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1. Om skolans demokratiuppdrag 

Under våra studier i pedagogik vid Örebro universitet har vi kommit att intressera oss 

speciellt för skolans demokratiuppdrag. En av anledningarna till detta är att vi finner det 

konstigt att man som lärare har två olika uppdrag, ett kunskaps- och ett demokratiuppdrag. 

Enligt vår mening borde ett demokratiskt förhållningssätt prägla hela skolverksamheten och 

därför inte kräva ett explicit uttryck i form av ett demokratiuppdrag.  

 

Denna tanke är i dag aktuell, då politiker ofta och gärna uttalar sig i media om det lovvärda i 

att öka lärarens disciplinära makt och att skriftligt bedöma elevers demokratiska färdigheter. 

Uttrycker inte det en funktionalistisk syn på demokratin som ett kunskapsområde bland andra 

kunskapsområden i skolan? Ur ett funktionalistiskt perspektiv blir demokratin i skolan en 

fråga om klassråd och planering av undervisningen (Englund, 1999). Vi efterfrågar en djupare 

innebörd av demokratin, och söker en motpol till den funktionalistiska synen.  Det vi söker är 

ett demokratiskt förhållningssätt där demokratin ses som något mer än ett kunskapsområde.   

 

En demokratiteori som stämmer in på det som vi eftersöker, och som beskrivs mer ingående i 

bakgrunden, är den deliberativa demokratin. Själva essensen med den deliberativa demokratin 

är att eleverna själva är med och beslutar i frågor som berör dem. Utgångspunkten är att skilda 

synsätt ställs mot varandra och tydliggörs i en argumentation. Det kan gälla såväl 

övergripande frågor som rena ämnesfrågor (Elster, 1998). Det är också denna demokratiform 

som det argumenteras för i demokratiutredningens betänkande (SOU 2000: 1). I utredningen 

anser man att grunden för ett demokratiskt samhälle med delaktiga medborgare är en väl 

fungerande kommunikation människor emellan. 

    

Går det att utifrån deliberativ demokrati finna en möjlighet till brobygge mellan kunskaps- 

och demokratiuppdraget? Den deliberativa traditionens betoning av kommunikationens 

betydelse kan under dessa förhållanden ses som en möjlig startpunkt i brobyggandet och det 

deliberativa samtalet som dess redskap. Detta samtal tar sin utgångspunkt i den deliberativa 

demokratitraditionen och betonar samtalets betydelse för fostran av demokratiska 

medborgare. Det är i samtalet som elevernas demokratiska kompetens får chans att utvecklas 

(Roth, 2004). Deliberativa samtal definieras som 

 
samtal där skilda synsätt, uppfattningar och värden i något avseende lyfts fram och kan brytas 
mot varandra. I deliberativ kommunikation får var och en själv reflektera över sina synsätt 
och antaganden genom att lyssna, överväga och söka argument i förhållande till andra 
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personer. Samtidigt finns det en kollektiv strävan efter en eventuell samsyn som alla kan enas 
om (Englund, 2005: 21). 

 

Tanken med det deliberativa samtalet är att ge utrymme för olika åsikter i klassrummet och 

eleverna tillåts samtala med varandra om det de vet och inte vet. Det är också i själva 

samtalet som en möjlighet till en fördjupning av demokratin finns. När eleverna ges chansen 

att ventilera sina åsikter och samtidigt ta del av andras, ökar de sina referensramar. De egna 

åsikterna tydliggörs därmed även för dem själva, samtidigt som de får tillgång till nya 

infallsvinklar. Frågan som kvarstår är dock vilka förutsättningar det finns för denna typ av 

samtal i gymnasieskolan idag? 

 

1.1 Disposition 

Vår uppsats inleds med en kortare inledning där vi ger förutsättningarna för uppsatsen, men 

även förklarar valet av ämne och varför vi valt att fokusera på just det. Under rubriken Syfte 

och frågeställningar redovisar vi vår problemställning och de frågor vi söker svaren på. I 

nästföljande avsnitt kommenterar vi de avgränsningar vi gjort i val av material och metoder 

och ger också en presentation av valda styrdokument och läromedel. Under avsnittet bakgrund 

söker vi ge en introduktion till begreppen deliberativ demokrati och deliberativa samtal, samt 

de pedagogiska utgångspunkterna varifrån teorierna om deliberativa samtal hämtat sin 

inspiration. Innan vi presenterar uppsatsens resultatdel följer en metoddel där en redogörelse 

för den metodologi vi bygger vårt resonemang på samt valda metoder görs. I resultatdelen 

som följer därpå utför vi läsningar av valda styrdokument och de läromedel vi valt ut. 

Uppsatsen sista avsnitt är en diskussionsdel där vi diskuterar de slutsatser som vi kommit 

fram till under främst resultatdelen.   

 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med den här uppsatsen är att undersöka om det går att finna vägar för att bedriva 

deliberativa samtal i undervisningen och vilket stöd det finns för detta demokratiuttryck i 

styrdokument för gymnasieskolan. Syftet förverkligas genom textanalyser av Lpf 94, 

kursplanerna för Kemi A och Mediekommunikation, samt läromedel i valda ämnen. 

    

Det vi vill undersöka är:  

 Hur går det att i valda styrdokument finna uttryck för deliberativa samtal?  

 Hur ger läromedelstexternas utformning utrymme för deliberativa samtal?  
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 Vilket utrymme för deliberativa samtal ger lärarhandledningen i Kemi A? 

 

1.3 Avgränsning 

Vi har i den här uppsatsen avgränsat vårt studieområde till gymnasieskolan och har således 

valt ut material för analys som berör just denna skolform. Fokus i uppsatsen ligger på att 

undersöka uttryck för deliberativa samtal, utifrån styrdokument och läromedel för 

gymnasieskolan.  Den läroplan som för oss är aktuell är Lpf 94 och övriga styrdokument 

utgörs av kursplanerna i Kemi A och Mediekommunikation. I läromedlet i Kemi har vi valt 

att bortse från laborationerna på grund av att vi valt att fokusera på läromedelstexten. Nedan 

följer en presentation av de styrdokument och läromedel som kommer att utgöra grunden för 

analys i denna uppsats.  

 

1.3.1 Presentation av läromedel i Kemi A 

Det valda läromedlet i Kemi A utgörs av två delar, dels Teoriboken Kemi A och dels 

Temaboken Kemi A (Engström, Backlund, Berger & Grennberg, 2000). Till böckerna 

medföljer också en särskild lärarhandledning Lärarpärmen. Läromedlet är utformat efter den 

engelska förlagan Salters A-level Chemistry men har bearbetats och anpassats efter de 

förhållanden som finns i Sverige och den svenska kursplanen (Engström, Backlund, Berger & 

Grennberg, 2000).   

 

Läromedlet innehåller sammanlagt sju olika teman och i Lärarpärmen beskrivs vilka delar i 

kursplanen för Kemi A som varje tema behandlar. Tanken är att läsning av tema i Temaboken 

ska kombineras med läsning av tillhörande teori i Teoriboken. I anslutning till läsningen finns 

det sedan olika övningar och uppgifter att lösa i de båda böckerna. I lärarpärmen finns förslag 

på övningar och laborationer, samt facit till uppgifterna i de båda böckerna. 

 

I kemiundervisningen på gymnasiet har det vanligtvis tidigare varit teoretiska moment som 

fokuserats, det vill säga olika kemiska begrepp, formler och beräkningar. De teoretiska 

momenten har sedan satts i ett sammanhang/tillämpningar, i anslutning till de kemiska 

teorierna. Det som karaktäriserar detta läromedel är att utgångspunkten är tillämpningar, och 

att arbetet sker tematiskt. Ett exempel är att utifrån ett perspektiv av atmosfären (tema) 

behandlas surt regn (tillämpning) vilket knyter an till syror och baser (kemisk teori). 
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1.3.2 Läromedel i Mediekommunikation 

Hans-Erik Wallins och Jörgen Hallströms Mediekunskap och Mediekommunikation (2000) är 

en del av dels ämnet mediekunskap och dels en del av ämnet mediekommunikation. Boken är 

indelad i tio kapitel, där tre av dessa är inriktade mot Mediekommunikation. Kapitel ett heter 

Att jobba med media och syftar till att ge en bild av hur det kan vara att arbeta inom 

mediebranschen. Kommunicera eller informera heter bokens tredje kapitel som redogör för 

allt från språkets betydelse i kommunikation till dolda budskap och semiotik. Bokens sjunde 

kapitel heter Reklam och beskriver reklamens roll och funktion.   

 

1.3.3 Styrdokument - Läroplaner 

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som utgör riktlinjer för 

undervisningen. Det finns tre läroplaner, Lpo 94, Lpfö 94 och Lpf 94, varav den senare ska 

analyseras i denna uppsats. De olika läroplanerna är uppbyggda på likartat sätt och uttrycker 

samma syn på kunskap, utveckling och lärande. I läroplanerna beskrivs verksamheternas 

värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Målen för det offentliga 

skolväsendet är av två slag, dels mål som skolan ska sträva efter att eleverna når, strävansmål, 

dels mål som skolan ska se till att alla elever kan uppnå, uppnåendemål (www.skolverket.se, 

Läroplaner).  

 

1.3.4 Styrdokument - Kursplaner 

Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt 

ämne. Kursplanerna ska visa hur ett ämne eller en kurs kan bidra till att eleverna utvecklas i 

enlighet med de värden och mål som anges i läroplanen. Kursplanerna är utformade så att de 

lämnar stort utrymme för en lokal och professionell tolkning. För varje nationell kurs i 

gymnasieskolan, ska det finnas en kursplan som fastställts inom Skolverket. Av kursplanen 

ska framgå bl.a. syfte och mål med kursen, samt vilken kunskapsnivå alla elever ska ha 

uppnått vid kursens slut (www.skolverket.se, Kursplaner). 

 

2. Varför deliberativa samtal?  

Vi avser i det här kapitlet att redogöra för de strömningar som inspirerat till begreppet 

deliberativa samtal. Vi ämnar dessutom redogöra för John Deweys teorier om 

kommunikation, utbildning och demokrati, men även Olga Dysthe som bygger vidare på 

dessa idéer. Vi kommer också att söka redogöra för den deliberativa demokratin för att 

slutligen ta oss an det deliberativa samtalet, främst utifrån Tomas Englunds teorier (2005). 
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2.1 Deliberativ demokrati  

Begreppet deliberation kommer från latinets delibera´tio, av deli´bero som betyder överväga, 

rådslå, överlägga (Premfors & Roth, 2003). Idén om deliberativ demokrati är lika gammal 

som demokratin själv och teorierna som den bygger på kan härledas till bland andra den 

grekiska filosofen Aristoteles. Aristoteles såg på deliberation som en nödvändighet att 

tillgripa i situationer där vi väger mellan olika beslut och där det finns möjlighet till 

diskussion för att på så sätt försöka komma fram till det mest förnuftiga alternativet (Premfors 

& Roth, 2004).  

 

Även om idén är gammal, är begreppet deliberativ demokrati dock relativt nytt och enligt 

Rune Premfors och Klas Roth (2004) kom termen att på riktigt aktualiseras i ett amerikanskt 

statsvetenskapligt arbete från 1980. Deliberativ demokrati definieras som ett kollektivt 

beslutsfattande som bygger på en argumentation där alla som berörs av beslutet erbjuds att 

medverka. I den deliberativa demokratin ligger fokus på hur åsikter bildas och 

utgångspunkten är att skilda uppfattningar ställs mot varandra och klargörs i en argumentation 

(Elster, 1998). 

 

Den deliberativa demokratin betonar demokratin som ett mål i sig, där folket förväntas delta i 

det politiska beslutsfattandet. Den deliberativa demokratiuppfattningen står i bjärt kontrast 

med den funktionalistiska, som begränsar demokratin till att bli ett medel för att fatta beslut. 

Den funktionalistiska demokratiuppfattningen tar sin utgångspunkt i essentialismen och 

uppfattar demokrati i skolan som ett kunskapsområde bland andra kunskapsområden. Utifrån 

en deliberativ demokratiuppfattning uppfattas demokrati snarare som ett levnadssätt, och 

skolans roll som en arena för diskussion där skilda synsätt ställs mot varandra (Englund, 

1999).   

 

2.1.1 Kommunikationens roll för deliberativ demokrati 

Den deliberativa demokratin betonar kommunikationens betydelse i form av samtal mellan 

fria och jämlika medborgare (Elster, 1998) och bygger på bland andra Dewey idéer (Premfors 

& Roth, 2004. Dewey betonade det nödvändiga i att kommunicera. Han ser på demokratin 

som en livsform som reproduceras hos individer genom kommunikation (Premfors & Roth, 

2004).  
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Förhållandet mellan kommunikation och demokrati är centralt hos Dewey och han definierar 

å ena sidan kommunikation ”som en process där erfarenhet delas tills den blir gemensam 

egendom” (1916/1999). Hans syn på demokrati utgörs å andra sidan av ett liv i förening med 

andra där gemensam erfarenhet delas (Englund, 1999a). Det vill säga att demokrati förutsätter 

kommunikation och vice versa.  

 

Kommunikation är av central betydelse för demokratin ur flera aspekter och i det 

demokratiska idealet ingår även ett samhälle där medborgarna har god utbildning.  

Utbildningen utgör ur Deweys perspektiv en demokratiskapande enhet, där människor med 

olika referensramar strävar efter att nå gemensamma överenskommelser med kommunikation 

och interaktion som viktiga verktyg (Dewey, 1916/1999).  

 

2.1.2 Utbildning och deliberativ demokrati  

Dysthe bygger vidare på bland annat Deweys idéer om en utbildning som grundar sig på 

interaktion och kommunikation mellan människor. Hon har introducerat ”det flerstämmiga 

klassrummet” som hon definierar som ett klassrum ”där lärarens röst är en av många röster 

och där eleverna lär av varandra och där muntlig och skriftlig användning av språket står i 

inlärningsprocessens centrum” (Dysthe, 1996).  

 

Ett flerstämmigt klassrum möjliggör också för eleverna att tillgodogöra sig andras 

erfarenheter och samtidigt göra denna kunskap till sin egen. Det flerstämmiga klassrummet 

kan ses som en utgångspunkt för en deliberativ pedagogik med dess undervisningsform som 

betonar sociala samspel (Dysthe, 1996).  

 

Centralt för etablerandet av en pedagogik utifrån det flerstämmiga klassrummet är autentiska 

frågor. Detta är ett förhållningssätt som möjliggör ett bättre socialt samspel och en mer 

dialogisk undervisningsform som kan ses som en ingång till deliberativa samtal i skolan. 

Frågorna öppnar för diskussion, där olika åsikter ventileras, utan att det finns några färdiga 

svar. Samtidigt lär elever och lärare av varandras erfarenheter (Dysthe, 1996).  

 

En pedagogik som bygger på den deliberativ demokratin utgör en utgångspunkt för hur barn 

och ungdomar kan ges rätten att medverka i och överväga sådant som de berörs av. En 

deliberativ pedagogik är ett uttryck för en alternativ demokratisk modell, med utgångspunkt i 
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en normativ demokratiuppfattning, där medverkan i klass- och elevråd är av underordnad 

betydelse till förmån för deliberativa samtal i undervisningen (Roth, 2004). 

 

2.2 Deliberativa samtal 

Deliberativa samtal härstammar från den deliberativa demokratin som bygger på 

kommunikation mellan människor. Deliberativa samtal tar dock sin främsta utgångspunkt i en 

pedagogisk tanketradition där det ordnade, och kvalificerade samtalet ses som en viktig 

komplettering och alternativ till förmedlingstraditionen (Englund, 2004). Deliberativa samtal 

står i kontrast till och bör ses som ett alternativ till den ”vanliga” skolformen som betonar 

instruktioner och förmedling av kunskap. Deliberativa samtal skall dock inte ses som en 

slutlig lösning på hur samtal skall föras i skolan. Men barns och ungdomars demokratiska 

kompetens får i och med denna samtalsform en chans att utvecklas (Roth, 2004).  

 

Habermas anser att vi präglas av vår omgivning och av de gemenskaper som vi är en del av. 

De olika gemenskaperna utgör dock ingen begränsning, utan demokratin har en djupare 

innebörd och löper över olika sociala, politiska och konfessionella strukturer. Med det 

deliberativa samtalets hjälp ska vi kunna hitta det bästa argumentet även utanför vår egen 

gemenskap. Vidare menar Habermas att deliberativa samtal är en process som kan ändra vår 

förståelse. Det deliberativa samtalet utgör ett mål i sig självt och äger ett egenvärde och ska 

därför ej endast ses som en del av det demokratiska förloppet där olika åsikter möts (Roth, 

2003). Habermas uttolkning av deliberativa samtal medför också att barn och ungdomar ges 

rätt att kommunicera och de medverkande förfogar över rätten att tillsammans förstå, 

utvärdera/testa samt legitimera det som de anser berör dem (Roth, 2003). Med utgångspunkt i 

Deweys och Habermas teorier, har Englund lanserat sin syn på deliberativa samtal.  

 
Deliberativa samtal är samtal där skilda synsätt, uppfattningar och värden i något avseende 
lyfts fram och kan brytas mot varandra. I deliberativ kommunikation får var och en själv 
reflektera över sina synsätt och antaganden genom att lyssna, överväga och söka argument i 
förhållande till andra personer. Samtidigt finns det en kollektiv strävan efter en eventuell 
samsyn som alla kan enas om (Englund, 2005: 21). 

 

Ovanstående redovisning av idén med deliberativa samtal i skolan har på ett mer överskådligt 

sätt preciserats till fem punkter, enligt vilket samtalet kännetecknas av följande: 
 

 

Deliberativa samtal handlar om samtal  
1. där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme 
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2. som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det handlar bland annat om att lära 
sig lyssna på den andras argument 

3. med inslag av kollektiv viljebildning, det vill säga strävan att komma överens eller åtminstone 
komma till temporära överenskommelser 

4. där auktoriteter/traditionella meningar får ifrågasättas 
5. med inslag utan direkt lärarledning, det vill säga argumentativa samtal för att lösa olika problem 

respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar utan närvaro av läraren (Englund 
2005). 

 

Englund påpekar att det är de tre första punkterna som utgör det deliberativa samtalets inre 

kärna, medan de övriga två är avhängiga samtalets utveckling i skolverksamheten (Englund, 

2004).  

 

3. Forskning om deliberativa samtal 

I detta avsnitt avser vi att redogöra för en del av den forskning som intresserat sig för det 

deliberativa samtalet. Begreppet deliberativa samtal är relativt nytt. Roth och Englund har 

författat ett antal skrifter, se exempelvis Roth (2003) och Englund (1999b) där begreppet 

problematiseras och förklaras. Kent Larsson (2004) resonerar i en studie kring det deliberativa 

samtalet i anslutning till samhällsundervisning. Studien, som bygger dels på textanalys och 

dels på en mindre empirisk undersökning, fokuserar bland annat huruvida deliberativa samtal 

kan sägas bidra till att utveckla en fördjupad kommunikationsdimension i 

samhällsundervisningen. Larsson gör, utifrån Walter C. Parkers (2002) resonemang om 

deliberationens olika sidor, en gränsdragning mellan deliberation som beslutsfattande och 

deliberativa samtal som undervisningspraktik. Han konstaterar att det senare synsättet 

möjliggör för en utveckling inom samhällsundervisningen mot en intressantare undervisning 

och en fördjupad kommunikationsdimension, där elevernas önskemål bemöts och diskussion 

blir en mer naturlig del av undervisningen (Larsson, 2004). 

 

Försök att befästa idén om den deliberativa demokratin och samtidigt poängtera samtalets 

betydelse för utbildningen av demokratiska medborgare har även gjorts från Skolverkets håll.  

I Det unga folkstyret (SOU 1999:93) ges tio forskare möjligheten att problematisera 

elevinflytande, deltagande och delaktighet i förhållande till skolan som demokratifostrare. 

Frågor som lyfts fram är till exempel på vilka sätt de unga medborgarnas delaktighet, 

deltagande och inflytande i samhället kan fördjupas och vad som är rimligt att förvänta sig av 

skolan som demokratifostrare.  
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Englund resonerar (1999b) kring olika demokratiideal (till exempel deltagardemokrati, 

deliberativ demokrati och funktionalistisk demokrati) men också om skolans förskjutning från 

public good till private good, vilket i sin tur påverkat skolans demokratiska ordning. Slutligen 

argumenterar Englund för att demokratin skall föras i deliberativ anda. Verner Denvall (1999) 

försöker illustrera hur elevdemokrati fungerar i verkligheten utifrån en studie av en 

högstadieskola. Han konstaterar att den undersökta skolan, som verkat för elevinflytande 

under tio års tid, likväl minimerar medbestämmandet till att gälla skolmaten och skolmiljön. 

 

I Skolverkets rapport (2000) undersöks, utifrån den deliberativa demokratin, huruvida 

förskolan, skolan och fritidshemmen förmår att skapa utrymme för samtal och möten inom 

verksamheten. Samtalet efterfrågas i skolan av både elever och lärare, men skolans personal 

hävdar att tiden för att bedriva demokratiska samtal är begränsad. Detta gäller inte minst för 

gymnasieskolan. I rapporten konstateras det att är av största vikt att det skapas förutsättningar 

för samtal inom de olika verksamheterna. Samtalet som form anses rymma stora möjligheter 

för att på ett positivt sätt påverka ungdomarnas värden, normer och attityder. En förutsättning 

är att barn och unga tas på allvar och ges möjligheten att påverka verksamheten (Skolverket, 

2000).  

 

4. Metodologi 

Här följer en beskrivning av pragmatismen och vald metod vilken utmynnar i den 

tolkningsmodell som vi bygger resultatdelen på. 

 

Pragmatismen utgör ett alternativ till empirismens och rationalismens kunskapssyn som 

bygger på dikotomier. Empirismen och rationalismens säger bland annat att människan kan 

delas upp i kropp och själ och att människan kan separeras från omvärlden. Dessa antaganden 

leder till teorier om ytterligare uppdelningar mellan exempelvis språk och värld, men även 

subjekt och objekt. Den analyserande människan blir ur denna synvinkel ett subjekt som från 

en utanförstående position kan se på det som ska analyseras, objektet. Uppdelningen mellan 

tanke och omvärld kräver att ett så kallat demarkationskriterium upprättas. Människan kan 

sedan med hjälp av detta kriterium avgöra när kunskap är sann och stämmer överens med den 

yttre verkligheten, eller är felaktig och inte gör det (Widerström, 2005). 

 

Pragmatister motsätter sig dikotomier och hävdar att språk, tanke och handling är relaterade 

till varandra. Människan kan inte heller placera sig i en utanförstående position i förhållande 

 10



till det som skall analyseras, utan kunskap är något som skapas av människor. Det innebär att 

kunskap som begrepp saknar ett säkert fundament eller allmän och fullständig giltighet.  

Kunskap ses snarare som provisorisk och osäker och dess värde består i dess konsekvenser, 

det vill säga kunskapens användbarhet (Widerström, 2005).  

 

Pragmatismens syn på språk och handling som relaterade till varandra innebär att den mening 

som till exempel ord ges kommer att visa sig i de konsekvenser som de leder till, det vill säga 

hur vi handlar (Widerström 2005). Även textläsning är meningsberoende. Det får bland annat 

till följd att en text inte kan skiljas från sin kontext och textläsning blir en kontextberoende 

tolkning.  Läsaren blir därmed en tolkare som är beroende av sin tid och plats, det vill säga sin 

kontext, och läsare i olika tider eller på olika platser ingår i olika kontexter och gör därför 

olika tolkningar (Cherryholmes, 1990). Vidare är tolkning av text retorisk och normativ, 

vilket innebär att den universella och sanna tolkningen av en text inte existerar. Det är endast i 

sociala konstruktioner av sanningen, där olika tolkningar ”tävlar” om herraväldet, som är 

möjliga (Cherryholmes, 1990).  

 

En text kan emellertid användas på flera sätt, varav tolkning är ett. Eva Hagström (2005) 

hävdar att pragmatister som Richard Rorty inte vill upprätthålla någon distinktion mellan att 

använda texter och att tolka texter. Vår avsikt att analysera och tolka texter, kan därför ses 

som att vi använder texterna för att säga något om vilka uttryck det finns för deliberativa 

samtal i skolan.  

 

Begreppet text är dock både problematiskt och omtvistat och olika teoretiska inriktningar har 

olika syn på vad som ryms i detta begrepp (Gustavsson, 1995). En definition på vad text kan 

vara är att den består av serie bokstäver och ord längs en horisontell linje, en annan definition 

inbegriper att även samtal kan ses som text (Selander & van Leeuwen, 1999). De texter som 

är av intresse i den här uppsatsen, styrdokument samt läromedel, knyter an till den första 

definitionen och den metod vi har valt för att analysera texterna tar sin utgångspunkt i 

pragmatismen.  
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4.1 Metod 

Vårt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur det går att finna vägar för att bedriva 

deliberativa samtal i undervisningen och vilket stöd det finns för detta `demokratiuttryck´ i 

styrdokument för gymnasieskolan. För att belysa syftet finns det olika sätt att gå tillväga, men 

den metod, i vilken vi tar vår utgångspunkt, bygger på analys av texter. I fallet med 

styrdokumenten anser vi textanalysen som metod vara lämplig, medan ett tänkbart alternativ 

till läromedelsanalyser är observationsstudier. Eftersom läromedelstexter är utformade för att 

ligga till grund för undervisningen är det intressant att redan på detta, tidiga, stadium se om 

det går att hitta uttryck som kan knytas till det deliberativa samtalet. Vi har därför valt att 

analysera läromedelstexter istället för att genomföra observationer. Studien ska förverkligas 

genom syftesrelaterade läsningar av valda texter.  

 

4.1.1 Textanalys 

Vi avser att med hjälp av syftesrelaterad läsning bearbeta de texter vi valt. Syftesrelaterade 

läsningar saknar universalistiska anspråk, istället syftar de till att utgöra ett bland många 

bidrag till ett kritiskt samtal om vilket förhållningssätt vi skall ha i olika frågor (Säfström & 

Östman, 1999). Syftesrelaterade läsningar handlar om att upptäcka vad som händer när man 

läser en text utifrån ett bland många perspektiv. Som ett exempel kan nämnas att 

Cherryholmes (1999) visar att tre olika läsningar (feministisk, dekonstruktivistisk och kritisk) 

av samma text får helt olika innebörder beroende på vilket perspektiv läsaren valt. Det beror 

på att då textens innehåll flyttas från sin ursprungliga kontext och sätts i en ny, förskjuts 

perspektivet på läsningen och ny mening uppstår. För att ytterligare klargöra vad vi avser med 

syftesrelaterad läsning citerar vi Säfström och Östman: 

 
Med syftesrelaterade läsningar avses här att ett praktiskt utbildningsproblem sätts i fokus 
och att de syftar till att skapa kunskap om detta problem. De kunskaper som därmed skapas 
ska inte betraktas som de sanna kunskaperna om detta problem, men inte heller som de 
falska svaren, utan som ett sätt av många möjliga sätt att perspektivera ett problem. Om 
detta sätt att perspektivera problemet är intressant, och om läsningarna är rimliga och 
fruktbara i förhållande till syftet, är de både användbara och legitima (Säfström & Östman, 
1995: 4). 

 

Utgångspunkten i den här uppsatsen är att, genom att göra läsningar av styrdokument och 

läromedel, ge ett av många perspektiv på vilka uttryck det finns för deliberativa samtal i 

skolan. Det vill säga att uttryck för deliberativa samtal ses som det praktiska 

utbildningsproblemet, och som läsningarna ska skapa kunskap om. För att belysa värdet av 

våra läsningar bedömer vi dem med avseende på deras rimlighet och fruktbarhet. Det vill säga 
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om det är befogat och givande att använda syftesrelaterade läsningar för att undersöka vilka 

uttryck det finns för deliberativa samtal i skolan.   

 

4.1.3 Tolkningsmodell 

I de syftesrelaterade läsningarna kommer vi att använda oss av en läsart som rymmer de båda 

begreppen inläsning och utläsning. Begreppet inläsning betyder att man försöker förstå texten 

på dess egna villkor i dess egna perspektiv. Utgångspunkten tas i det ursprungliga 

perspektivet på texten och de frågor den ger upphov till (Säfström, 1995).  

 

I utläsningen förskjuts perspektivet och förståelsen från inläsningen sätts i ett nytt perspektiv. 

Utläsning är en kritisk läsning som problematiserar förståelsen från inläsningen. Dess fokus 

riktas mot det som utesluts eller tas för givet och kompletterar således inläsningen. I den här 

tolkningsmodellen sker utläsningen utifrån Englunds kriterier för det deliberativa samtalet 

(Säfström, 1995).  

 

Det är inte sannolikt att tro att samtliga av Englunds kriterier för det deliberativa samtalet 

uttrycks i texterna. I enlighet med Englund (2004) ser vi i de tre första kriterierna det 

deliberativa samtalets inre kärna (för samtliga kriterier se bakgrunden) och väljer därmed att 

rikta vår uppmärksamhet mot dessa delar av samtalet:  

 
1. där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme 
2. som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det handlar bland annat om 

att lära sig lyssna på den andras argument 
3. med inslag av kollektiv viljebildning, det vill säga strävan att komma överens eller 

åtminstone komma till temporära överenskommelser […] (Englund, 2005) 
 

För att hitta uttryck för det deliberativa samtalet i texterna har vi valt att omforma 

ovanstående kriterier till en tolkningsmodell. Det vi söker uttryck för är: 

 

 

 Finns det olika synsätt i texterna? 

 Vad innebär det i så fall när de ställs mot varandra? 

 Kommer respekt och tolerans till uttryck i texterna? 

 Vilka överenskommelser kommer till uttryck i texterna? 

 Är texterna slutna eller öppna ur ett pedagogiskt perspektiv? 
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I läsningen av styrdokumenten och läromedelstexterna kommer uttryck för det deliberativa 

samtalet att redovisas enligt tolkningsmodellen, men dessutom kommer de att beskrivas som 

öppna eller slutna. En öppen text, enligt vår definition, inbjuder till samtal och diskussioner 

och det finns spelrum för olika tolkningar som kan utgöra ett underlag till att föra diskussioner 

och samtal av deliberativ karaktär. En öppen text har, ur det här perspektivet, en 

progressivistisk inställning till det som behandlas.  

 

Progressivismen betonar ett demokratiskt förhållningssätt, i enlighet med den deliberativa 

demokratin, där dialogen sätts i fokus och idealet består av ett deltagardemokratiskt samhälle. 

Kunskap är ur ett progressivistiskt perspektiv något som människan själv har förmåga till och 

är inte endast en avspegling av verkligheten (Gustavsson, 2005). 

 

Vår definition av slutna texter är att de saknar ”frigörande” uttryck och istället bygger på 

essentiella tankegångar om vad som ska förmedlas och vad innehållet betyder. Den syn på 

textens innehåll som här åsyftas kan sägas bygga på att det finns ett rätt tänkande om hur 

texten skall uppfattas och det lämnas inget utrymme för tolkning. Synen på textens funktion 

kan liknas vid det som ryms inom ramen för en faktaruta. 

 

Även slutna texter har en demokratisk dimension och knyter an till essentialismens syn på 

demokrati och kunskap. Essentialismen betonar individens förmåga, strävar efter stabilitet och 

harmoni där oförenliga uppfattningar ska döljas. Demokrati är utifrån detta perspektiv en 

fråga om parlamentariska styrelseformer och kunskap anses endast utgöra en avspegling av 

verkligheten (Gustavsson, 2005).  

 

5. Läsningar av styrdokument 

I detta avsnitt avser vi redogöra för läsningar av Lpf 94 och kursplanerna för Kemi A och 

Mediekommunikation. 

 

5.1 Lpf 94 som exempel 

I detta avsnitt börjar vi med en inläsning av Lpf 94. Med inläsning menas att läroplanen läses 

utifrån dess eget perspektiv, i det här fallet som beskrivning av skolans värdegrund. Därefter 

gör vi en utläsning och sätter in vår förståelse av Lpf 94 i ett nytt perspektiv, vår 

tolkningsmodell. 
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5.1.1 Inläsning av Lpf 94 

Lpf 94 är ett viktigt styrdokument för lärare och elever i gymnasieskolan. I läroplanen belyses 

skolans värdegrund, samt mål och riktlinjer för hur verksamheten skall utformas. Följande 

citat, hämtat från avsnittet Rättigheter och skyldigheter, visar på vikten av demokratiska 

uttryck i undervisningen:  

 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 
värden. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas 
förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet (Lärarens 
handbok, 2004: 38). 
 

I Lpf 94 uttrycks det också att det är meningen att skolan aktivt skall sträva mot att stimulera 

eleverna till att ta till sig samhällets gemensamma värderingar. Det vill säga att de som är 

verksamma inom skolan skall respektera varandra, oavhängigt kön, klass, religion och så 

vidare. I Lpf 94 står det att  

 
skolan skall sträva mot att varje elev 
•vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på 
kunskaper och personliga erfarenheter, 
• respekterar andra människors egenvärde och integritet, […] 
• förstår och respekterar andra folk och kulturer, 
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 
med deras bästa för ögonen (Lärarens handbok, 2004: 45). 

 

Respekt gentemot varandra anses vara en förutsättning för att undvika att människor utsätts 

för kränkningar av olika slag. Det framgår att det är önskvärt att eleverna lär sig omsätta dessa 

värderingar i praktiken. Skolan skall därför sträva efter att eleverna utvecklar ett empatiskt 

handlande som uttrycker hänsyn även för andras åsikter och viljor. Inom skolan ska det 

arbetas för att eleverna ska berikas på personliga erfarenheter och kunskaper. Undervisningen 

ska därmed medverka till att utveckla elevernas förmåga att medvetandegöra sina etiska 

ställningstaganden. För att bidra till elevernas utveckling till demokratiska medborgare ska 

skolan vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs. Vidare skall skolan 

framhålla betydelsen av att eleverna argumenterar för sina åsikter och ge utrymme för 

argumentation.  

 
De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla 
elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på 
såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen (Lärarens handbok, 2004: 
46). 
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Enligt Lpf 94 skall undervisningens utformning tillåta att eleverna ges utrymme för att kunna 

påverka, vara delaktiga och ta ansvar i skolan. Dessa demokratiska rättigheter ska omfatta 

skolans alla elever, och de skall därmed ges möjligheten att planera sina studier, med 

avseende på både innehåll och undervisningsform. Eleverna skall även få möjlighet att 

utveckla förmågan att ta initiativ och ansvar, men också lösa problem på dels egen hand och 

men också i gemenskap med andra.  

 

5.1.2 Utläsning av Lpf 94 

Utifrån vår inläsning av Lpf 94 konstaterar vi att texten är öppen i den bemärkelsen att den 

innehåller uttryck som stämmer in på det deliberativa samtalet och de olika kategorierna i vår 

tolkningsmodell. Som det framgår av läroplanen skall skolan ge utrymme för olika åsikter. 

En av innebörderna med det deliberativa samtalet är att träna eleverna i att medvetandegöra 

sina egna åsikter genom att ta del av andras argument. Detta innebär i sin tur att eleverna 

genom diskussioner vidgar sin referensram och dessutom ges en möjlighet att tydliggöra sin 

egen position i olika frågor. När den egna positionen tydliggörs ökar också möjligheten att 

göra medvetna etiska val och ställningstaganden, vilket också Lpf 94 betonar.  

 

Samtidigt som elevens förmåga till att se vilka resultat olika etiska val och ställningstaganden 

medför, ökar också förståelsen och respekten för andras åsikter.  Respekten för andra 

människor och deras åsikter är en viktig del av det deliberativa samtalet och även Lpf 94 

framhåller denna aspekt.  

 

Vidare ger Lpf 94 uttryck för elevernas möjlighet till kollektiv viljebildning i och med att det 

skall ges utrymme för elevernas medverkan till att styra över undervisningens upplägg och 

utformning. Och i förhållandet till att lösa problem förväntas dessutom eleverna att utveckla 

förmågan att arbeta tillsammans med andra, vilket förutsätter att de kan respektera och 

argumentera med varandra för att nå ett gemensamt mål.  

 

Sammantaget kan vi konstatera att Lpf 94 innehåller uttryck för att olika åsikter skall få 

framföras och respekteras, men också för att eleverna skall lära sig samarbeta och komma 

överens.  
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5.2 Läsning av kursplaner  

Kursplanerna ska, enligt skolverket, visa hur ett ämne eller en kurs kan bidra till att eleverna 

utvecklas i enlighet med de värden och mål som anges i läroplanen. Kursplanerna är dessutom 

utformade så att de lämnar stort utrymme för en lokal och professionell tolkning 

(www.skolverket.se, kursplaner).  

 

5.2.1 Kursplan för Kemi A som exempel 

Ämnet kemi avser att ge en djupare förståelse för kemiska processer och kunskap om kemins 

betydelse inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö. Att öka intresset för studier i kemi 

och närbesläktade ämnen och till att ge en grund för fortsatta studier i naturvetenskap och 

teknik är också av vikt.  Ytterligare ett syfte för utbildningen är att ge eleverna sådana 

kunskaper i kemi att de ur ett naturvetenskapligt perspektiv kan ta del av samhällsdebatten 

och ta ställning i frågor om miljö och hållbar utveckling.  

(www.skolverket.se, kursplan Kemi A). 

 

För att undersöka huruvida det finns uttryck för deliberativa samtal har vi, utifrån vår 

tolkningsmodell, granskat kursplanen för Kemi A. Uppnåendemålen beskriver vad som det 

förväntas att eleverna efter kursen känner till eller har kunskap om. För att visa hur detta 

kommer till uttryck, diskuterar vi några av kursmålen som de olika temaavsnitten i läromedlet 

i Kemi utgår från. 

 

5.2.2  Inläsning av kursplanen för Kemi A 

I kursplanen för Kemi A står det att eleverna ska 
 

ha kunskap om pH-begreppet, neutralisation, starka och svaga syror och baser samt kunna 
diskutera jämvikter i samband med t.ex. buffertverkan och kunna relatera dessa kunskaper till 
bland annat miljöfrågor (www.skolverket.se, kursplan för Kemi A). 

 

För att uppnå detta mål förväntas eleverna ha kunskap om olika begrepp som pH, syror och 

baser. Eleverna förväntas även ha kunskap om hur dessa utifrån ett kemiskt perspektiv, hänger 

samman. De diskussioner som nämns i målet handlar om att eleverna ska lära sig 

tillämpningar av begreppen för att kunna föra resonemang i naturvetenskaplig mening.  

 

Vidare ska eleverna kunna relatera sina kunskaper om de olika begreppen till bland annat 

miljöfrågor. Vad som är syftet med detta framgår dock inte. Ett syfte kan vara att då eleverna 
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ges möjlighet att relatera sina kunskaper till olika miljöproblem, får de en ny inblick i vad 

problematiken kring vad dessa handlar om. Detta skulle ge dem tillträde till olika argument 

och därmed ge dem möjlighet att via diskussioner ta ställning i olika frågor som rör miljön.   

 

 

I ett annat av målen står det att eleven skall  

 
ha kännedom om några grundämnen, kemiska föreningar och moderna material, deras 
egenskaper, förekomst och kretslopp samt deras betydelse t.ex. i jordskorpan eller inom olika 
verksamhetsområden i samhället (www.skolverket.se). 

 

Även detta mål behandlar kemiska begrepp som till exempel grundämne, kretslopp och 

kemisk förening. Det framgår också att eleverna förväntas känna till hur begreppen ska 

användas, till exempel att grundämnen och kemiska föreningar ingår i olika kretslopp.  

Eleverna förväntas även känna till egenskaper hos dessa grundämnen och föreningar, vilket 

kräver ytterligare begreppsförståelse då exempelvis en kemisk förenings egenskaper beskrivs 

med kemiska termer.  

 

5.2.3 Utläsning av kursplanen i Kemi A 

I utläsningen av innehållet i kursplanen framgår det att direkta uttryck som kan knytas till vår 

tolkningsmodell saknas. Det står ingenstans om det önskvärda i att eleverna för att tillskansa 

sig kunskap, om till exempel pH-begreppet, skall föra en respektfull argumentation där de 

byter åsikter och visar tolerans mot varandra och naturen.  

 

Det står emellertid uttryckligen att eleverna ska kunna diskutera jämvikter, men det är inte 

detsamma som att till exempel använda sina kunskaper till att i samtal med andra argumentera 

för olika ståndpunkter. Den diskussion som avses här har inte med samtal i konventionell 

mening att göra, utan handlar om att föra ett kemiskt resonemang. 

 

En tolkning under inläsningen leder dock indirekt till att resonemang av deliberativ karaktär 

kan vara önskvärda. Det handlar om att eleverna ska kunna relatera sina kemiska kunskaper 

till miljöproblem och på så vis få insikt i problematiken som omgärdar dessa problem. Ett 

exempel är att när eleverna läser om pH, syror och baser får kunskap om hur olika industriers 

utsläpp leder till surt regn som resulterar i miljöproblem. Eleverna skulle därmed få tillgång 

till argument om hur dessa industrier påverkar miljön. Argumenten kan de sedan använda för 
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att ta ställning i olika miljöfrågor. I uppnåendemålet finns det dock inte några konkreta 

uttryck som kan knytas direkt till vår tolkning. 

 

Betyder då avsaknaden av uttryck för deliberativa samtal som en del i att tillskansa sig den 

kunskap och kännedom som kursplanen påbjuder, att dessa inte är önskvärda? Frågan är om 

inte samtal kan vara av stor betydelse inom kemiundervisningen? Särskilt som det i 

inläsningen konstaterades att det som eleverna förväntas känna till och ha kunskap om, till 

stor del handlade om olika kemiska begrepp.  

 

Naturvetenskap, i det här fallet kemi, kan ses som ett språkligt sammanhang och för att kunna 

föra kemiska eller naturvetenskapliga resonemang krävs det därför att eleverna får tillgång till 

de språkliga konstruktioner som utgör den naturvetenskapliga begreppsvärden (Säljö & 

Wyndhamn, 2002). Det önskvärda i detta framgår också av de olika målen, där det anses av 

vikt att eleverna har kunskap om olika kemiska begrepp som till exempel ”pH-begreppet, 

neutralisation, starka och svaga syror och baser […] (www.skolverket.se, kursplan i Kemi A). 

 

Begrepp i sig betyder dock ingenting och det räcker därför inte att veta den enskilda 

betydelsen av olika begrepp. Det krävs kännedom om hur olika begrepp relaterar till andra 

begrepp och det är först när de används i olika sammanhang som mening uppstår (Schoultz, 

2002). Vore det då inte bra om eleverna, till exempel genom deliberativa samtal, tilläts att 

träna sig på hur dessa begrepp skall användas? Eleverna kan till exempel samtala om hur de 

förstår pH-begreppet i förhållande till starka och svaga syror. 

 

Någon kanske hävdar att kemi är svårt och att eleverna inte klarar att föra samtal på egen 

hand. Kunskap är dock inte svart eller vit. Ofta kan elever delta i och förstå resonemang, även 

om de inte själva kan föra det. Kunskap är på detta vis ofta fragmentarisk, men kan räcka till 

för att förstå vad det är frågan om. Dessutom lär sig och utvecklas elever i interaktion med 

andra. Genom samarbete med till exempel en duktig kamrat får eleven tillgång till kunskaper, 

tänkesätt och språk som den mer kunnige äger (Säljö & Wyndhamn, 2002). Ett samtal kan ur 

detta perspektiv ses som en situation där eleverna lär och där kunskap ständigt formuleras och 

de olika begreppen konkretiseras (Schoultz, 2002). Finns det då något som hindrar att detta 

samtal kan vara av deliberativ karaktär där eleverna tillåts argumentera under respektfulla 

förhållanden? 

 

 19



Frågan är om kursplanen kan ses som en öppen text? Den inbjuder till exempel till tolkning 

om vad som avses med de olika målen. Det står ingenstans i målet vilka grundämnen eller 

kemiska föreningar som eleverna ska känna till.  

 
ha kännedom om några grundämnen, kemiska föreningar och moderna material […] 
(www.skolverket.se, kursplan i Kemi A). 

 

Kursplanen kan även utgöra ett underlag till att föra diskussioner av deliberativ karaktär 

mellan lärare och elever och mellan elever, om hur målen ska uppnås. Samtidigt utgår 

kursplanen från de värden och mål som läroplanen anger och Lpf 94 betonar att 

undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer. 

 

5.2.4 Kursplan för Mediekommunikation som exempel 

Ämnet Mediekommunikation läses av samtliga elever på det nationella Medieprogrammet. 

Det avser att ge eleverna de teoretiska grunder som behövs för att en förståelse för 

masskommunikationens och reklamens roll i samhället skall möjliggöras. Ämnet ger också en 

bas för vad som avses med mediers innehåll och organisation, och bakgrunden till dagens 

medieklimat, på lokal, nationell och internationell basis, berörs utifrån en historisk kontext. 

Mediekommunikation belyser också olika kommunikationsformer och ämnar ge eleverna 

kunskaper om grundläggande regler för etik och rättigheter inom medieområdet 

(www.skolverket.se, kursplan i Mediekommunikation). 

 

5.2.5 Inläsning av kursplanen för Mediekommunikation 

Enligt kursplanen i Mediekommunikation är målsättningen att eleverna efter avslutad kurs 

skall besitta grundläggande kunskaper om masskommunikationens roll i samhället och kunna 

belysa samspelet mellan individer, samhälle och medier. Kursen skall också ge eleven 

kunskaper i att analysera och förmedla information, men också ha kännedom om faktorer som 

styr vårt val av medier. För att eleverna skall bli godkända i ämnet måste de uppfylla ett antal 

mål som finns återgivna i kursplanen. I ett av målen för kursen uttrycks det att elevens skall  

 

ha kännedom om semiotiska grundbegrepp samt förstå logotypers och varumärkens betydelse 
i olika kommunikationssammanhang (www.skolverket.se, kursplan i Mediekommunikation). 
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För att uppnå detta kursmål fordras det av eleverna att de får kännedom om begrepp som ger 

förutsättningar för tolkning av tecken och symboler. Utifrån kunskapen om de semiotiska 

grundbegreppen kan eleverna lära sig förstå hur företag och myndigheter kommunicerar på 

flera plan i användningen av varumärken och logotyper.  

 

I ett annat kursmål uttrycks det att eleverna skall  

 

ha fördjupade kunskaper om lagstiftning, immaterialrätt och etiska regler som gäller 
rättsförhållandet inom medieområdet samt kunna föra resonemang kring etik i samband med 
medieproduktion (www. skolverket.se, kursplan i Mediekommunikation). 
  

Kursmålet uppnås i detta fall genom att eleven fördjupar sina kunskaper om de lagar och 

regler som gäller i förhållande till medieområdet. Det kan till exempel handla om tryckfrihet, 

upphovsrätt eller mediers etiska skyldigheter. Dessa kunskaper kan ses som en utgångspunkt 

för att diskutera kring etik i förhållande till olika medier. 

 

5.2.6 Utläsning av kursplanen för Mediekommunikation 

Utifrån vår läsning av kursplanen i Mediekommunikation kan vi konstatera att den inte 

anknyter till vår tolkningsmodell. Det finns inget i kursplanen som antyder att det vare sig 

finns olika synsätt eller att olika synsätt ställs mot varandra, inte heller respekt, tolerans och 

överenskommelser ges uttryck i texten. I kursplanens mål betonas det snarare att eleverna 

skall tillgodogöra sig specifika kunskaper. Samtidigt utgår kursplanen från de värden och mål 

som läroplanen anger och Lpf 94 betonar att undervisningen skall bedrivas i demokratiska 

arbetsformer. Blir det inte med denna vetskap möjligt att betrakta kursplanen i 

Mediekommunikation som öppen?   

 

I det första citatet i inläsningen betonas det att eleverna efter avslutad kurs skall ha kunskap 

om semiotiska grundbegrepp. Semiotiken tar sin utgångspunkt i lingvistiken med företrädare 

som Saussure och Barthes. Den senare förde fram en teori om att ett tecken kan beskrivas 

utifrån två perspektiv, denotation och konnotation. Denotation avser ett teckens ”uppenbara” 

betydelse, medan konnotation snarare handlar om användarens personliga uppfattning i mötet 

med ett tecken (Fiske, 2001). Med andra ord kan man säga att en tavla har en ”objektiv” 

betydelse, samtidigt som vi i mötet med den upplever en subjektiv känsla.  
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Det finns givetvis andra semiotiska begrepp som är av betydelse, men med kunskaper om 

denotation och konnotation finns det goda förutsättningar för eleverna att resonera kring 

varumärken och logotyper. Kan då inte resonemanget omsättas i ett deliberativt samtal, då det 

är rimligt att tro att inte alla elever upplever samma känsla av och förståelse för till exempel 

varumärket Coca Cola?  

 

I vårt andra exempel betonar kursplanen att eleverna efter avslutad kurs skall ha kunskaper 

om etiska regler och lagstiftning som gäller rättsförhållandet till medier. Kunskaperna ska 

eleverna i ett vidare perspektiv omsätta i ett resonemang kring etik i samband med olika 

medier. Liksom i föregående exempel finns det goda möjligheter att föra resonemanget utifrån 

det deliberativa samtalet, även om kursplanen i sig inte ger uttryck för detta. Då eleverna får 

ta del av varandras åsikter i till exempel etiska frågor, kan de få nya infallsvinklar på hur de 

kan se på olika problem och lära tillsammans. Kunskapen får liv och betydelse i samspelet 

mellan människor och kunskapens ursprung är interaktion (Säljö, 1992). Då måste väl 

deliberativa samtal kunna ses som ett bra sätt att tillskansa sig kunskaper på? Är det till 

exempel inte möjligt att eleverna i samtal om till exempel nedladdning kan få ge uttryck för 

sina egna åsikter och samtidigt begrunda andras för att öka sina referensramar i frågan, men 

också för att försöka nå någon form av konsensus?  

 

6. Läsning av läromedel 

I följande avsnitt avser vi att göra in- och utläsningar av valda läromedel i Kemi A och 

Mediekommunikation. Kemi A kommer att behandlas först. 

 

6.1 Läromedel i Kemi som exempel 

Som det tidigare framgått utgörs läromedlet i Kemi A av två delar, dels Teoriboken Kemi A 

och dels Temaboken Kemi A. Till böckerna medföljer också en lärarhandledning, 

Lärarpärmen.  Läromedlet innehåller sju olika teman som är uppdelade i flera mindre avsnitt. 

Texter ur tre teman, Grundämnen, Bränslen och Atmosfären kommer att undersökas.  

 

6.1.1 Inläsning 

Det första temat som behandlas här är grundämnen som enligt lärarpärmen anknyter till 

kursplanens mål angående grundämnens egenskaper och förekomst. Texten, som hämtas ur 
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Temaboken, heter ”Var kommer grundämnena ifrån” och är indelat i tre delar varav en del 

heter Kärnreaktioner.  

 

Texten om kärnreaktioner beskriver hur fördelningen av grundämnen ändrar sig med tiden 

och att en av anledningarna är radioaktivt sönderfall genom kärnreaktioner. Eleverna får även 

veta när människan lärde sig om dessa processer för första gången och att denna upptäckt gav 

ett nobelpris. Sedan beskrivs det att det radioaktiva sönderfallet, fission, kan orsaka problem 

för människan och att till exempel radon kan förorena dricksvattnet. Det står att radon 

dessutom kan finnas i byggnader och om dessa är dåligt ventilerade, kan denna gas ansamlas. 

Problemet är dock inte radon i sig, utan dess radioaktiva restprodukt Polonium. I sista stycket 

behandlas kärnkraft och kärnvapen: 

 
Vi har också lärt oss att kontrollera fissionsreaktioner och använda den energi som frigörs 
då. Ett otäckt exempel är skapandet av kärnvapen. Den kontrollerade fissionen i ett 
kärnkraftverk är en fredlig användning. De restprodukter som bildas kan dock skapa 
problem på lång sikt. Att även fredliga användningen kan ge akuta skadliga följder märktes 
på våren 1986, när kärnkraftverket Tjernobyl i Ukraina fick ett reaktorhaveri. Det bildades 
ett radioaktivt stoftmoln som drev in över Sverige med vindarna och sedan avgav sitt 
innehåll med nederbörden (Temaboken, 2000: 21ff). 

 

Till texten hör tre stycken uppgifter varav de två senare berör olika halveringstider och 

farligheten hos cesium. Den första frågan handlar om avståndet till Tjernobyl: 

 
Tjernobyl ligger tillräckligt nära oss för att vi skulle drabbas av denna reaktorolycka. Hur 
långt är det från Tjernobyl till Sveriges gräns? Reaktorer av liknande typ finns i Ignalina 
(Litauen) och i Sankt Petersburg (Ryssland). Hur långt bort ligger dessa orter från Sverige? 
(Temaboken, 2000: 22). 

 

Till stycket om kärnreaktioner i Temaboken finns det ett avsnitt i Teoriboken som heter 

Radioaktivt sönderfall. I detta avsnitt behandlas olika strålningstyper, kärnreaktioner och 

halveringstid. Nedan följer ett utdrag ur texten om kärnreaktioner: 

 
Vid alfasönderfall sänds det ut alfapartiklar, som är heliumkärnor. alfasönderfall är vanligt 
bland tyngre atomslag med atomnummer högre upp än 83 och sönderfallet minskar med 
massan hos dessa tunga kärnor. Den isotop som bildas vid ett alfasönderfall får ett masstal 
som är 4 enheter lägre och en kärnladdning som är 2 enheter lägre än den ursprungliga 
atomens (Teoriboken, 2000: 10).  

 

Till texten hör ett antal frågor där eleverna skall skriva kärnreaktioner för alfasönderfall av 

olika ämnen, samt att med hjälp av periodiska systemet hitta de nya ämnen som bildats efter 

sönderfallet. Till detta avsnitt, samt det ur Temaboken, hör även en övning som beskrivs i 
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Lärarpärmen. Övningen handlar om radon och eleverna skall utarbeta ett informationsblad på 

en A4-sida där de ska förklara:  

 
 Vad radon är och hur radon bildats genom radioaktivt sönderfall 
 Vilka hälsorisker som kan uppkomma om gränsvärdet för radon i luft respektive vatten 

överskrids 
 Hur människor kan avgöra om de är utsatta för höga radonhalter 
 Var man söker hjälp och hur man kan avhjälpa problemet (Lärarpärmen, 2000: 1:14) 

 

I lärarpärmen framgår även var eleverna kan söka information om radon samt en del fakta om 

ämnet. 

 

Det andra temat som behandlas är Bränslen, som enligt lärarpärmen bland annat anknyter till 

kursplanens mål angående kännedom om kemiska föreningar, deras egenskaper, förekomst 

och betydelse. Texterna som hämtas ur Temaboken handlar dels om den kemiska föreningen 

bensin, där även miljöproblematiken kring bensin tas upp, och dels om framtida drivmedel. 

Texten om de framtida drivmedlen är uppdelad i flera delar som beskriver olika alternativ till 

bensin. Dessa texter knyter även an till det som sagts om bensin i tidigare text. Nedan följer 

ett utdrag som handlar om el som alternativ till bensin. 

 
Ett elfordon måste laddas flera timmar med en effekt av ungefär 55 J/sekund, dvs 55 W. 
Sträckan som kan köras på en laddning var i slutet av 1990-talet cirka 8 mil vid 
sommartemperatur, men bara cirka 3 mil kalla vinterdagar. Jämför detta med en bensindriven 
Bil! En bensinpump levererar ungefär 1 liter bensin per sekund vilket motsvarar ungefär 
34 000 000 J vid förbränning. Om bilen har en tankvolym på 50 l, så räcker en tank bensin 
fylld på ungefär en minut till cirka 70 mils körning (Temaboken, 2000: 64). 

 

Till detta textavsnitt hör även en uppgift: 

 
”Det går 600 000 gånger långsammare att ladda elbilens batteri än att tanka den bensindrivna 
bilen”. Diskutera påståendet! (Temaboken, 2000: 65). 

 

Teoriboken knyter an till det som står att läsa om bensin i Temaboken utifrån ett antal olika 

kemiska aspekter. En av dessa aspekter är molekyler och här följer ett utdrag ur denna text: 

 
Bindningarna inom en molekyl uppstår genom delade elektronpar. Den geometriska formen 
hos molekylerna bestäms av en enkel regel: grupper av elektroner repellerar varandra och får 
lägen så långt från varandra som möjligt. Det spelar ingen roll om det gäller grupper av 
bindande elektroner (ett eller flera elektronpar) eller odelade elektronpar - alla repellerar 
varandra (Teoriboken, 2000: 34). 
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I lärarpärmen finns en övning i anslutning till texten om bensin. Övningen går ut på att 

eleverna är ansvariga för ett oljebolag och ska sälja en bensinblandning med specifika 

egenskaper som beskrivs i pärmen. Med utgångspunkt i en tabell som beskriver olika 

kemiska, miljö samt ekonomiska förutsättningar skall eleverna försöka göra bästa möjliga 

blandning enligt specifikationen. De ska sedan räkna ut ett antal kemiska egenskaper hos sina 

blandningar. I en av uppgifterna i anslutning till övningen står det: 

 
 Jämför dina resultat med andras. Hur kan man avgöra vem som har gjort den bästa 

blandningen? (Lärarpärmen, 2000: 3:23). 
 

Det tredje temat som undersöks är Atmosfären, som enligt lärarpärmen anknyter till 

kursplanens mål angående kännedom om några grundämnen och kemiska föreningar, samt 

deras egenskaper och förekomst. Även kursplanens mål angående pH-begreppet, 

neutralisation, syror och baser samt diskussion om jämvikter, är relevant för detta kapitel. 

Avsnittet, som hämtas ur Temaboken, heter Koldioxiden i fokus. 

 

I detta avsnitt beskrivs hur koldioxid kan mätas i atmosfären och det knyter även an till ett 

tidigare avsnitt i temat som beskrivit vilka faktorer som påverkar växthuseffekten. Avsnittet 

länkar även till tema Bränslen och beskriver dessutom koldioxidens eller närmare bestämt 

kolets kretslopp och dess anknytning till växthuseffekten. Följande utdrag kommer från en 

text som handlar om Koldioxiden och vår livsmiljö. Texten beskriver hur växthuseffekten gör 

att temperaturen ökar och hur detta har ett samband med en ökning av koldioxid i atmosfären.  

 
Man är ganska ense om att en höjning av koldioxidhalten […] torde medföra en global 
uppvärmning med 1-5 ◦C. Däremot vet man inte om den uppmätta temperaturökningen 
kommer att fortsätta, och inte heller om den enbart beror på mänskliga aktiviteter 
(Temaboken, 2000: 87ff).  

 

Efter detta stycke följer ett resonemang om olika tänkbara scenarion som växthuseffekten kan 

leda till utifrån vetenskapliga hypoteser, dessa benämns nedan som hotbilden. Även en 

mothypotes, där diskussionen kring växthuseffekten anses överdriven, redovisas. Sedan 

fortsätter resonemanget: 

 
De som kritiserar den här hotbilden menar att naturen själv kommer att finna en lösning. 
Kritikerna anser att de effekter vi ser kanske också endast är små förändringar i ett större 
förlopp som vi inte ens kan förändra i någon riktning. Detta är en något cynisk utgångspunkt. 
På internationell nivå […] har man emellertid enats om försiktighetsprincipen, dvs att man för 
säkerhets skull ska försöka se till att koldioxidutsläppen minskar. Tyvärr finns ofta ett gap 
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mellan vilja och handling, vilket också kunde ses i de dokument som var resultatet av 
miljökonferensen i Kyoto (Temaboken, 2000: 87ff). 
 

Till texten hör ett antal övningsuppgifter där de flesta handlar om att utföra olika beräkningar. 

I en av övningsuppgifterna ska dock eleverna diskutera vilka problem det skulle medföra att 

göra koldioxidmätningar i till exempel London. I en annan övningsuppgift ska eleverna 

kommentera sina beräkningar över den förväntade ökningen för koldioxiden i atmosfären, 

relaterat till den verkliga ökningen för samma period.  

 

Ett avsnitt i Teoriboken som heter Jämvikter utgår från Temabokens avsnitt om koldioxiden i 

atmosfären. Ett utdrag följer ur texten som beskriver en kemisk jämvikt mellan 

koldioxidmolekyler i gasfas (atmosfären) och koldioxidmolekyler i vätskefas (havet).   

 
I alla gaser rör sig molekyler hela tiden snabbt i alla riktningar. Det är oundvikligt att de då 
och då kommer att kollidera med molekyler i vätskeytan […]. En del studsar tillbaka, men en 
del löser sig och hamnar i vätskan. Samtidigt rör sig de koldioxidmolekyler som är lösta i 
vätskan oupphörligt och kolliderar med vattenmolekylerna och med varandra. Nära 
vätskeytan kommer en del av dessa molekyler att lämna vätskan och hamna i gasen 
(Teoriboken, 2000: 109ff). 

  

I anslutning till texten i Teoriboken följer ett antal övningsuppgifter som går ut på att 

eleverna, med hjälp av tabeller och grafer, ska beräkna hur jämvikten förskjuts mellan gas och 

vätska. I Lärarpärmen finns inga övningsuppgifter i anslutning till detta tema, endast 

laborationer som vi beroende på tidsbegränsning, valt att bortse från. 

 

6.1.2 Utläsning  

Frågan är om texterna i Temaboken öppnar upp för diskussioner som kan vara av deliberativ 

karaktär. Första avsnittet handlade om kärnreaktioner och i texten framgår det att fission är 

något som anses som viktigt och dess upptäckt belönades med ett nobelpris. Vidare framförs 

olika åsikter om det goda och onda i att människan lärt sig kontrollera fission i form av 

kärnkraftverk och kärnvapen. Även det goda med fission problematiseras då de 

miljörelaterade problemen i samband med kärnkraft belyses.  

 

Finns det då inte i till exempel frågan om Tjernobyl en öppning för deliberativa samtal där 

eleverna tillåts ge sina åsikter om faran eller det goda med kärnkraftverk? Detta då det 

framgår att kärnkraftverket i Tjernobyl, som hade stor påverkan på vår miljö, låg ungefär 

dubbelt så långt bort som de andra kärnkraftverken som nämns. Det finns dock även en annan 

aspekt på frågan och det är att de andra frågorna till texten på ett tydligt sätt uttrycker att det 

 26



finns ett rätt svar att söka efter. Kan denna fråga då reduceras till att eleverna tar reda på 

avståndet och sedan stannar där, eftersom de inte uppmanas till diskussion? 

Finns det några andra möjliga ingångar till att föra deliberativa samtal? Kan inte till exempel 

den svenska kärnkraften diskuteras anslutning till texten? En diskussion skulle kunna rymma 

flera dimensioner eftersom att eleverna får kunskap om vad det innebär att olika ämnen är 

radioaktiva och vad begreppet halveringstid betyder. Vilket utrymme frågor av denna typ får 

är dock upp till läraren då det endast berörs perifert i texten och saknar anknytning bland 

övningsuppgifterna.  Texten och övningsuppgifterna ur detta avsnitt i Temaboken kan ses som 

öppna och inbjuder till samtal och diskussioner. Det finns utrymme för olika åsikter och 

tolkningar som kan utgöra ett underlag till att föra diskussioner och samtal av deliberativ 

karaktär. 

 

I avsnittet om bensin och framtida bränslen uppmanas eleverna att diskutera påståendet om att 

det går 600 000 gånger snabbare att tanka en bensinbil jämfört med att ladda en elbil. Det kan 

se ut som att eleverna ges chansen att diskutera fram en överenskommelse om hur olika 

bränslen ska jämföras, samt vilka aspekter som till exempel miljö, tid eller ekonomiska, som 

är av vikt i dessa jämförelser. Problemet är att textens utformning inte lämnar utrymme för 

olika åsikter om hur olika sorters drivmedel kan jämföras. Det finns en essentialistisk tanke 

bakom texten som säger att det inte går att jämföra bensindrivna bilar med eldrivna bilar på 

det sätt som eleverna uppmanas till. Texten ses därmed som sluten. 

 

Det sista avsnittet ur Temaboken som berördes här, var atmosfären och koldioxidens påverkan 

på växthuseffekten. I texten presenteras flera aspekter, hotbilder, på vad människans utsläpp 

av växthusgaser eventuellt kan leda till. Även motargument där människans påverkan anses 

försumbar presenteras, dock ur ett vinklat perspektiv, och det sägs även att det är cyniskt att 

se på problemet på detta sätt. Framgår det inte därmed ett essentialistiskt uttryck, då det anses 

att det finns ett rätt sätt att tänka om vilken roll människan spelar i denna miljöproblematik?  

 

I övningsuppgifterna ges det uttryck för det önskvärda i att eleverna reflekterar över vad 

människans utsläpp av koldioxid betyder ur ett miljöperspektiv. Eleverna ska utföra 

beräkningar av den förväntade ökningen av mängden koldioxid i atmosfären under en 

bestämd tidsperiod, som sedan jämförs med den reella ökningen ur en tabell med mätvärden 

för samma period. Eleverna ska sedan kommentera vad de kommit fram till. Detta kan ses 

som ett essentialistiskt uttryck för hur miljöproblematiken med växthuseffekten skall 
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uppfattas. Eleverna skall lotsas fram till rätt åsikter och infallsvinklar om hur vårt levnadssätt 

påverkar miljön. Det framgår även i uppgiften där eleverna uppmanas till diskussion om 

varför det inte går att utföra mätningar i storstäder. Denna text kan därmed ses som sluten. 

Det framkommer tydligt ur det perspektiv att den förklaringsmodell där växthuseffekten 

betraktas som oberoende av människans påverkan, mer eller mindre förkastas. Det finns en 

essentialistisk tanke om att det är människans utsläpp som ger upphov till växthuseffekten, 

detta trots att det inte råder vetenskaplig enighet i frågan.  

 

Teoriboken har en annan karaktär än Temaboken och här presenteras, som namnet antyder, de 

kemiska teorier som ligger bakom de olika teman som berörs. Samtliga av Teoriboken texter 

saknar helt de uttryck vi söker efter utifrån vår tolkningsmodell. Texterna om de olika 

kemiska teorierna stämmer väldigt väl in på metodens beskrivning av slutna texter. Det vill 

säga att de bygger på essentiella tankegångar om vad som ska förmedlas och vad innehållet 

betyder. Texternas innehåll bygger på förmedling av kunskap och lämnar inget utrymme för 

skilda synsätt eller tolkningar. Synen på eleven ur dessa texters perspektiv är som kunskapens 

objekt, snarare än som dess subjekt. Texternas funktion kan på flera sätt liknas vid en 

faktaruta. Innehållet beskrivs på ett sätt som utesluter alternativa sätt att uppfatta de olika 

kemiska fenomenen på. Det förväntas inte heller att eleverna i de olika övningsuppgifterna 

tillför något själva, utan de ska endast avspegla den kunskap som texten förmedlar.  

 

Den första uppgiften i Lärarpärmen där eleverna skall författa en A4-sida om radon, saknar de 

uttryck vi söker efter utifrån vår tolkningsmodell. Det finns exempelvis inget utrymme för 

skilda synsätt om radons egenskaper, utan uppgiften saknar deliberativa inslag. Texten kan 

ses som sluten och bygger på essentialistiskt innehåll där det som förväntas av eleverna är att 

de ska presentera fakta utifrån faktatexter. Den andra uppgiften i Lärarpärmen går ut på att, 

utifrån en specifikation, göra bästa möjliga bensinblandning.  Eleverna uppmanas därefter att 

jämföra sina blandningar för att komma fram till vilken blandning som kan anses vara den 

bästa. Detta kan ge ett skenbart intryck av att deliberativa samtal kan föras utifrån uppgiften. 

Antagandet att det finns en bästa blandning innebär att det saknas olika synsätt på hur 

uppgiften skall lösas. Därmed blir det inte heller svårt för eleverna att komma överens om 

vilken blandning som kan anses som den bästa. Denna typ av överenskommelse kan inte ses 

som deliberativ då den bygger på en essentialistisk tanke om hur en bra blandning ska se ut. 

Texten kan därmed betraktas som sluten. 
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6.2 Läromedel i Mediekommunikation som exempel 

I följande avsnitt redogör vi för vår inläsning, respektive utläsning av läromedlet i 

Mediekommunikation. I inläsningen kommer de tre valda kapitlen att redogöras var för sig, 

för att sedan tillsammans diskuteras i utläsningen. 

 

6.2.1 Inläsning av läromedel i Mediekommunikation 

I det första kapitlet i Mediekunskap och mediekommunikation, ”Att jobba med media”, 

introducerar författarna läsaren för mediebranschen och ger en bild av denna som en mycket 

populär bransch hos ungdomar. Detta har medfört att det idag är svårare att bli journalist än 

till exempel läkare. Dessutom har antalet anmälningar till landets medieprogram aldrig varit 

fler. 

 

Det nästföljande stycket beskriver branschens ständiga kamp mot klockan och här betonar 

författarna att resultatet av en kampanj, ett TV-program eller en annons grundar sig på 

samspel mellan människor. I mediebranschen är grupptänkandet centralt och projektformen 

det vanligaste arbetssättet, men även den enskildes roll betonas i projektgruppen:  

 
Gruppen jobbar mot ett gemensamt mål. Var och en i gruppen förutsätts bidra med sin 
kunskap och kompetens, vara öppen för andras idéer och ta ansvar för att nå målet (Hallin & 
Hallström, 2000: 7).  

 

Utbildningen i media ska inte skilja sig från verkligheten, menar författarna, och då 

arbetsformen utgör en viktig del av utbildningen förväntas eleverna sätta ihop egna 

projektgrupper. Eleverna uppmanas också att se på utbildningen som en resa de gör 

tillsammans med andra där de 

 
…lär av varandra och kommer gemensamt fram till ett resultat. Idéer och tankar väcks, 
förkastas, accepteras för att slutligen förverkligas (Hallin & Hallström, 2000: 7). 

 

Härpå följer en uppgift som går ut på att eleverna ska försöka lösa ett problem (beräkna 

antalet trianglar i en pyramid) först på egen hand och därefter i grupp. Eleverna ska i och med 

detta fundera över om det blir någon skillnad om man jobbar i grupp eller var för sig. Målet 

med uppgiften är att eleverna ska lära av varandra, för att på så sätt öka den gemensamma 

kunskapen. Författarna ställer därefter upp ett antal frågor som eleverna kan fundera över 

inför sammansättningen av de egna projektgrupperna och tillsammans diskutera:  
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Hur stor ska gruppen vara? Vilka ska ingå i gruppen? Behövs det en ledare? Är det viktigt 
att alla kommer till tals? (Hallin & Hallström, 2000: 8). 

 

I kapitlets sista del diskuteras kreativitet som författarna hävdar att alla människor besitter och 

kreativiteten tränas bäst tillsammans med andra, i till exempel en projektgrupp. För att 

kreativiteten skall kunna tränas krävs det att projektgruppen skapar en tillåtande miljö där 

eleverna kan och får göra bort sig, och där alla ges möjligheten att medverka i att lösa 

uppgifter. Kapitlet avslutas med två uppgifter som ska fungera som hjälp för eleverna att öva 

kreativiteten, där den senare fokuserar på brainstorming. Författarna ger förslaget att 

projektgruppen sätter sig ner och funderar över vad en tegelsten kan användas till, förutom att 

vara byggmaterial och ju fler idéer gruppen kommer fram till desto bättre.    

 

I inledningen till bokens tredje kapitel, ”Kommunicera eller informera”, försöker författarna 

klargöra skillnaden mellan att kommunicera och informera. Den som informerar, menar de, 

sänder ett budskap utan att förvissa sig om att det når rätt mottagare. Det är således en 

enkelriktad handling, till skillnad från kommunikation som förutsätter ömsesidighet och att de 

som kommunicerar har någonting gemensamt. Utifrån denna korta summering ställer 

författarna den öppna frågan om huruvida det är möjligt att informera bort samhällsproblemen 

eller inte.   

 

I nästföljande avsnitt fortsätter författarna sitt resonemang om kommunikation, där de också 

ger en mer ingående beskrivning av en enklare modell för kommunikation: Vem säger vad till 

vem genom vilken kanal och med vilken effekt? Lasswells modell från 1948 fungerar 

fortfarande som en checklista, menar författarna, men kommunikation kan beskrivas både 

tydligare och mer komplicerat. Ur ett perspektiv kan kommunikation ses som en process för 

överföring av meddelanden, medan denna syn ur ett annat perspektiv är av underordnad 

betydelse till förmån för hur tecken kommunicerar. Detta senare perspektiv kallas för 

semiotik, det vill säga studiet av tecken och hur dessa tecken tolkas.  

 

Semiotiken försöker bland annat påvisa vad som döljer sig under ytan när vi kommunicerar. 

Författarna ger en redogörelse för några olika semiotiska begrepp, innan de förklarar att 

semiotik är en bra utgångspunkt vid tolkandet av bilder. De exemplifierar med en annons för 

klädmärket Diesel och redogör utifrån denna för hur bilder kan tolkas och vad man ska tänka 

på i tolkning av bilder. De diskuterar bland annat olika normbrott som de menar finns i bilden 
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och eleverna själva uppmanas att fundera över ytterligare normbrott, utöver de som författarna 

redovisar, som de anser sig kunna finna i bilden.  

 

Kapitlet avslutas med ett antal uppgifter, i form av diskussionsfrågor, till exempel: 

 
När en fotbollsspelare gör mål utspelas stora glädjescener på planen. Vilka gester brukar 
målgörarna utföra? Vad betyder de? Är de spontana eller inrepeterade, tror du? (Hallin & 
Hallström, 2000: 40).  

 

I läromedlets sjunde kapitel, ”Reklam”, problematiserar författarna inledningsvis begreppet 

reklam, vilket sker utifrån ett två-sidors-uppslag med olika annonser. Författarna ställer 

frågan om huruvida samtliga annonser på uppslaget kan ses som reklam eller inte. De ger 

därefter en definition av reklam som att den ska främja försäljningen av varor och tjänster, 

men hävdar också att reklam av idag även används till att få oss att gynna vissa 

organisationer och åsikter.  

 

Författarna medger att inte alla gillar reklam, och en kritisk hållning gentemot fenomenet är 

att föredra. Men, menar de, reklam kan inte sägas manipulera konsumenterna till att köpa 

varor som de inte behöver. Däremot kan reklam påvisa och påminna om behov. Behövs då 

all reklam? frågar sig författarna utan att försöka ge något svar. De konstaterar dock att olika 

typer av reklam fyller olika behov för olika människor.  

 

Vidare följer ett uppslag med två annonser för bilmärket Hyundai som författarna vill att 

eleverna ska resonera kring utifrån ett antal frågor: 
 

Hur reagerar du på dem [annonserna]? Vilka upplevelser ger de? Vilka dolda budskap kan 
du läsa ut? Varför är de så olika? (Hallin & Hallström, 2000: 168). 

 

På nästa uppslag följer ytterligare två annonser för två olika kaffemärken. Här vill författarna 

att eleverna ska försöka göra en semiotisk analys av annonserna. Att göra semiotiska analyser 

är något som återkommer under kapitlets gång och en annons som uppmärksammas står det 

omdebatterade klädföretaget Benetton bakom. Författarna vill här att eleverna ska resonera 

kring annonsen, men också ta ställning om huruvida den är bra eller dålig.   
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Liksom i föregående fall avslutas även detta kapitel med ett antal uppgifter som anknyter till 

det som avhandlats. Uppgifterna består i flera fall av att eleverna får ett problem som de skall 

ta ställning till eller diskutera. En uppgift lyder:  

 
Uppfattar vi all den reklam som omger oss? Vad kommer vi ihåg av den? Fråga några som 
läst dagens tidning om vilka annonser som finns i den. Vilka företag, eller produkter har 
man sett annonser för? Fråga också varför de tror att de har fastnat för just dem (Hallin & 
Hellström, 2000: 197).  

 

6.2.2 Utläsning av läromedel i Mediekommunikation 

Redan i inledningen av det första kapitlet redogör författarna för mediebranschen som en 

bransch på uppgång. Författarna ger ingen egen förklaring till vad detta beror på, men är inte 

det av intresse att diskutera i medieundervisningen? Eleverna måste väl trots allt ha en 

baktanke med sitt val av inriktning?  Vad är det som mediebranschen har att erbjuda som inte 

andra branscher har och vad beror det ökade intresset på? En diskussion som förs i anslutning 

till författarnas kommentar och utifrån ovanstående frågor kan ge upphov till att olika synsätt 

ställs mot varandra där eleverna får argumentera för sina åsikter och samtidigt ta del av 

andras. Diskussionen kan mycket väl föras utifrån en deliberativ hållning, med målsättningen 

att någon form av konsensus nås.   

 

I samma kapitel betonas författarna samspelet mellan människor inom mediebranschen, men 

också inom medieutbildningen. Samspelet ses som en förutsättning för att arbetet skall kunna 

utföras. Det citat som anges i början av inläsningen, att gruppen jobbar mot ett gemensamt 

mål samtidigt som individerna enskilt bidrar, kan direkt knytas an till vår tolkningsmodell och 

det deliberativa samtalet med dess betoning på det viktiga i att argumentera för sina egna 

åsikter och samtidigt ta del av andras i en strävan mot att nå gemensamma överenskommelser. 

Detta är en syn som ytterligare förstärks i det påföljande citatet som betonar att eleverna skall 

lära av varandra för att nå fram till ett resultat och där olika idéer vägs mot varandra innan 

förverkligandet sker.  

 

I uppgiften med pyramiden får eleverna prova att lösa ett problem, dels på egen hand och dels 

i grupp, och därefter föra ett resonemang om vilket sätt som var det mest fruktbara. 

Uppgiftens målsättning är att eleverna ska lära av varandra och öka den gemensamma 

kunskapen. Utifrån kunskapen om att fler infallsvinklar på ett problem ger bättre 

förutsättningar för att lösa problemet, ska eleverna tillsammans utforma en välfungerande 
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projektgrupp. Till sin hjälp har eleverna ett antal frågor som författarna anger och som skall 

fungera som dels diskussionsunderlag och dels som hjälp vid sammansättningen av 

projektgruppen. Frågan är om inte detta resonemang kan knytas till vår tolkningsmodell och 

det deliberativa samtalet, då det betonar att eleverna diskuterar för och nackdelar med 

gruppsammansättning och tillsammans arbetar fram och ökar den gemensamma kunskapen? 

För att en överenskommelse om gruppsammansättningen skall kunna nås måste även eleverna 

visa respekt och tolerans gentemot varandra då målet är att de tillsammans ska hitta den bästa 

lösningen för sammansättningen av gruppen. 

 

Kapitel tre, som till stor del inriktar sig på att beskriva semiotikens grunder, rymmer inga 

direkta citat som uttrycker deliberativa tankegångar. Innebär det då att det inte ges något 

utrymme till att bedriva undervisning med deliberativa förtecken? Eller går det att hitta andra 

öppningar? I den semiotiska analysen av Dieselreklamen ger författarna visserligen sin 

tolkning av annonsen, men det hindrar väl inte från att eleverna ges möjligheten att uttrycka 

sina åsikter i en diskussion av deliberativ karaktär? Kan inte det samtidigt vara ett bra sätt för 

eleverna att tillsammans lära sig de semiotiska grundbegrepp som kursplanen efterfrågar? 

Författarnas tolkning är en av många möjliga tolkningar av annonsen. Det öppnar för att 

eleverna utifrån det deliberativa samtalet får redogöra för sina egna tolkningar. Därmed ges 

olika synsätt utrymme, vilket i sin tur kan öka den gemensamma kunskapen. Samtidigt får 

eleverna argumentera för sina ståndpunkter och ta del varandras i ett försök att enas kring vad 

annonsen uttrycker.   

 

Författarna uppmanar eleverna till att genomföra ett flertal semiotiska analyser och de frågor 

som ställs i förhållande till den Hyundai-reklam som det redogörs för i inläsningen, kan 

fungera som en utgångspunkt för att föra deliberativa samtal. Diskussionen kan breddas om 

annonsen för Benetton i kapitel sju inbegrips i diskussionen. Ett resonemang kring etik inom 

medieområdet, men också olika varumärkens och logotypers betydelse i olika 

kommunikationssammanhang, möjliggörs därmed. Genom att samtala om dessa områden, 

utifrån en deliberativ hållning, kan olika synsätt bli exponerade. I förlängningen kan 

diskussionen medverka till att eleverna får en vidare förståelse, samtidigt som kursplanens 

mål uppfylls.  

 

Vad finns det slutligen att säga om de uppgifter som avslutar de lästa kapitlen? Ger de 

utrymme för att deliberativa samtal blir en viktig del av undervisningen, eller har de en 
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motsatt effekt? Uppgiften som avslutar det första kapitlet kan utifrån vår tolkningsmodell 

sägas föranleda diskussioner i deliberativ anda. Att ”brainstorma” innebär att öva sin 

kreativitet, i gemenskap med andra, med inslag av argumentation och kollektiv viljebildning. I 

ett första skede ges en mängd olika förslag som gruppen i ett andra skede tar ställning till. 

Förslagen antas alternativt förkastas i en argumentation.   

 

Uppgiften som avslutar kapitel tre där eleverna ska resonera kring fotbollsspelare och deras 

målgester öppnar väl däremot upp för en vidgad diskussion som kan föras utifrån det 

deliberativa samtalet? Idag är många fotbollsspelare lika mycket varumärke som idrottare och 

målgester signalerar inte sällan budskap och ställningstaganden. En deliberativt hållen 

diskussion kring detta öppnar upp för att olika synsätt ställs mot varandra, vilket kan 

föranleda ett vidgat resonemang, där en förståelse, i enlighet med kursplanens mål, för 

varumärkens betydelse kan nås. 

 

 I slutet av inläsningen finns ett annat exempel som inbjuder till att föra diskussioner i 

deliberativ anda. I uppgiften skall eleverna fundera kring reklam och hur den påverkar oss. 

Utifrån uppgiften utformning kan eleverna först resonera kring sitt eget förhållande till reklam 

och därefter dela med sig av sina åsikter i ett samtal där de olika synsätten ställs mot varandra.  

 

Läromedlet i Mediekommunikation kan i vår utläsning betraktas som en öppen text, ur ett 

pedagogiskt perspektiv, som ger möjliga ingångar till att bedriva deliberativa samtal i 

medieundervisningen. Samspelet mellan människor och att vi lär av varandra betonas och är 

också grundförutsättningen för att de kursmål som satts upp för ämnet, skall uppnås.  

 

7. Diskussion 

I detta avsnitt följer dels en diskussion av uppsatsens metodologi och dels en avslutande 

reflektion där vi resonerar kring våra slutsatser. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Vi har i det här arbetet gjort läsningar av styrdokument och läromedel. Metoden vi använt oss 

av är den kvalitativa ansatsen syftesrelaterad läsning. Till skillnad från kvantitativa metoder 

kan en kvalitativ ansats knappast generera i några generella slutsatser. Däremot finns det 

möjligheter att gå på djupet med ett problem, vilket vi också försökt göra med våra läsningar. 

Att göra läsningar av texter innebär dock alltid att texten på ett eller annat sätt måste tolkas. 
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Men utifrån vår pragmatiska hållning avser vi inte ge den rätta tolkningen av valda texter, 

utan vårt bidrag är snarare ett av många möjliga. I och med att vi tolkat läromedelstexter och 

styrdokument finns det inga särskilda etiska aspekter att ta hänsyn till.  

 

I texttolkningen använde vi oss av begreppen in- respektive utläsning. Inläsning betyder, som 

redan nämnts i metodavsnittet, att man försöker förstå texten på dess egna villkor i dess egna 

perspektiv. Under inläsningen är det därför av vikt att texten behandlas ärligt. Det vill säga att 

de textavsnitt som tolkas, refereras på ett sätt som medför att textens ursprungliga innebörd 

framgår. Dessutom bör valet av texter spegla den helhet ur vilken texterna hämtats. I 

utläsningen sker en förskjutning av perspektiven och förståelsen från inläsningen sätts i ett 

nytt sammanhang. Utläsning är en kritisk läsning som problematiserar förståelsen från 

inläsningen. Risken vid utläsningen är att texten över- eller undertolkas. Övertolkning innebär 

här att läsaren läser ut mer ur texten än vad som kan anses vara rimligt, medan undertolkning 

är det motsatta.  

 

Vi vill hävda att våra utläsningar av styrdokument och läromedel är rimliga och anser inte att 

vi gjort över- eller undertolkningar i uppsatsen. Det finns dock alltid en risk för att tolkningar 

innehåller drag av dessa aspekter. I vårt fall är risken större att vi gjort undertolkningar än 

övertolkningar. Detta resonemang bygger på att vi endast vid ett fåtal tillfällen i våra läsningar 

funnit uttryck för det deliberativa samtalet. 

 

Vi valde att göra våra läsningar utifrån en tolkningsmodell som bygger på Englunds kriterier 

för det deliberativa samtalet. Detta för att göra det möjligt att applicera uttryck för det 

deliberativa samtalet på texter. Vi lade till ytterligare en aspekt i tolkningsmodellen där 

texternas öppenhet respektive slutenhet bedömdes. Målet med detta var att vi ville undersöka 

om texterna ur ett pedagogiskt perspektiv kunde utgöra en grund för diskussion utifrån olika 

infallsvinklar. Med pedagogiskt perspektiv menar vi vilken kunskapssyn som texterna 

förmedlar angående hur lärandesituationer ska se ut. Det vill säga om texterna kan betraktas 

som progressivistiska eller essentialistiska i förhållande till kunskap.  

 

Läsningarna som vi gjort utifrån vår tolkningsmodell har delvis varit fruktbara. I läromedlet i 

Mediekommunikation framkom intressanta aspekter som kan motivera deliberativa samtal. 

Läsningarna av läromedlet i Kemi var inte lika fruktbara. En anledning till detta kan vara att 

laborationerna utelämnades. Vi valde att utelämna laborationerna på grund av att vi var mer 
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intresserade av att fokusera på läromedelstexten, men också på grund av att laborationer i 

textform inte säger så mycket. Enligt vår bedömning är det först i och med att laborationen 

äger rum som det blir fruktbart att undersöka vilka uttryck det ges för deliberativa samtal. Ett 

alternativ eller komplement till vår tolkningsmodell kan därför vara en etnografisk studie där 

uttryck för det deliberativa samtalet undersöks i skolmiljö. En sådan studie kan vara av 

betydelse ur flera aspekter. I Kemi kan man undersöka både laborationer och ”ordinarie” 

undervisning angående förekomsten av deliberativa samtal i undervisningen. I 

Mediekommunikation kan det vara av intresse att undersöka om läromedlets öppningar för att 

bedriva deliberativa samtal tas till vara.  

 

7.2 Diskussion av genomförda läsningar 

I vår uppsats har vi gjort in- och utläsningar av Lpf 94, kursplaner och läromedel för att 

försöka hitta uttryck för möjligheten till deliberativa samtal. Vi ser i det deliberativa samtalet 

en potentiell utgångspunkt för att förankra ett deliberativdemokratiskt förhållningssätt inom 

skolan. Men det ställer höga krav på den enskilde läraren som förväntas tona ner sin 

auktoritet. Det ställer även höga krav på eleverna som förväntas vilja bidra med och 

argumentera för sina åsikter. Det deliberativa samtalet skiljer sig därmed från traditionell 

skolkultur (asymmetrisk överföring av kunskap från lärare till elev) och kan kanske verka 

förvirrande för eleverna. Där eleverna vanligtvis uppfattas som kunskapens objekt förskjuts 

perspektivet mot att de ses som kunskapens subjekt. Det innebär att eleverna medverkar till 

bildandet av kunskap, snarare än att söka efter de rätta svaren.  Det deliberativa samtalet har 

dock haft svårt att hävda sig i skolan (Englund, 2003). En undervisning som till fullo bygger 

på det deliberativa samtalet är kanske en utopi, men det kan ses som komplement och 

alternativ till traditionell skolverksamhet (Englund, 2004).  
 
Vi har, som tidigare nämnts, gjort in- och utläsningar av Lpf 94. Läroplanen har kritiserats av 

Englund (2004) för att den bygger på ett strikt mål- och utvärderingssystem med inriktning 

mot kunskapsförmedling snarare än demokratiska överväganden. Trots Englunds 

invändningar mot Lpf 94 menar vi att det finns exempel i texten som öppnar för att bedriva 

deliberativa samtal i skolan. Bland annat skall skolan ge utrymme för olika åsikter, men 

också respekt gentemot andra människor betonas. Uppfattningen att läroplanen innehåller 

tänkbara inslag av deliberativ karaktär har framförts i En fördjupad studie om värdegrunden 

(Skolverket, 2000). Även om Lpf 94 till stor del fokuserar förmedlandet av kunskap ska den 

också beskriva hur förutsättningar kan skapas för att eleverna ska ta till sig och utveckla 
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kunskaper. En utgångspunkt för att tillgodogöra sig kunskaper är att ett 

deliberativdemokratiskt förhållningssätt präglar undervisningen. Ett respektfullt bemötande 

av andra människors åsikter kan ses som grunden till en väl fungerande skolmiljö där 

eleverna tillåts tala med varandra om det de vet och inte vet.  

 

I uppsatsen har vi även gjort in- och utläsningar av kursplanerna i Kemi A och 

Mediekommunikation. Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som kan uppfattas ligga långt 

ifrån mer ”värdegrundsnära” ämnen som exempelvis samhällsorienterade ämnen. Englund 

(2000) menar att det deliberativa samtalet kan bidra till elevernas meningsskapande och 

kunskapsbildning inom andra områden än enbart de samhällsorienterade. I vår läsning av 

kursplanerna konstaterar vi att det inte ges några uttryck för deliberativa samtal. Vi anser dock 

att kursplanerna ur ett pedagogiskt perspektiv framstår som öppna. Kursplanerna ska visa hur 

ett ämne eller en kurs kan bidra till att eleverna utvecklas i enlighet med de värden och mål 

som anges i läroplanen. Detta tolkar vi som att kursplanerna inte bara ska visa vägen för 

elevernas kunskaper, utan även bidra till att eleverna utvecklar ett demokratiskt 

förhållningssätt. Detta förhållningssätt kan, som vi tidigare nämnt, vara av deliberativ 

karaktär. Som vi såg i utläsningen av Lpf 94 kan detta förhållningssätt vara av deliberativ 

karaktär och det vi frågar oss är om inte deliberativa samtal är en önskvärd del av 

undervisningen?  

 

Att lära sig naturvetenskapliga ämnen är att skolas in i en diskurs (Säljö & Wyndhamn, 2002). 

För att kunna föra kemiska resonemang krävs av eleverna att de utvecklar de språkliga 

konstruktioner som ingår i en naturvetenskaplig begreppsvärld. Är det då inte bra om eleverna 

genom deliberativa samtal tillåts att träna sig i detta? Detta trots att vi inte funnit uttryck för 

deliberativa samtal i kursplanen. Inte heller i kursplanen för Mediekommunikation har vi 

funnit uttryck för deliberativa samtal. Men samtalet har väl också en naturlig del i 

Mediekommunikation? I samband med till exempel semiotiska analyser av bilder är samtalet 

ett verktyg för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig kunskaper om olika sätt att tolka 

bilder på.  

 

I utläsningarna av läromedel konstaterade vi att texterna i kemi i stort kan betraktas som 

slutna. Enda undantaget var texten om kärnreaktioner där det finns en öppning till att föra 

deliberativa samtal. Som tidigare nämnts ställer det krav på läraren och att denne bidrar till att 

starta diskussioner utifrån det som texten beskriver. Texterna om alternativa drivmedel och 
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växthuseffekten kan beskrivas som att eleverna ska lotsas till ett bestämt tänkande om det som 

framställs. Det framgår med tydlighet i texten om växthuseffekten, där endast ett alternativ 

framstår som trovärdigt. Vi ställer oss frågande till varför det inte lämnas större utrymme till 

eleverna att själva få ta ställning. Särskilt då ett av ämnets syften är att eleverna utvecklar 

kunskaper så att de ur ett naturvetenskapligt perspektiv kan ta del av samhällsdebatten och ta 

ställning i frågor om miljö och hållbar utveckling. 

 

Läromedlet i Mediekommunikation kan utifrån ett pedagogiskt perspektiv betraktas som en 

öppen text. Det vill säga att texten uttrycker ett progressivistiskt förhållningssätt. I till 

exempel analyser av varumärken, men också utifrån de diskussionsfrågor som avslutar 

kapitlen, finns det ingångar till att bedriva deliberativa samtal. Att diskutera är en naturlig del 

av utbildningen i Mediekommunikation, vilket läromedlet belyser. Inte minst i många av de 

uppgifter som avslutar kapitlen, men även i de semiotiska analyser som eleverna förväntas 

genomföra. Författarna ställer även öppna frågor i texten som kan föranleda diskussioner.  

 

Vi har i vår uppsats valt att belysa det deliberativa samtalet. Detta på grund av att den 

deliberativa demokratitraditionen avser att främja gemenskap och meningsfullhet i 

skolarbetet, genom dess betoning på allas rätt till kommunikation och påverkan. Den 

deliberativa demokratin skall dock ses som ett långsiktigt projekt där skolan, med det 

deliberativa samtalet i en framträdande plats i verksamheten, utgör den viktigaste potentiella 

kraften att stärka demokratin i deliberativ anda (Englund, 2003). Det är viktigt att komma 

ihåg att styrkan med det deliberativa samtalet är att det inte skall uppfattas som en konkurrent 

till kunskapsuppdraget, utan snarare som en förutsättning för utvecklandet av kunskap 

(Englund, 2000). Det vi kan konstatera med vårt arbete är att de är upp till den enskilde 

läraren att skapa dessa förutsättningar. Därför kan ett bra sätt för vidare forskning på området 

vara att genomföra etnografiska studier.  

 

7.3 Vidare forskning 

Som vi tidigare nämnt är deliberativa samtal ett relativt nytt begrepp inom pedagogisk 

forskning. I vår studie har vi stött på problematiseringar av begreppet och dess innebörd, samt 

hur det skulle kunna appliceras på undervisningen. Det vi har saknat i arbetet med den här 

studien är undersökningar som beskriver tillämpningen av det deliberativa samtalet i 

undervisningen. Englund hävdar att det deliberativa samtalet har fått stå tillbaka i mötet med 

traditionell undervisning. Vad Englund bygger detta uttalande på är svårt för oss att uttala oss 
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om, då vi inte funnit några studier där det deliberativa samtalet används i undervisningen. 

Därför tycker vi att det vore intressant om det genomfördes fler studier som beskriver den 

praktiska tillämpningen av det deliberativa samtalet.  
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