, att 

ingen blir kränkt. Lärarrollen innebär också att läraren styr upp samtalet när det avviker från kriterierna.  

 Forsberg (2011) ser definitionen som en metod i undervisning med ett syfte att utveckla ett deliberativt 

förhållningssätt hos eleverna. Hon betonar att det är viktigt med didaktiska val och med det så betonar hon 

att det ska  vara en lärare som arrangerar undervisningen. Forsbergs (2011) definition är likt Larssons (2007) 

definition otydlig i jämförelse med Andersson (2012). 

 I en klar definition av deliberation för öppet klassrum har jag sorterat in sex studier som jag tolkar ha en 

definition som riktar sig mot öppet klassrum. Almgren (2006) som undersöker elevernas uppfattning om 

klassrumsklimatet, Larsson (2007) som jag i ovanstående kommentar även utrycker en otydlig bild av 

definition. Hans definition passar också in här. Hans definition verkar här bottna ur en deliberativ 

demokratisyn när han uttrycker att deliberation inte enbart är en väg mot gemensamma beslut, den är målet 

i sig. Klassrummet ses som ett offentligt rum där praktiken mynnar till det gemensammas bästa. 

Andersson (2012) har också en definition som riktar sig dels mot läraren dels en del av definitionen som 

riktar sig mot eleverna och därmed också mot klassrummet där deliberationen sker. Avery m fl. Utrycker 

också en definition där deltagandet med syfte att nå mål av rättvisa lösningar som passar klassrummet. 

Weasel (2017) menar att det ska finnas en artighet mellan deltagarna och för mina tankar om en deliberativt 

arrangerad undervisning i klassrum. 

 

Denna översikt i delkapitel 3.2 svarar på min frågeställning 2. Hur definieras deliberativt arrangerad 

undervisning i olika studier? Genom översikten och uppdelningen så får jag en tydligare bild av vilka 

studier som har en likartad definition. Bilden är dock oklar då några studier överlappar med olika fokus i 

definitionen. Larsson (2007) och Andersson (2012) uttrycker en definition som riktar sig till både lärare 

och klassrum. Därför förekommer delar av definitionen under båda rubrikerna. Jag har fördelat dessa i 

tabell nedan. 
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Tabell 2 

Teoretiska definitioner Englund (2007), Roth (2003) 2st 

Dialog och konsensus Larsson (2004), Samuelsson (2016) 2st 

Klargjord lärarroll Larsson (2007), Andersson (2012), Forsberg (2011) 3st 

Öppet klassrumsklimat Liljestrand (2002), Almgren (2006), Larsson (2007), 

Andersson (2012), Avery m fl. (2013), Weasel (2017) 

6st 

 

Tabellen visar att det är fyra typer av definitioner. Samtidigt visar tabellen att definitionen av deliberativt 

arrangerad undervisning har en hög grad av studier som riktar sig mot klassrummet. Förklaringen är enkel 

av den anledning att undervisningsformen riktar sig mot klassrummet och det är i klassrummet med elever 

som deltagare metoden prövas.  

  

 

3.3 Syn på och erfarenheter av deliberativ undervisning 
 
Det är viktigt att få en bild av vilka erfarenheter som lärare får med sig efter att ha arrangerat deliberativ 

undervisning. Ett reflekterande som har betydelse i en bedömning om undervisningstillfället har gett önskad 

effekt eller ett mål och kunskapsuppfyllelse. På samma sätt är det viktigt att ta del av elevernas erfarenheter 

av undervisningsformen för att kunna bedöma om det är en form som kan användas i det dagliga arbetet i 

skola. Dessa punkter ska försöka ge svar på frågeställning 3. Vilka erfarenheter har lärare och elever på den 

deliberativt arrangerade undervisningen enligt studierna? Kapiteldel 3.3 lägger också en grund för att ge 

svar på min fjärde frågeställning tillsammans med kapiteldel 3.4. 

 
3.3.1 Lärarnas syn och erfarenheter av deliberativ undervisning 
 
Här har jag valt att ta med de delar som representerar lärarnas syn och erfarenheter av en deliberativ 

undervisning. Även forskningsresultat kan då visa på att lärarna tycker eller upplever något från en 

deliberativ undervisning och kan därför tas med här. 

 

I Forsberg (2011) var veckans spaning det arrangerade deliberativa momentet i undervisningen. Här ska då 

de ansvariga eleverna formulera frågor kring ett aktuellt samhällsproblem eller ämne som de själva får 

välja. Genomgången har ett syfte att ge eleverna en bakgrund och kunskap om diskussionsämnet. Här leder 

de ansvariga eleverna samtalet men efter de kriterier som läraren satt upp, dvs den deliberativt arrangerade 

undervisningen, kallad veckans spaning med sex olika kriterier. Forsberg ser med den arrangerade 

deliberativa undervisningsformen som ett sätt att uppfylla det dubbla uppdraget som finns, dvs kunskaps 

och demokratiuppdraget. Här menar Forsberg att det finns en demokratisk aspekt i och med att eleverna 

själva väljer ämnesinnehåll (2011, s. 40). 

 Lärarna utrycker att det fanns ett motstånd från eleverna att sätta sig i ring och ändra på möbler i början. 

Samma motstånd fanns hos elever att gå in i ringen och i enstaka fall, ren vägran, vilket stal tid från 
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lektionen. Efter den första terminen gick veckans spaning smärtfritt. Forsberg tar också upp hur en del 

elevgrupper alltid verkar vara redo och en del grupper kommer oförberedda, ytterligare en del elever som 

aldrig dyker upp på lektion. Andra upplevelser som lärare uttrycker är att eleverna härmar ett lärarbeteende 

men att det senare i kursen förändras och eleverna upplevs av lärarna vara mer äkta. Eleverna ställer sig 

senare positiva till undervisningsformen enligt lärarnas egna erfarenheter (2011, s. 91). 

 

Andersson (2012) intervjuar de lärare som genomfört deliberativt arrangerad undervisning. I intervjuerna 

framkommer det att alla deltagande lärarna kände sig mer hemma i en lärarcentrerad undervisning. Nedan 

så utrycker sig några av lärarna så här: 

 En lärare uttrycker att det var stor skillnad på undervisningsformerna med helt olika sätt att arbeta på. 

Att det krävdes arbete med att läsa och repetera planeringsunderlag, men att detta moment gick lättare med 

tiden och att en vana kom fram. Denna lärare ser sig själv som styrande längst fram i klassrummet och 

ansåg att den lärarcentrerade undervisningsformen passade bättre än en deliberativ undervisning. 

 En lärare på yrkesförberedande program upplevde det som lurigt att komma igång, att det ibland blev 

lite stelt. Här menade läraren att han körde på intuitivt eftersom samtalskriterier och övningsuppgifter fanns 

i huvudet. Även denna lärare upplevde att en deliberativ undervisning skiljde sig åt mot en lärarcentrerad 

undervisning (där läraren är i fokus och leder samtal med frågor till elever och får svar i respons).  

 På det studieförberedande programmet menar en lärare att eleverna nog var bättre på deliberativ 

undervisning än läraren själv. Läraren anser sig vara kontrollfreak och menar sig vilja ha varit med i alla 

grupper samtidigt för att höra samtalen. För denna lärare var det en bra träning i att inte avbryta elevernas 

samtal och läraren reflekterar att hen nog gör för mycket i andra lärandesituationer efter att ha prövar den 

deliberativt arrangerade undervisningen. 

 En annan lärare på det yrkesförberedande programmet släppte eleverna fria i grupp där deliberativa 

samtal fördes och hoppades att eleverna genomförde övningarna. Här uttrycker läraren en frustation i 

jämförelse med den traditionella lärarcentrerade undervisningen som bottnade i osäkerhet inför uppgiften.  

 Ytterligare en lärare på yrkesförberedande programmet följde det planerade övningsunderlaget noggrant 

och tyckte att undervisningen fungerade bra. Diskussionerna tog fart men att det ibland stack iväg i andra 

samtalsämnen. Denna lärare säger också att hen själv deltog och ”bollade” men utan att dominera. Hos 

denna lärare uttrycks det att hen gillar kontroll och att en lärarcentrerad roll därför passar läraren bättre 

(2012, s. 74–75).  

 Andra uttryck som kom från lärare på yrkesförberedande program var att hen såg att vissa ”grejjer” var 

svåra för eleverna, speciellt inledande texter till ämnet mänskliga rättigheter, men att det fanns en vilja hos 

eleverna att försöka. Andra störningar läraren upplevde hos eleverna var beslutsproblem men att övningarna 

i ämnet mänskliga rättigheterna där artiklarna om ämnet gick bra. Att eleverna gillade att få välja artiklar 

och resonera kring sina val. Denna lärare menar att den lärarcentrerade undervisningen leder till samma 

resultat, att eleverna har bra synpunkter bakom skälen till att vissa artiklar valdes bort.  

 En annan lärare på yrkesförberedande program menar att ämnet demokrati fungerade sämre än ämnet 

mänskliga rättigheter i både en deliberativ undervisning och en lärarcentrerad undervisning. Men menar 
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också att den deliberativa undervisningen i ämnet mänskliga rättigheter lättare kom in i övningarna och 

kunde resonera mer om vilka artiklar som var viktiga (2012, s. 75-76). 

 På det studieförberedande programmet upplevde en lärare att eleverna fick det svårare när det gällde 

konkreta frågor. Att eleverna i frågor som inte låg dem nära och berörde deras verklighet då istället 

upplevde sig som för långt ifrån frågan. Frågeställningen berörde inte dem i hög grad. Läraren menar dock 

att det deliberativa samtalet hjälpte eleverna att problematisera kopplingen till mänskliga rättigheter. 

Andersson menar att operationaliseringen i undervisningsformerna fungerade och är tillförlitlig och att 

lärarna strävade efter variation i undervisningen som var syftet med studiens design. Andersson påpekar 

samtidigt att det fanns moment där undervisningsformen inte lyckades uppnå det teoretiska idealet som var 

syftet (2012, s. 75–76). 

 
3.3.2 Elevernas syn och erfarenheter av deliberativ undervisning 
 

Här har jag valt att ta med de delar som representerar elevers syn och erfarenheter av en deliberativ 

undervisning. Även forskningsresultat kan då visa på att eleverna tycker eller upplever något från en 

deliberativ undervisning och kan därför tas med här. 

 

I Forsbergs studie (2011) uttrycker eleverna att den deliberativt arrangerade undervisningen med ”veckans 

spaning” har gjort lektionerna intressantare. De upplever att det finns en lättsam stämning i klassrummet 

som är seriös, att alla får komma till tals, uttrycka egna åsikter samtidigt som de uppskattar att få höra 

andras tankar i olika frågor. Eleverna menar att de lär sig uttrycka åsikter och se andra perspektiv. Då de 

måste uttrycka en åsikt har de också lärt sig att vara uppmärksamma på vad som sägs. Detta menar eleverna 

också medför att de känner sig delaktiga och att lektionen blir mer intressant (2011, s. 89). 

 

I studien av Avery m fl. (2013) framkommer att elever är intresserade av sociala och politiska frågor och i 

synnerhet om de påverkas av frågorna. Andra studier menar författarna har visat att elever vill ha 

diskussioner med frågor som är relevanta för dem, att detta var en viktig faktor för att öka det politiska 

intresset hos dem. En nära relevans i frågorna ökar deras intresse för samhällsfrågor och politik (2013, s. 

107). Författarna menar att deliberativa diskussioner och samtal upplevs positivt av elever i olika åldrar och 

även yngre åldrar. Att elever som deltagit i deliberativa samtal upplever sig få bättre förståelse för frågor, 

ökad förmåga att tala, ökad grad av att våga tala om kontroversiella frågor inför kamrater, att lyssna på 

andra och respektera andra, även då det är meningsskiljaktigheter, ökad tolerans, ökad förståelse av andra 

perspektiv och synsätt, ökad förmåga att ändra egna synsätt och egna åsikter på grund av lyssnandet av 

andras åsikter. Genom dialog och deliberation kan en meningsfullhet byggas trots skilda åsikter. Författarna 

menar att en bättre förståelse för andra utvecklas och att erkännandet av den andre utifrån egna erfarenheter 

har en viktig roll i utvecklandet av åsiktsbildning. Att deliberation i klassrum utvecklar förståelsen för 

andras åsikter utan att någon demonisering av den andre sker (2013, s. 111). 
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3.3.3 Positiva lärarerfarenheter 
 

I Larsson (2007) var en erfarenhet exempelvis att engagemanget ökade hos eleverna, att eleverna och 

lärarna lärde känna varandra lite bättre. Detta bidrog också till att eleverna lättare blev delaktiga i 

undervisningen (2007, s. 164). 

 

I Forsbergs (2011) studie upplevde lärarna att undervisningsformen medförde att fler elever kom till tals 

vilket för läraren innebar att en rättvisare bild av eleverna framträdde. Elevernas kunskaper blev tydligare 

för lärarna och det gav dem en bättre möjlighet att sätta ett rättvist betyg (2011, s. 84). I Forsbergs studie 

(2011) gav samtalen med lärarna en del positiva bilder. Den deliberativt arrangerade undervisningen 

verkade ge ett resultat av intresse. Någon uttrycker också att eleverna verkar ”fatta mer än vad som krävs” 

(2011, s. 92). 

 
Avery m fl. (2013) visar att lärarna själva är positiva till deliberativ undervisning utifrån ett DID projekt 

där lärarna själva utsatte sig för deliberativ undervisning. Testet visade att lärarna upplevde hur ett 

engagemang var nödvändigt. Lärare upplevde större empati med eleverna som sätter sig in i svåra frågor. 

Upplägget med träning i deliberation upplevdes som positivt då lärarna tillsammans med kollegor kunde 

utbyta erfarenheter. Testet visade lärarna att deliberation mellan deltagarna ökade egna kunskaper och att 

detta medförde en ökad självtillit på egna förmågor (2013, s. 110–111).  

 
 
3.3.4 Kritiska lärarerfarenheter 
 

I Forsberg (2011) utrycker lärarna flera problematiserande inslag av den deliberativa undervisningen som 

sker i ”veckans spaning”. Dels att en del elever är oförberedda för uppgiften, en del elever dyker inte upp, 

dels att genomgångar verkar hos vissa elever vara slarvigt förberedda eller förberetts strax innan lektionens 

påbörjan. Dels är det problematiskt att lyfta samtalet och svårt att få in flera perspektiv där innehållet ofta 

är för tunt. Strategin skiljer sig också åt mellan lärarna för att motverka problemen, främst med styrning av 

innehåll och olika perspektiv. En lärare styr upp samtalet, en annan lärare låter eleverna själva ta ansvar för 

att samtalet havererar (2011, s. 91–92). 

 

Andersson (2012) beskriver hur lärarna ger uttryck för svårigheter (se punkt 3.3.1) där man kan skönja en 

kritisk ton. Jag tolkar emellertid att det fanns ett visst intresse för att använda sig av deliberativ 

undervisningsform, men att lärarna kände sig säkrare med traditionell lärarcentrerad undervisning där 

lärarna själva hade total kontroll. Det fanns en vilja att hellre välja en invand form som lärarna kände sig 

hemma i och bemästrade och att det som var nytt och utmanande kunde ta tid att lära sig. 
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Avery m fl. (2013) tar upp kritiska lärarerfarenheter av svårigheter att få till djupgående diskussioner i 

kontroversiella frågor. Läraren kan uppleva motstånd från samhället, skolan med administration och 

kollegor när det gäller kontroversiella frågor. Även elever som tar upp utrymme och dominerar samtalet är 

ett problem. Andra deltagare blir tysta eller får kämpa för ett talutrymme. I detta finns det elever som kan 

känna rädsla för att tala med andra. Andra deltagande elever har större sociala erfarenheter och starka 

närverk från vänner, har politiska diskussioner i hemmet, har inblick i aktuella händelser via media och har 

på så sätt en stor fördel av sina sociala förmågor. Detta skrämmer vissa lärare då de ser uppgiften som svår 

att skapa ett jämlikt utrymme för diskussion. Inte minst när det gäller kontroversiella frågor som touchar 

tabubelagda frågor rörande kön, ras, klass eller religion. Andra studier har visat att rasskillnad i amerikanska 

klassrum fått en motsatt effekt. Istället för att vara en deliberativ styrka visade det sig att rasskillnaderna i 

klassrummet hade en dämpande effekt på diskussioner. Därför är det viktigt menar författarna att läraren 

har kompetens att snabbt läsa av ett klassrumsklimat och styra deliberativa samtal mot en undervisning där 

eleverna kan känna sig respekterade, var och en (2013, s. 107). Lärarnas egna upplevelser i test av 

deliberativ undervisning visade att tidsbristen kan göra att läraren omformulerar samtalskriterierna och som 

i deras fall renderade att rationalisera bort reflektionen efter ett deliberativt samtal (2013, s. 111). 

 

3.3.5 Positiva eleverfarenheter 
 
Eleverna uttrycker enligt Forsberg (2011) att diskussionerna har varit intressantare och roligare. Att lyssna 

på andra och lära sig vad övriga deltagare tycker och få reda på varandras perspektiv har varit intressant. 

Eleverna uttrycker sig vara nöjda genom att de fick vara en del av lektionen vilket också gjorde dem aktiva. 

Det var positivt att få utrycka sin egen åsikt och möjlighet att välja ämnesinnehåll som eleverna visste skulle 

vara intressant att diskutera och tråkiga torra ämnen kunde undvikas vilket eleverna menar ändå kunde göra 

att man sitter tyst. Eleverna ser det som viktigt att man kan något om ämnet också (2011, s. 79). Även 

placering i ring upplevde eleverna som positivt då det blev lättare att tala (2011, s. 83). Andra erfarenheter 

är från den grupp som tidigare sett sig som sämst i skolan men som nu tycker att lektionerna blivit seriösa 

och intressantare, detta beror på läraren enligt denna grupp. Att läraren varit seriös har gjort att dessa elever 

ansträngt sig att vara seriösa och de menar att detta gjort dem själva mer trygga på lektionerna (2011, s. 85–

86). 

 

 
3.3.6 Elevernas kritiska erfarenheter 
 

Almgren (2006) noterar att det finns ”mindre positiva erfarenheter över elevernas egna individuella insats 

till att tala om aktuella politiska frågor där en majoritet av eleverna upplever att det aldrig eller sällan sker” 

(2006, s. 148). 

 

Eleverna i Forsbergs studie (2011) uttrycker kritik mot tidigare erfarenheter av lektioner där det fanns 

osäkerhet om egna kunskaper i ämnet. Sådana lektioner gjorde eleverna nervösa och tysta (2011, s. 79). 

Ibland spårar samtalet iväg i andra ämnen som är intressantare men eleverna menar samtidigt att det är 
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läraren som kan stoppa om det går för långt. Vissa elever som menar att de lär sig bättre när de får läsa 

själva är också de som känner det obekvämt att tala inför andra (2011, s. 87–88). 

 
Avery m fl. (2013) pekar på studier som visar att eleverna trots entusiasm för kontroversiella frågor även 

visar att det finns elever som känner obehag att uttrycka egna åsikter, att det finns stor oro för ett erkännande 

från kamraterna och för hur kamraterna ska uppleva deras insats i samtalet. Kamraterkännandet verkar vara 

viktigare än betyg. I relaterande litteratur enligt författarna, visar det sig att kvinnor i högre grad än män 

känner obehag i kontroversiella konfliktfrågor. Att det finns en rädsla för motsättning med kamrater som 

kan äventyra deras vänskap. Även vissa etniska och kulturella grupper kan känna sig kränkta då det finns 

en motsättning mot deras egen uppfattning (2013, s. 107–108). 

 

Sammanfattning av delkapitel 3.3 
Syn på och erfarenheter av deliberativ undervisning 

Under delkapitel 3.3 sammanställs olika syn och erfarenheter av deliberativ undervisning. Studierna delades 

in i sex olika kategorier se tabell. 

 

Tabell 3 

Lärarnas erfarenheter Forsberg (2011), Andersson (2012) 2st 

Elevernas erfarenheter Forsberg (2011), Avery m fl. (2013) 2st 

Positiva lärarerfarenheter Larsson (2007), Forsberg (2011), Avery m fl. (2013) 3st 

Kritiska lärarerfarenheter Forsberg (2011), Andersson (2012), Avery m fl. (2013) 3st 

Positiva eleverfarenheter Forsberg (2011) 1st 

Kritiska eleverfarenheter Almgren (2006), Forsberg (2011), Avery m fl. (2013) 3st 

 

Tabellen visar de studier som övervägande använde sig av kvalitativa metoder när erfarenheter undersöktes.  

När det gäller positiva lärarerfarenheter och negativa lärarerfarenheter så visar tabellen att det var lika 

många studier som var positiva som negativa. Det var egentligen bara Forsbergs (2011) studie som på ett 

tydligt sätt gav positiva eleverfarenheter. Vilka var då de olika erfarenheterna? Forsbergs studie uttryckte 

exempelvis att det i början av deliberativt arrangerade undervisningsformens genomförande var svårt att få 

elever att sätta sig i ring, flytta bänkar et cetera. Att eleverna inte ville gå in i ringen och stå i centrum, en 

del vägrade, vilket stal tid från lektionen. Andra elevgrupper var alltid redo, andra var oförberedda. En del 

elever dök aldrig upp och en del elever sysselsatte sig med att härma ett lärarbeteende under lektionerna. 

Senare ändras beteendet och elevernas roll mot läraren känns mer äkta ju längre terminen fortskrider. 

Eleverna uttrycker sig positiva till undervisningsformen, lektionerna är mer intressanta, en bättre stämning 

i klassrummet, alla får tala och uttrycka sina åsikter. Detta såg eleverna som bra då de såg och hörde andras 

perspektiv. Uppmärksamheten i samtalet förbättrades och en större delaktighet upplevdes. 

 Hos Andersson (2012) uttrycker lärarna att de själva kände sig mer hemma i traditionell lärarcentrerad 

undervisning. Att det var stor skillnad mellan undervisningsformerna och att den deliberativa formen 

krävde arbete med inläsning och planering. Efter en tid underlättades detta. Andra saker som tas upp är att 
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frågor som inte var autentiska och nära eleverna inte engagerade dem. Avery (2013) menar att deliberativa 

samtalet medförde bättre förståelse för frågor, lättare att tala, vågar tala om kontroversiella frågor (ökat 

självförtroende), lyssna på andra, respekt för andra, ökad tolerans, ökad förståelse av den andres perspektiv, 

ökad förmåga till att byta ståndpunkt. Avery m fl. (2013) menar att lärarna också fick ökad empati och 

förståelse av eleverna, fick ökade egna kunskaper och ett ökat självförtroende. Lärarna menar också att det 

finns behov av att lärare snabbt läser av ett klassrumsklimat, speciellt i laddade frågor, så att deliberativa 

samtal kan styras mot ett samtal där eleverna känner sig respekterade utan kränkningar. 

 
3.4 Effekter av deliberativ undervisning  
 

Här har jag valt att samla de studier som fokuserar på effekter av en deliberativ undervisning med tonvikt 

på kvantitativ undersökning. Bilden av en deliberativ undervisning som enbart positiv är inte självklar. Att 

kategorisera effekter är problematiskt då jag även ser resultat från erfarenheter som en effekt. Dessa 

erfarenheter av effekter från en deliberativ undervisning samlas under kapiteldel 3.3. Därför har jag valt att 

under kapiteldel 3.4 samla de studier som på ett fokuserat och uttalat sätt undersöker effekter av deliberativ 

undervisning, men i mindre grad talar om erfarenheter från lärare och elevers perspektiv.  

Hos Andersson (2012) talas det om demokratiska värden som ökad kunskap, genomtänkta åsikter, minskat 

egenintresse, ökad tolerans. ökat socialt kapital, ökat politiskt intresse och självförtroende, ökad beredskap 

för politiskt deltagande. Dessa begrepp är problematiska. Man kan tolka samtalskompetens som en 

egenskap som hör till kategorin engagemang men man kan också se på samtalskompetens som kunskap. 

Exempelvis kan begreppet tolerans hänvisas till samma grupper, men också till kategorin värderingar. 

Begreppen överlappar varandras områden utifrån betraktarens egna subjektiva uppfattning. Här har jag valt 

att se dessa egenskaper som kunskaper i ett försök att tydliggöra, men valet kan diskuteras. 

 I andra studier är det forskarens egna tolkningar av resultat som framträder. Det finns också en tonvikt 

på kvantitativa resultat även om flera av studierna använder sig av flera olika metoder som är både 

kvalitativa och kvantitativa. Resultatet är inte entydigt. Analysen visar att det finns motsägelsefulla bilder. 

Detta kommer att avslutningsvis under kapitel 4 i kapiteldel 4.2 att diskuteras. I kapiteldel 3.3 och i 

kapiteldel 3.4 kommer jag också försöka hitta svar på frågeställning 4. I vilken mån förefaller den 

deliberativt arrangerade undervisningen ge positiva effekter och vilka effekter uppkommer enligt studierna 

av denna undervisningsform? 

 

 

3.4.1 Elevers förbättrade kunskaper – med delvis motsägelsefull bild 
 
 

I Almgrens (2006) analys framkommer det att deliberativa samtal ger effekt på politisk kunskap för elever. 

Almgren tolkar också att klassrumsklimatet har positiva effekter på elevers kunskaper eller i vart fall kan 

en demokratidimension tolkas vara kopplad till ovanstående. Almgren kopplar ihop deliberativt 
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klassrumsklimat som en dimension där det finns deliberativa samtals kvalitéer i klassrummet (2006, 145–

150). 

 Almgren menar att det samtalsdemokratiska deliberativa samtalet också ger effekt på klassrumsklimatet. 

Mätningen visar att eleverna generellt är mycket positiva till klassrumsklimatet. En majoritet av eleverna 

menar att det ibland och/eller ofta finns ett öppet klassrumsklimat (2006, s. 147–148). 

  Almgren menar också att man får tänka sig att kausala orsaker kan orsaka samband där redan goda 

förhandskunskaper om demokrati och samhälle hos elever gör att ett klassrumsklimat kan uppfattas som 

öppnare. Här menar Almgren också att elever med dessa förhandskunskaper då deltar i samtal vilket i sin 

tur ger ytterligare politisk kunskap. Med detta menar Almgren att man kan tala om en skoleffekt kopplad 

till individen. Andra kausala samband som Almgren tar upp är att äldre elever i högre grad än yngre elever 

uppfattar ett öppnare klassrumsklimat (2006, s. 149–150). 

 

 Detta ser jag som intressant då det verkar peka på att det är kunskaper som elever redan har som är en 

bakomliggande faktor på hur ett klassrumsklimat upplevs. Att det inte i första hand påstås vara en effekt av 

deliberativ undervisning. Det som kan tolkas styrka detta är Almgrens analys där äldre elever i högre grad 

uppfattar och upplever ett öppnare klassrumsklimat än yngre elever. Vilket kan tolkas som att äldre elever 

har mer, djupare kunskap än de yngre eleverna. I detta fall pekar inte detta på att det skulle vara en effekt 

av deliberativ undervisning utan kan beskrivas vara en del av andra faktorer eller kausala samband som 

Almgren påtalar här ovan. 

 

Ekmans studie (2007) undersöker sambandet mellan elevers demokratikunskaper och deliberativ 

undervisning och menar att tidigare forskning visat att deliberativ undervisning gör skillnad på elevers 

skolprestationer (2007, s. 44).  

 Ekman visar i analyserna att det finns ett samband mellan demokratisk kompetens och attityder till det 

politiska deltagandet. Hon menar även att sambandet mellan demokratiska kunskaper och politiskt 

självförtroende pekar på en motsägelsefull bild. Att det inte enbart är elever med starka demokratiska 

kunskaper som har politiskt självförtroende. En tredjedel av ungdomarna med låga demokratiska kunskaper 

uppvisar politiskt självförtroende (2007, s. 85). Den demokratiska kompetensen visar sig ha skillnader 

mellan olika programmiljöer. Kunskapstestet som undersöktes visade exempelvis att 47 procent av elever 

i naturvetarprogram hade 40 rätt av 43 möjliga i jämförelse med samhällsvetarprogrammet som uppvisade 

liknande resultat men endast 24 procent. I pojkdominerande yrkesförberedande program var 

motsvarigheten 6 procent och i flickdominerande yrkesförberedande program 1 procent. Övriga program 

uppvisade 7 procent i kunskapstestet. Kunskapsnivåerna konstateras därmed vara sämre hos 

samhällsvetarprogram i jämförelse med naturvetarprogram. Ekman menar att detta visar en bild av att en 

deliberativ undervisning styrs av deliberativa kvalitéer som gynnar demokratikunskaper och också något 

som bekräftas av andra studier enligt Ekman som exempelvis Almgren (2006). Ekman menar också att en 

deliberativ undervisning har negativ effekt när det gäller demokratikunskaper på pojkdominerande program 

med tydlig effekt som bara gäller detta program. Istället visar hennes analys att traditionella 
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undervisningsmetoder är en bättre strategi bland just dessa elever. Liknande effekter finns även hos andra 

yrkesförberedande program men inte lika tydlig enligt Ekman.  Det framkommer också av analyserna att 

skillnader i politiskt självförtroende är mindre i komparativ jämförelse med demokratikunskaper. Här visar 

analyserna att elever i naturvetarprogram har starkast självförtroende och den grupp som uppvisar lägsta 

politiska självförtroendet är det flickdominerande yrkesförberedande programmet (2007, s. 108).  

 

 I den deliberativa demokratiidén tolkar jag att det finns en tanke och syfte om att skapa politiskt 

intresserade elever där engagemang och intresse för politiska frågor finns. I detta har då det deliberativa 

demokratiska samtalet en viktig roll att fylla som innefattar politiska samtal, intresse för politiska frågor, 

men också politiskt självförtroende. 

 

Ekman menar att det finns ett samband mellan politiska samtal med läraren och elevers politiska 

självförtroende, man att detta kausala samband likväl kan gå åt båda håll. Här menar Ekman att eleven med 

starkt politiskt självförtroende i högre grad initierar till politiska samtal med läraren, men att själva det 

politiska samtalet med läraren också stärker elevens politiska självförtroende. Dessa politiska samtal sker i 

högre grad på samhällsvetarprogram och mest sällan på det flickdominerande yrkesförberedande 

programmet enligt Ekman. I det pojkdominerande yrkesförberedande programmet syns inte denna koppling 

mellan erfarenhet och politiskt självförtroende. Effekter av deltagande i beslutsfattande märks inte i 

analyser av politiskt självförtroende. Framför allt pekar Ekman på en bild av att demokratikunskaper stärks 

av skolans demokratiarbete men att effekten är lägre på politiskt självförtroende. Att lärandemiljön verkar 

vara viktig för hur utveckling av demokratikunskaper sker. Ekman menar att skillnaderna i olika 

programmiljöer påverkar och hänvisar till att pojkdominerande program också har minst av både deliberativ 

och traditionell undervisning. Även om just den gruppen påvisas gynnas mest av den traditionella 

undervisningen när det gäller utveckling av politiskt självförtroende och demokratikunskaper (2007, s. 

109).  

 Ekman (2007) visar i sin analys av skolans demokratiarbete att deliberativ undervisning ger negativa 

effekter på vissa kunskaper. I hennes analys framgår det att en deliberativ klassrumsmiljö verkar ha negativ 

påverkan på elevers politiska självförtroende och pekar på att det kan ha att göra med ett ”starkt samband 

mellan politiskt intresse och det politiska självförtroendet och hur det politiska intresset samvarierar med 

olika indikatorer för skolans demokratiska arbete” (2007, s. 131).  

 I Ekmans studie framkommer det också att den deliberativa undervisningen bäst gynnar elever i 

studieförberedande program (2007, s. 168).  

 Ekman (2007) visar i sina analyser att det finns en ökning av demokratikunskaper i en deliberativ 

undervisning. Att en språklig dimension av generell kognitiv förmåga visar starkt samband när det gäller 

mer specifika demokratikunskaper ”vid sidan om” individens egna intresse för politik samt hemmets egna 

välfärdsnivå. Bilden är dock inte solklar, det finns motsägelsefulla bilder där Ekman menar att de elever 

som har sämre förkunskaper får sämre förutsättningar till ett demokratiskt deltagande. Utmärkande i hennes 
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studie för detta var pojkdominerande yrkesförberedande programmet. De går miste om deliberativa 

samtalets positiva effekter (2007, s. 134).  

 Framförallt framgår det i Ekmans studie att deliberativa kvalitéer i undervisning gynnar 

demokratikunskaperna, men att det i pojkdominerande program har en motsatt effekt, dvs att deliberativ 

undervisning är negativ på gruppen pojkdominerande program när det gäller demokratikunskaper (2007, s. 

166–167).  

 

 I ingressen till delkapitel 3.4 har jag beskrivit mitt val av kategorisering av demokratiska värden som 

kunskap. Andersson (2012) beskriver demokratiska värden på ett sätt som kan tolkas olika. 

Samtalskompetens har jag valt att se på som en form av kunskap. Genomtänkta åsikter, egenintresse, 

tolerans är också värden som måste tolkas. Jag tolkar att det är egenskaper som förvärvas av en ökad 

kunskap och placerar därför in dem under kategorin elevers förbättrade kunskaper. Socialt kapital tolkar 

jag in som en egenskap som eleven kan förvärva, detta kan vara sociala nätverk av vänner et cetera och 

antyder samtidigt att det kan vara både kunskap men också ett resultat av ett förbättrat engagemang där 

eleven deltar med andra elever. Samma gäller för politiskt intresse som kan tolkas som en egenskap som 

hör till att elever får ett förbättrat engagemang. Likväl som begreppet beredskap för ett politiskt deltagande. 

Detta kommer jag återkomma till under diskussionsdelen i kapitel 4 och delpunkt 4.2. 

 

 Andersson (2012) påpekar att det finns förväntade effekter på elevernas demokratiska värden. I ett 

deliberativt samtal menar Andersson att det åtminstone finns åtta värden som det deliberativa samtalet kan 

förväntas ge. Dessa är 1. Ökad samtalskompetens, 2. Mer genomtänkta åsikter, 3. Minskat egenintresse, 4. 

Ökad tolerans, 5. Ökat socialt kapital, 6. Ökat politiskt intresse, 7. Ökat politiskt självförtroende, 8. Ökad 

beredskap för ett politiskt deltagande (2012, s. 50). 

 I Anderssons studie utförs kunskapsmätning i form av prov och essä-uppgift för att ta reda på vilken 

effekt som undervisningen har på kunskap. I studien framkommer den deliberativa undervisningens effekt 

på kunskap där ett positivt samband påvisas mellan deliberativ undervisning och kunskap på 

yrkesförberedande program (2012, s. 90).  

 I två av fyra delstudier redovisar Andersson ett positivt samband mellan kunskapsbildning och en 

deliberativ undervisning, men den gäller vuxenutbildning och flickdominerande yrkesförberedande 

program. Alla delstudier stöder inte hypotesen att deliberativ undervisning har positivt samband med 

utvecklande av elevers kunskaper. Andersson visar samtidigt att inga signifikanta resultat påvisar att ”en 

deliberativ undervisning skulle vara sämre än lärarledd undervisning när det gäller kunskapsutveckling” 

(2012, s. 90–91).   

 I undersökning av effekt på intresse för samhällskunskap finns en påverkan på samband mellan 

undervisningsform och kunskap. Detta bland pojkdominerande yrkesförberedande program och 

vuxenutbildning. Men effekten är negativ på pojkdominerande yrkesförberedande programmet och positiv 

på vuxenutbildningen. Detta betyder att de med litet intresse erhåller större kunskap än de med stort intresse 

när det gäller en deliberativ undervisning på pojkdominerande yrkesförberedande programmet. I 
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vuxenutbildningen är det tvärtom, de med stort intresse för samhällskunskap som vinner mest på deliberativ 

undervisning jämfört med de som har lågt intresse i vuxenutbildningen (2012, s. 97). Resultatet kan bero 

på menar Andersson att kombinationen som vuxenelev med intresse för ämnet också kan få synergieffekter 

av extra kunskapseffekt i deliberativ undervisning. Sammantaget ger hans analys en bild av att det är de 

ointresserade eleverna på yrkesprogram, såväl pojk- som flickdominerande, som vinner mest på deliberativ 

undervisning (2012, s. 98). 

 Det finns ett samband av deliberativ undervisnings och en påverkan på demokratiska värden, men den 

är måttlig och den visar sig på yrkesförberedande program. Det finns stöd för hypotesen på värdet 

samtalskompetens och framtida politiskt deltagande hos pojkdominerande yrkesförberedande program. På 

flickdominerande yrkesförberedande program fanns samma stöd för påverkan av värdet genomtänkta 

åsikter och politiskt självförtroende vilket visar att det finns en påverkan av fyra demokratiska värden i 

samband med deliberativ undervisning. Anderssons menar att hans analys i motsats till andra studier visar 

att deliberativ undervisning är framgångsrik när det gäller kunskapsutveckling av demokratiska värden, 

men att detta gäller yrkesförberedande program. Detta menar Andersson kan bero på att deltagarna får tala 

och lyssna på andras uppfattning om demokratiska värden och att deltagandet kan ha stärkt tilltron på egen 

samtalsförmåga (2012, s. 112–113). 

 

Avery m fl. (2013) visar att elever som diskuterar frågor som är relevanta var en viktig faktor för att öka 

det politiska intresset hos eleverna (2013, s. 107). Lärare som erfarit deliberativ undervisning både i lärarroll 

och som elev menar sig utveckla kunskaper som ökar egen självtillit (2013, s. 110–111).  

 

 
3.4.2 Elevers förbättrade värderingar – med delvis motsägelsefull bild 
 

Ekman (2007) tar en utgångspunkt i tanken om deliberativ demokrati där den deliberativa 

undervisningspraktiken antas utveckla förståelse och tolerans för olikheter och lyfter fram Roth (2003) och 

hans tankar om att olika demokratiska värden som jämlikhet, tolerans och solidaritet kan stå i konflikt 

gentemot elevens egna intressen (2007, s. 95). 

 Forsbergs studie (2011) undersöker relationen mellan en deliberativ undervisning och elevers intresse 

för politik och samhällsfrågor i en deliberativ undervisningsform här kallad veckans spaning.  I den 

individuella intervjun får åtta elever svara på frågan om eleverna själva upplever att deras sätt att uttrycka 

sig om samhälle och politik har förändrats under kursens gång. Hon anger att vissa elever upplever att de 

förändrat attityd till politik, att politik är något som rör dem och att politik är något som kommer påverka 

deras liv (2011, s. 78). 

 

 Avery m fl. (2013) kommer fram till att det finns ett behov av att lärare har kompetens för att skapa en 

situation där kontroversiella frågor kan tas upp (2013, s. 107).  

 Författarna visar att lärare upplevde större empati med eleverna som sätter sig in i svåra frågor. 

Författarna visar också att deliberativa samtal leder till bättre förståelse hos elever för frågor, ökad förmåga 
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att tala, ökad grad av att våga tala om kontroversiella frågor inför kamrater, att lyssna på andra och 

respektera andra, även då det är meningsskiljaktigheter, en ökad tolerans, en ökad förståelse av andras 

perspektiv, en ökad förmåga att byta perspektiv och egen åsikt genom att lyssna på andras argument (2013, 

s. 111). 

 
3.4.3 Elevers förbättrade engagemang - med delvis motsägelsefull bild 
 

 Ekmans (2007) analyser av deliberativt klassrumsklimat pekar på ett främjande av demokratikunskaper 

och visar att det finns positiva effekter av attityder till valdeltagande, demonstreringar och socialt arbete. 

Det visar också en negativ effekt av attityd med låg vilja att delta i olagliga trafikblockeringar (en 

protestaktion som stoppar trafik, exempelvis vanlig i Frankrike där oljefat eller bilar utgör hinder för annan 

trafik). Ovanstående menar Ekman visar på att elever i en deliberativ undervisningsmiljö är mindre 

intresserade att delta i protestaktioner utan istället i högre grad visar tilltro till att vilja påverka via 

traditionella kanaler i jämförelse med elever utan en deliberativ undervisning (2007, s. 136–139).  

 Med detta tolkar Ekman in att den öppna klassrumsmiljön där deliberativ samtalsteknik används har 

positiv inverkan på attityder till valdeltagande, demonstrationer och socialt arbete till skillnad från dem som 

går miste om denna deliberativa miljön. De vill snarare föra fram sin vilja genom olagliga aktioner (2007, 

s. 140). 

 

 I Ekmans studie (2007) påvisas det att flickor är mer positiva till fredliga demonstrationer och socialt 

arbete i jämförelse med pojkar. Pojkar är istället mer positiva till partimedlemskap samt att delta i 

trafikblockeringar. Även invandrarungdom påvisas vara mer positiva till fredliga demonstrationer i 

jämförelse med svensk ungdom. När det gäller engagemang i föreningsdeltagande och politiskt intresse så 

påvisas ett positivt samband i alla deltagarformer (valdeltagande partimedlemskap, 

demonstrationsdeltagande, protestdeltagande i trafikblockeringar och socialt frivilligarbete). Den 

sociokulturella bakgrunden i hemmen, ordkunskap och tilltro till det demokratiska systemet har positivt 

samband i alla ovan deltagarformer, som valdeltagande, deltagande i demonstrationer och 

partimedlemskap. Ekman (2007) visar ett positivt samband mellan mediebruk och socialt frivilligarbete 

och att välfärden i hemmet samvarierar enbart med attityder till valdeltagande (2007, s. 148).  

 Ekman (2007) visar även att demokratisk kompetens är viktig för elevers syn på valdeltagandet och att 

demokratikunskaper om samhälle har starkt samband mellan attityder till valdeltagande. Även politiskt 

självförtroende har starkt samband med attityder till valdeltagande. Samtidigt påtalar Ekman att andra 

studier visar en bild av att elever upplever att det är svårt att ta ställning till olika politiska alternativ. Detta 

relateras till ett svagt politiskt självförtroende. Andra studier visar att osäkerhet på egen förmåga av att ta 

ansvar kan kopplas till lågpresterande generellt (2007, s. 158).  

 

 Eleverna i Larsson (2007) uttrycker ett ökat intresse av att vara med i planering av undervisningen och 

att det finns ett intresse av att ta större ansvar. Denna uppfattning delas också av lärarna, men det finns en 

motsägelsefull bild av eleverna intresse också. En elev uttrycker frågande vad lärarens uppgift då skulle 
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vara, men får respons av annan elev att läraren skulle få tid till att hjälpa och handleda när det gäller 

planering (2007, s. 161–162). Som Larsson uppfattar det så finns det ett behov av att känna sig delaktig hos 

eleverna samtidigt som det uttrycks ”svårt att släppa på egna grejjer”, att det finns en svårighet att anpassa 

sig till andra och att man gärna vill få sin vilja fram (2007, s. 166). 

 Här tolkar jag att det i Larsson (2007) finns en betoning på deliberativ demokrati där deliberation precis 

som hos Almgren (2006) fokuserar på delaktighet. Att deliberationen i klassrummet som efterlevs i 

beslutsprocesser som rör eleverna själva i det vardagliga livet under lektionstid och som kan handla om 

skolresor eller studiebesök.  

  

Som jag tidigare har beskrivit så är Anderssons (2012) demokratiska värden olika begrepp på egenskaper 

som kan kategoriseras olika, de är överlappande. Men utifrån Anderssons syn på samtalskompetens, som 

en förmåga att kunna framföra åsikter, reflektera och kommunicera (se 2012, s. 51) samt lyssna på den 

andre, så placeras denna egenskap och förmåga under kategorin elevers förbättrade engagemang under 

punkt 3.4.3. 

 

 Andersson (2012) menar att samtalskompetensen förväntas ökar i ett deliberativt samtal på grund av att 

deliberation som modell antas öka en reflektiv och kommunikativ förmåga. Elever som kan prata och pröva 

argument inom en deliberativ inramning förväntas därför öka sina möjligheter till att reflektera och därför 

bli mer kompetenta i kommunikation. Andersson menar att kommunikativ kompetens innehåller 

argumentativa förmågor men också modet att våga delta i samtalet (2012, s. 51).    

 Analyserna i Anderssons studie visar också att eleverna ger uttryck för politiska frågor, utrycker vilja 

till framtida deltagande i politiska frågor och vågar göra sin egen röst hörd (2012, s. 113).  

 På yrkesförberedande program uttrycker lärarna förvåning över att deltagarna engagerade sig som de 

gjorde. Eleverna verkar ha uppskattat undervisningsformen och det gick över förväntan. I andra former av 

undervisning verkar det finnas en motspelsmekanism där eleverna motverkar undervisning, men i den 

deliberativa undervisningen utrycks det snarare finnas en medspelarmekanism. Detta kan bero på att en 

deliberativ form bryter med en motspelarmekanism genom att det ges utrymme för att ventilera och 

diskutera. Något som annars under andra undervisningsformer uppfattas som störande. Här ger deliberativ 

undervisning en viss frihet att samtala med varandra och där ett tilldelat dilemma som samtalsämne fångar 

deras uppmärksamhet (2012, s. 135–137).  

 

 Liljestrand (2002) menar att en diskussion inte enbart utgörs av vad som sägs. Det är viktigt vem som 

säger vad och därmed också kan ta ansvar för sitt argument. I detta menar Liljestrand att pedagogiska 

organiserade diskussioner är bra att använda, där eleverna förbereder ämnesinnehåll i grupp och ses som 

en resurs (2002, s. 101). Att klassrummets kollektiva dimension uppmärksammas beroende på att komplexa 

situationer kan uppstå som ger konsekvenser för interaktionen mellan eleverna. Liljestrand menar att elever 

inte alltid agerar individuellt utan som representanter för andra elever (2002, s. 105). 
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 Liljestrand (2002) menar att eleverna inte alltid är öppna för diskussion, att diskussionen därför inte sker 

automatiskt. Det kan handla om inriktningen på diskussionen, eller att eleverna inte accepterar lärarens 

egna inledning eller själva erhåller förståelse av upplägget. Andra problem som Liljestrand pekar på är att 

eleverna inte instämmer med lärarens perspektiv eller förståelse av problemet samt elevernas ovilja till 

engagemang och deltagande (2002, s. 110).  

 I Liljestrand (2002) beskrevs elevernas interaktion som viktig för helklassdiskussioner (se punkt 3.2.3).  

 Att eleverna i klassrummet möter varandra, innehåll utifrån politiska frågor, läroböcker men också en 

lärare. I detta möte menar Liljestrand (2002) att eleverna får pröva olika ställningstaganden men att det 

under redovisningar också framkom att eleverna strävade efter samsyn kontra den interaktion som tidigare 

skett i klassrummet där istället livliga debatter förekommer. Just detta menade Liljestrand beror på att 

elevernas tolkningar sker utifrån elevernas olika förväntningar (2002, s. 177). Utifrån detta perspektiv 

menar Liljestrand att diskussionerna bör i högre grad utgå från eleverna där eleverna får resonera och pröva 

sina argument i högre grad än vad som sker (2002, 181–182). Han ser vidare autentiska frågor där läraren 

inte har ett givet svar, som framgångsrika, då eleverna tvingas att reflektera och tänka över vilket svar de 

ska argumentera för (2002, s. 189). 

 

 Avery m fl. (2013) visar att elever får ökad förståelse för problematiserande frågor, ökad förmåga att 

tala ut sina åsikter, ökat förtroende mot kamrater när det gäller kontroversiella frågor, att deltagarna får 

större perspektivskapande förmågor (2013, s. 105).  

 Författarna visar att engagemang är nödvändigt för att intresse ska skapas (2013, s. 110–111).  

 

 Samuelsson (2016) pekar på att en omedelbar effekt efter deliberativ undervisning kan ses efter att en 

omformulering sker där samtalskriterierna skrivs om för att eleverna lättare ska förstå syftet med 

undervisningen. Här menar Samuelsson att Englunds kriterier revideras till tre öppna krav på definitionen 

av ett deliberativt samtal med krav på motiverande argumentation, krav på reflektion och ett krav på en 

gemensam överenskommelse. Effekten efter detta visar sig i att eleverna efterhand kunde lyssna på 

varandra, motivera sin egna argumentation och strävade mot en gemensam överenskommelse. Här blev 

själva diskussionen en process som var första prioritet, ämnesinnehållet var inte lika viktigt utan kom som 

en sekundär prioritet. Han menar att frågor som eleverna kan bli oense om skapar möjligheter för eleverna 

att överlägga, dvs deliberation, skapar också möjligheter till att nå en gemensam slutsats (2016, s. 4–8). 

 Detta ser jag som intressant då Samuelsson vill förenkla definitionen i syfte att eleverna ska förstå 

samtalets betydelse.  

 

 I sin studie från (2004) så vidgar Kent Larsson begreppet deliberativ undervisning. Larsson vidgar 

begreppet ytterligare genom att tillföra autentiska frågor i undervisningen. Genom den fördjupade 

kommunikationen i ett deliberativt samtal menar Larsson att eleverna upplever egna erfarenheter som 

viktiga då läraren efterfrågar dessa. Å andra sidan så menar Larsson samtidigt att läraren gör elevens 
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erfarenhet till ett kunskapsinnehåll. De autentiska frågorna menar han medför att eleverna vill samtala och 

att detta leder till fördjupande ämnesdiskussion (2004. s.169).  

 Jag uppfattar att Larsson (2004) framhåller autentiska frågor som viktiga för att eleverna ska få intresse 

att diskutera. Att det är autentiska frågor som stärker ett engagemang att delta i djupare diskussion.  

 

 

Sammanfattning av delkapitel 3.4 
Effekter av deliberativ undervisning  

Under delkapitel 3.4 sammanställs effekter av deliberativ undervisning. Studierna delades in i tre olika 

kategorier se tabell 4. I tabell 5 visas på ett tydligt sätt vilka kunskaper, värderingar och engagemang som 

förbättras. I tabell 6 redovisas de motsägelsefulla bilder dessa studier också uppvisar. Att redogöra på det 

här sättet ser jag som fruktbart i tolkningen av resultaten och ger mig en vägledning till att dra slutsatser. 

Det är fruktbart att synliggöra resultat tydligt då det blir lättare att upptäcka hål i forskningen samt att de 

motsägelsefulla bilderna kan bidra till att upptäcka brister. 

 

 

Tabell 4 
Elevers förbättrade kunskaper Almgren (2006), Ekman (2007),  

Andersson (2012), Avery m fl. (2013) 
4st 

Elevers förbättrade värderingar Ekman (2007), Forsberg (2011), Avery m fl. (2013) 3st 
Elevers förbättrade engagemang Ekman (2007), Larsson (2007), Andersson (2012), 

Liljestrand (2002), Avery m fl. (2013), Samuelsson 
(2016), Larsson (2004) 

7st 

 
 
Här delades de studier som visar har ett fokus på effekter av deliberativ undervisning. För att göra 
granskningen överskådlig så redovisar jag effekterna i tabell 5. 
 
 
Tabell 5 

Elevers förbättrade kunskaper 
 

Elevers Förbättrade värderingar 
 

Elevers förbättrade engagemang 

Ökad demokratisk kompetens 
 
Positiva effekter på kunskap 
 
Positivt klassrumsklimat 
 
Självförtroende 
 
 
 

Ökad förståelse för olikheter 
 
Ökad tolerans för olikheter 
 
Förändrade attityder politik 
 
Ökad empati 
 
Ökad förståelse för frågor 
 
Ökad förmåga att tala 
 
Vågar tala om kontroversiella 
frågor 
 
Lyssna på andra 
 

Attityder till valdeltagande, 
demostreringar och socialt 
arbete. 
Mindre intresserade av olagliga 
aktioner. 
Intresse för frågor 
Mer positiva till fredliga 
demonstrationer. 
Engagemang i 
föreningsdeltagande 
Politiskt intresse 
Ökat intresse att planera lektion 
Ökad delaktighet 
Ökat engagemang (yrkesprogr) 
Samtalskompetens (framföra 
åsikter, reflektera, 
kommunicera), lyssna 
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Respektera andra  
 
Förståelse av andras perspektiv 
 
Ökad förmåga att byta 
perspektiv och åsikt genom att 
lyssna på andras argument 

Kommunikativ kompetens 
(argumentera, delta i samtal) 
Ge uttryck för politiska frågor, 
vågar tala, frihet att tala 
Ökad förståelse till 
problematiserande frågor 
Ökat förtroende 
Ökat perspektivskapande 
Kan motivera argument 
Lättare att nå överenskommelse 
 

 
 
 
Motsägelsefulla bilder på elevers förbättrade kunskaper: 

Studierna visar på flera olika motsägelsefulla bilder som finns mellan studieförberedande program som 

samhällsprogram och naturvetarprogram, studieförberedande program-yrkesförberedande program och 

även mellan yrkesförberedande program och Komvux. Almgren (2006) visar att det finns skillnader mellan 

vilka elever som upplever ett öppet klassrum där vissa elever upplever öppet klassrum ibland. Att äldre 

elever mer än yngre elever upplever ett öppet klassrumsklimat. 

Ekman (2007) visar en negativ effekt av deliberativ undervisning i yrkesförberedande program. Detta när 

det gäller demokratiska kunskaper speciellt när det gäller pojkdominerande yrkesförberedande program. 

Att en traditionell lärarcentrerad undervisning skulle vara bättre för dessa elever. Samtidigt menar hon att 

det finns en ökning av demokratikunskaper av deliberativ undervisning men att den gäller elever på 

studieförberedande program. Här menar Ekman att elever med sämre förkunskaper får sämre 

förutsättningar till demokratiskt deltagande. Här menar hon att Pojkdominerande yrkesförberedande 

program går miste om de positiva effekterna av en deliberativ undervisning. Dessutom att en deliberativ 

undervisning har en negativ effekt på pojkdominerande yrkesförberedande program.  

 Detta vill både Forsberg (2011) och Andersson (2012) undersöka. Forsberg prövar intresset på politisk 

och samhällsfrågor på pojkdominerande yrkesförberedande program. Här var effekten positiv. Detta kan 

diskuteras då det var ett begränsat antal elever, endast åtta stycken. Andersson (2012) får ett positivt resultat, 

att deliberativ undervisning ger ökade kunskaper men att det gäller Komvux och flickdominerande 

yrkesförberedande program. Samtidigt visar Andersson att det inte finns några signifikanta resultat att en 

deliberativ undervisning skulle vara sämre än en lärarcentrerad undervisning.  

 

Motsägelsefulla bilder på elevers förbättrade värderingar: 

I relation till värderingar ser bilden tämligen lik ut. Liljestrand (2002) tar dock upp att elever ibland brister 

i respekt mot läraren. Detta problem tar också Forsberg (2011) upp där eleverna härmar ett lärarbeteende. 

I Samuelsson så framkommer inte motsägelsefulla bilder alls, men i den kritik som Weasel (2017) framför 

mot Samuelsson, så framgår det att elever kan dominera samtal, utöva makt gentemot varandra och på så 

sätt tysta andra elever. Weasel tar också upp i anslutning till Samuelssons studie att den visar på spänningar 

i klassrummet där argumentation kan framföras aggressivt av vissa elever. Detta är en form av 

respektlöshet.  
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Motsägelsefulla bilder på elevers förbättrade engagemang: 

Larsson (2007) menar att eleverna vill känna delaktighet men samtidigt har dem svårt att anpassa sig till 

varandra. De vill ha sin egna vilja fram. Liljestrand (2002) menar att eleverna inte alltid är öppna för 

diskussion, ibland finns en ovilja till engagemang och deltagande. 

 

 Denna översikt i delkapitel 3.4 ska också svara på min frågeställning 4. I vilken mån förefaller den 

deliberativt arrangerade undervisningen ge positiva effekter och vilka effekter uppkommer enligt studierna 

av denna undervisningsform? Jag redogör för svaret i tabell 5. Resultatet är tydligt att det finns positiva 

effekter av en deliberativt arrangerad undervisning. Men bilden är inte entydig, det finns en del 

motsägelsefulla bilder också. Tillsammans med resultatet av effekter och dessa motsägelsefulla bilder så 

kommer jag dra slutsatser i delkapitel 4.1. 

 
 

4. Slutsatser och avslutande diskussion 
Här redogör jag kortfattat för övergripande slutsatser och avslutar med en diskussion. 
 
4.1 Deliberativ undervisning i demokrati och medborgarbildningsfrågor – 
sammanfattande slutsatser 
 
Jag har i sammanställningen av litteraturöversikten försökt att tydliggöra vilka typer av studier det finns 

om deliberativt arrangerad undervisning om demokrati och medborgarbildning i samhällsundervisning.  

Resultatet av studien och de frågeställningar som ställts är på vilka olika sätt studier definierar deliberativ 

undervisning.  Vilka studier som berör och undersöker synsätt och erfarenheter av deliberativ undervisning 

för att åskådliggöra både lärarens och elevers synsätt och upplevelser. Vilka de studier som på ett påtagligt 

sätt vill pröva vilka effekterna blir av deliberativ. 

 Slutsatser i anslutning till frågeställning 1 Vilka olika typer av studier har gjorts på temat deliberativt 

arrangerad undervisning? Har fann jag att kvalitativa metoder i högre grad används till studier om lärares 

och elevers erfarenheter av deliberativ undervisning. Att Kvantitativa metoder i högre grad används till 

studier som undersöker effekter på elevers kunskaper, värderingar och engagemang. Att det förekommer 

glidningar i det teoretiska idealet, främst i kvalitativa studier, där de två idealen ofta uttrycker samma sak. 

 Slutsatser i anslutning till frågeställning 2 Hur definieras deliberativt arrangerad undervisning i olika 

studier? Här fann jag att definitionerna är oklara utifrån ett teoretiskt ideal. Det är framför allt kvalitativa 

studier som verkar ha en glidande definition, och som jag också tolkar reviderar uttolkning av teoretiska 

ideal i högre grad. 

 Slutsatser i anslutning till frågeställning 3 Vilka erfarenheter har lärare och elever på den deliberativt 

arrangerade undervisningen enligt studierna? Här framkom ett resultat som visar att det är kvalitativa 

metoder som används i undersökningar av syn på och erfarenheter av deliberativ undervisning. Här saknas 

det kvantitativa metoder och är något som borde uppmärksammas. 
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 Slutsatser i anslutning till frågeställning 4 I vilken mån förefaller den deliberativt arrangerade 

undervisningen ge positiva effekter och vilka effekter uppkommer enligt studierna av denna 

undervisningsform? Här framkommer ett resultat av att det är övervägande positiva effekter av deliberativt 

arrangerad undervisning. Men att det finns motsägelsefulla bilder som är viktiga att uppmärksamma för 

vidare studier. Några nämns nedan.  

 

 De hål och motsägelser i studierna om deliberativt arrangerad undervisning om demokrati och 

medborgarbildning i samhällsundervisning som framkommit är bland annat att fler studier behövs när det 

gäller framför allt yrkesprogram. Det verkar som att elever med högre grad av förkunskaper både gynnas 

och i en del fall inte påverkas alls. Detta visar att deliberativ undervisningsform kan användas i lärande 

sammanhang då den i vart fall inte leder till sämre kunskaper. 

 Andra slutsatser som dras är dels att studierna uttrycker en osäker roll hos lärarna inför uppgiften att handha 

deliberativ undervisning. Detta tyder på att lärare behöver kompetensutveckling i ämnet. Att det finns 

skillnader mellan undervisningssätt och definitioner av deliberativ undervisning behöver inte vara fel. 

Enligt Lgy 11 ska undervisning anpassas efter elevers behov och förutsättningar och kunskapsnivå. 

En annan slutsats är att en deliberativ undervisning också kan uppfylla de villkor som skolverket ställer när 

det gäller elevers möjligheter att utöva inflytande på utbildningen, att utveckla ansvarstagande et cetera. 

Här kan eleverna vara med och utforma frågeställningar till diskussioner. Lgy 11 uttrycker att elever ska 

utveckla kunskaper när det gäller kritiskt tänkande, granska fakta och inse konsekvenser av olika alternativ 

dessutom under demokratiska arbetsformer. Detta verkar en deliberativ undervisningsform passa väldigt 

väl. 

 

Jag saknar också studier om hur deliberativ undervisning kan påverka elever av skilda etniciteter, religioner 

och kulturer. Skolans klassrum är idag väldigt blandad och det tycker jag är bra. I ett sådant sammanhang 

inrymmer klassrummet en mängd elever med olika bakgrunder, olika erfarenheter och därmed olika 

ståndpunkter. I ett sådant klassrum verkar en deliberativt arrangerad undervisning passa bra. 

 

4.2 Är deliberativt arrangerad undervisning en undervisning för alla?  
– avslutande diskussion 
 
Bilden av deliberativ undervisning är inte entydig. I vissa studier ger den motsatta bilder. Detta pekar på ett 

fortsatt behov av studier i ämnet. Den teoretiska bilden av deliberativa samtal pekar på att den utvecklar 

kunskaper och värderingar men att det tar tid. På längre sikt verkar ett öppet klassrumsklimat med 

deliberativa inslag medverka till att eleverna som deltar får en jämnare kunskapsnivå. Detta genom att alla 

deltar efter samma samtalskriterier och ingen kan sitta tyst utanför. På sikt kan därför ett deliberativt 

klassrum uppskattas av fler elever och lärare. Men det ställer krav på både elever och lärare där 

diskussionerna får en kvalitet och inte mynnar ut i löst allmänt prat. Att eleverna kan ta och känna ansvar 

för samtalet innebär att läraren inte behöver engagera sig lika mycket i samtalet. Men studierna visar också 

att det finns krav på läraren att ta ansvar för samtalets innehåll. Här är det viktigt att läraren tillsammans 
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med eleverna går igenom vilket innehåll som ska behandlas och att samtalskriterier sammanställs och 

efterlevs, detta i sig är en demokratisk arbetsform där deltagarna är med och behandlar innehållet och 

argumenterar för frågan. Läraren har ett speciellt ansvar för att autentiska frågor finns med, och att 

problematiskt laddade frågor överses av lärare för att inte riskera att elever kränks.  Att det fanns resultat 

som pekade på att elever med förhandskunskaper blev gynnade av deliberativa samtal kan ifrågasättas. Inte 

det att det finns ett försprång i kunskapsutveckling, snarare att dessa kunskaper och erfarenheter istället kan 

ses som en tillgång för de elever som har det svårare. I ett sådant perspektiv kan man se eleverna som en 

resurs och tillgång som kan utveckla ett ansvarstagande där elever med mer kunskap kan dela med sig på 

ett insiktsfullt sätt. Den del som var intressant beträffande yrkesprogram är att det tidigare funnits 

motspelseffekter, men som i en deliberativ undervisning verkar bli medspelareffekt. Det visar att en 

deliberativ undervisning skapar delaktighet för deltagarna, samtidigt så kan det tolkas att ett intresse har 

skapats. Det är positivt, inte minst i klassrum där det finns stor variation på elever med skilda erfarenheter, 

skilda uppfattningar och skillnader i kunskaper. Studierna har pekat på problem och inte enbart på positiva 

bilder. Undersökningen har visat att läraren måste vara kompetent för en deliberativ undervisning. Eleverna 

måste öva efter olika modeller för att komma fram till en bra arbetsform av deliberativ undervisning. Elever 

som är tysta kan med förberedelse och kriterier bjudas in i samtalet där övriga deltagare hjälper till med 

argument. Utifrån undersökningens resultat så får även läraren en bättre rättvisare bild av elevernas 

kunskaper vilket underlättar betygssättningen. Med detta menar jag att Lgy 11 uttrycker skolans uppdrag 

som att särskild uppmärksamhet ska iaktas för de elever som har svårt att nå utbildningsmål och att 

undervisningsformen därför inte kan utformas lika för alla elever. Detta tolkar jag som att elever ska ha 

möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt, vilket en deliberativt arrangerad undervisning kan vara. Att 

elever genom diskussioner får visa på kunskaper i delaktighet med andra. 

Sammantaget ser jag att studierna om en deliberativt arrangerad undervisning om demokrati och 

medborgarbildning i samhällsundervisning visar olika möjligheter att nå fram till en undervisningsform 

som kan ge en varaktig kunskapsutveckling, med värderingar som passar ett mångkulturellt samhälle och 

där de positiva effekterna vinner över de negativa effekterna.  
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