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Sammanfattning 

En del av skolans uppdrag är att lära ut demokratisk kompetens och det skall skolan göra 

genom att låta eleverna utöva inflytande som gäller även undervisningen. Problemet är att 

dagens skola mest använder sig av klass och elevråd och dessa har visat sig inte uppfylla 

kravet på att alla elever skall delta i demokratiska sammanhang. 

Syftet med uppsattsen är därför att undersöka hur informella samtal som exempelvis 

deliberativa samtal kan påverka elevers möjligheter för inflytande inom skolan. För att ta reda 

på detta har jag analyserat några avhandlingar som innehåller empiriska undersökningar där 

samtal i allmänhet och deliberativa samtal i synnerhet undersöks. I min läsning och analys av 

dessa avhandlingar har jag använt mig av diskursanalytis och konstruktivistisk metod. 

Det mer informella samtalet kan ses som en alternativ eller kompletterande metod för att 

uppnå elevinflytande över undervisningen. Flera avhandlingar framhäver en samtalsmetod 

som kallas deliberativa samtal som effektiv när det gäller att ge elever mer inflytande. 

Mycket tyder på att samtal som inte styrs av pedagogen kan skapa möjligheter för en mer 

demokratisk undervisning och utöka elevinflytandet eftersom förhållandet mellan elever och 

pedagoger blir mer jämställt.  

Resultat från flera undersökningar visar att deliberativa samtal i hög grad kan bidra till 

elevinflytandet inom skolan på grund av att denna metod ställer höga krav på att alla skall 

delta i diskussionen, att argument måste vara rationella, att klassrumsklimatet skall vara gott 

och att koncensus måste nås för att ett beslut skall kunna tas. Dock visar resultaten också att  

dessa höga krav kan innebära problem som förhindrar att deliberativa samtal skapar ett så 

stort elevinflytande som de potentiellt sett skulle kunna göra. Flera avhandlingar visar att de 

krav deliberativa samtal ställer är svåra att uppfylla i en normal skolklass.  

Ytterligare ett problem med de deliberativa samtalen är hur pedagogens roll skall se ut. Det är 

svårt att fastställa hur mycket pedagogen bör eller får styra samtalen och det visar sig att 

åsikterna går isär på denna punkt. Samtidigt visar en undersökning att pedagoger systematiskt 

motarbetar elevinflytande över undervisningen. Detta kan innebära att alla metoder för 

elevinflytande, inklusive deliberativa samtal har en inbyggd begränsning när det gäller att 

skapa elevinflytande eftersom det är pedagogen själv som ansvarar för att avstå från makt så 

att eleverna kan få mer inflytande. 
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Inledning 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge eleverna demokratisk kunskap, för att vara 

användbar måste dock denna kunskap bli till en praktisk färdighet. Att ha faktakunskaper om 

det demokratiska systemet utan att vilja eller kunna delta i demokratin torde vara tämligen 

oanvändbart. Därmed kan man fråga sig vad det som också kallas för demokratisk kompetens 

egentligen består av, samt hur eleverna kan tillägna sig en sådan kunskap. En vanlig syn på 

demokratin är att eleverna måste delta i den, detta måste ske genom att läraren, samt kanske 

skolan som institution, avsäger sig en del av sin makt till förmån för eleven. Detta 

elevinflytande kan ske genom deltagande i elevråd och blir då representativt, men det kan 

också vara ett mer direkt inflytande där varje enskild elev får möjlighet att påverka sin egen 

situation och sitt eget lärande. Om inflytandet är representativt på det viset att det sker via 

representanter i elevråd är det inte säkert att alla elever upplever att de har något inflytande 

eller att de orkar engagera sig, vilket Rönnlund visar i sin avhandling (Rönnlund 2011, s.4). 

Ett mer direkt inflytande där alla elever får chans att påverka skulle då kunna vara att föredra 

men kan också sägas kräva mer av skolan och dess personal eftersom flera avhandlingar visar 

att de rutiner Sveriges skolor, i dag använder sig av för att tillgodose kravet på elevinflytande, 

inte är tillräckliga. En annan fråga som är intressant i sammanhanget är inom vilka frågor 

eleverna har inflytande. Om utgångspunkten är att elevinflytandet skall skapa praktiska, 

demokratiska färdigheter hos eleven, krävs det att eleverna erbjuds någon form av insyn och 

inflytande i alla frågor som rör dem. Dagens elev och klassråd där eleverna i allmänhet är 

begränsade till att få inflytande endast i vissa frågor och stängs ute från frågor som rör 

undervisningen torde alltså inte räcka för att tillgodose de anspråk som finns i dagens 

kursplan där det står att undervisningen skall bedrivas under demokratiska former.  

Olika avhandlingar presenterar samtalstekniker som ett sätt att göra eleverna delaktiga och ge 

dem inflytande för att därmed skapa en demokratisk kompetens hos eleverna. Samtal 

definieras som ett informellt och muntligt utbyte av åsikter, observationer eller idéer, 

alternativt en informell diskussion (Merriam-webster.com). Vissa författare skriver om 

samtal i allmänhet och menar att samtal som inte styrs av pedagogen kan skapa en mer 

demokratisk undervisning. Andra avhandlingar lyfter fram deliberativa samtal som en 

didaktisk metod som kan träna eleverna till att klara av mer inflytande över undervisningen 

och därmed öka demokratin inom skolan.  
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Det deliberativa samtalet kan beskrivas som en samtalssituation där alla former av makt och 

intressekamp är frånvarande så att samtalet förs i ett gott och accepterande klimat, fritt från 

personangrepp och där beslut fodrar att alla är överens (Larsson 2007, s.139). När ett 

deliberativt samtal förs måste situationen vara sådan att alla deltagare kan erfara att det är 

bekvämt att föra fram åsikter och inget beslut kan tas förrän koncensus nåtts. Eftersom flera 

undersökningar visar att det finns ett starkt samband mellan elevinflytande och utvecklandet 

av demokratisk kometens bland elever blir det alltså intressant att göra ett försök till analys 

och sammanställning av avhandlingar som undersöker samtal inom skolan i allmänhet och 

deliberativa samtal i synnerhet för att se hur samtal i undervisningen kan påverka 

elevinflytandet. 

Bakgrund 

Synen på demokrati inom skolan 

Enligt Oxford dictionaries är demokrati ett styrelsesätt som utmärkes av folkstyre. Det 

typiska är att detta sker via folkvalda representanter och för att systemet skall kunna fungera 

krävs att jämställdhet råder bland befolkningen (oxforddictionaries.com). 

Detta innebär alltså att det finns en ambition om att alla skall delta i demokratiska 

sammanhang, även om detta kan ske via en representant. Ett för litet deltagande i 

demokratiska sammanhang skapar problem eftersom man då inte kan tala om folkstyre, med 

resultatet att demokratin styrs av en politisk elit.  

Den svenska skolan skall enligt läroplanen utgå från ett ”demokratiskt förhållningssätt” 

(Skolverket 2011, s.12), detta kan sägas innebära att skolpersonalen måste förhålla sig på ett 

demokratiskt vis både gentemot varandra och gentemot eleverna. Dessutom står det i 

läroplanen att Skolans mål är att varje elev får kunskap om demokratins principer och 

utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former (Skolverket 2011, s.15). Detta kan 

sägas innebära att skolan skall genomsyras av demokratins  ide på ett sådant vis att eleverna 

inte endast får teoretisk kännedom om hur demokrati fungerar ute i samhället, utan också 

praktisk färdighet när det gäller att delta i demokratiska sammanhang. Skolans funktion blir 

att socialisera eleverna in i de normer och värderingar som ingår i samhällets uppfattning om 

vad demokrati är. Denna socialisation anses ske både med hjälp av medvetet planerad 

undervisning och genom den påverkan som sker genom allt det eleven möter i sin omgivning. 
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Denna demokratiska socialisation kan uttryckas som ett försök att överföra demokratins 

värden till barn och elever, ge barn och elever kunskaper om demokrati, samtidigt som man 

söker skapa färdigheter och förmåga att delta och medverka i demokratiska processer hos 

eleverna, samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling.  

Elevinflytandets betydelse för demokratin 

Deltagande i demokratiska sammanhang anses skapa demokratisk kompetens och intresse 

bland elever, vilket i sin tur kan få positiva effekter både på samhälls- och individnivå. 

(Rönnlund 2011, s.29). Det kan alltså sägas att detta deltagande är själva grundstenen som 

bär upp vårt demokratiska system. Förutsättningen för att detta skall ske är dock att 

deltagandet innebär ett inflytande som rör frågor deltagarna uppfattar som angelägna, samt att 

deltagarna uppfattar att de verkligen får ett reellt inflytande (Rönnlund 2011,s.29).  Flera 

avhandlingar bekräftar att deltagande är en avgörande faktor för demokratins framgång. Ett 

exempel är Tina Ekmans avhandling som finner ett samband mellan kunskaper i demokrati 

och politiskt deltagande (Ekman 2007, s.30). Deltagande i beslutsfattande skapar intresse för 

att delta i demokratiska sammanhang genom att öka det politiska självförtroendet hos 

individen (Rönnlund, 2011, s.29). 

Styrdokumenten framställer demokratifostran som en rättighet för eleverna, samt som en del 

av skolans uppdrag. Dokumenten innehåller vissa anvisningar för hur elevinflytandet skall se 

ut, dock lämnar dokumentet fortfarande utrymme för stor handlingsfrihet inom kommuner 

och enskilda skolor på det viset att det är oklart om inflytandet bör ske i mer eller mindre 

formaliserade beslutsmodeller eller mer informellt med betoning på samtal och 

överläggningar som sker i enlighet med den deliberativa samtalsmodellen (Rönnlund 2011, 

s.19). Detta innebär att styrdokumenten inte fastställer om elevinflytandet bör ske via 

formella råd eller via informella samtal. 

Olika diskurser om elevinflytande 

En diskurs definieras som en viss typ av organiserad kunskap, angående ett visst ämne, 

baserat på idéer eller erfarenhet och med en kontextuell aspekt (merriam-webster.com) Det 

kan alltså sägas att en diskurs är en uppfattning som delas av ett visst antal människor. Denna 

uppfattning har uppstått av vissa anledningar och den får också följdverkningar eftersom 

diskursen påverkar vårt handlande. Begreppet diskurs kommer att förklaras närmare i 

metoddelen av denna uppsatts men introduceras kortfattat redan nu. 
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Det finns olika diskurser om vad elevinflytande är eller bör vara. Ett representativt inflytande 

anses innebära att det räcker med att besluten reflekterar majoritetens vilja. Exempel på 

denna typ av inflytande är klass och elevråd. Dock kan denna form av inflytande komma att 

bli ojämnt fördelad (Rönnlund 2011, s.4), så att endast ett fåtal elever får inflytande på detta 

vis. Då uppfylls inge demokratins krav om jämställdhet. Det kan också anses vara svårt att 

avgöra kvalitén på denna typ av representativt inflytande eftersom det visat sig att eleverna i 

praktiken ofta inte har möjlighet att påverka frågor som har med undervisningen att göra 

(Rönnlund 2011, s.4). Det kan därmed sägas att ett representativt elevinflytande i form av 

elev och klassråd troligen inte räcker för att tillgodose kravet på att alla elever skall delta i 

demokratiska processer och ha inflytande över själva undervisningen, som det står i 

kursplanen (Skolverket 2011, s.15).  

En av de slutsatser som Rönnlund drar i sin avhandling är också att det krävs att skolan 

ändrar formen för elevinflytande så att den blir mer flexibel (Rönnlund 2011, s.4). Enligt en 

annan diskurs som handlar om elevinflytande kan kravet på inflytande i viss mån tillgodoses 

genom att eleverna får ett indirekt inflytande där läraren, utan att eleverna är medvetna om 

det anpassar undervisningen efter elevernas intressen (Englund 1999, s.328-329). Om vi dock 

utgår från att ett av huvudsyftena med elevinflytande är att eleverna skall skaffa sig 

demokratiska färdigheter kan det knappast sägas att denna indirekta form är ett inflytande, 

eftersom eleverna inte medvetet har deltagit i någon beslutsprocess. Här saknas den inklusion 

som  kan sägas vara ett av demokratins kärnvärden (Grannäs 2011, s.49). 

För att skapa ett elevinflytande som involverar undervisningen och inte endast hanterar 

omkringliggande frågor, krävs det, enligt en diskurs, att undervisningen, i stället för att utgå 

från pedagogen, utgår från eleven på ett sådant vis att elevens egna erfarenheter påverkar 

innehåll och metod. Ett demokratiskt sätt att undervisa, sägs därför förutsätta att 

undervisningssättet är mer elevcentrerad (Kronlid m.fl. i Kronlid red. 2010, s.153). Olika 

typer av metoder där samtal används har lyfts fram som godtagbara sätt att åstadkomma en 

mer inkluderande demokrati inom skolan, samt, i vissa fall, goda lärandesituationer där 

eleverna, utöver ämnesinlärning får praktiska kunskaper i demokrati. Samtalsmetoder så som 

deliberativa samtal är ett sådant exempel.  
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Denna uppsatts kommer att utgå ifrån att undervisning måste vara elevcentrerad för att ett 

elevinflytande som leder till demokratisk kompetens skall kunna komma till stånd. Uppsatsen 

undersöker om samtalsmetoder är ett möjligt sätt att åstadkomma en sådan elevcentrering.  

 

Metod 

Utgångspunkten för den här uppsatsen är godtagandet av en diskurs som säger att 

elevinflytande är en förutsättning för att elever skall kunna skaffa sig demokratisk färdighet. 

Jag ämnar göra en kvalitativ analys av några utvalda avhandlingar som undersöker 

elevinflytande, delaktighet, samt demokratisk kompetens. Avhandlingarna behandlar samtal i 

allmänhet eller mer specifikt deliberativa samtal i synnerhet som ett sätt att uppnå demokrati, 

demokratisk kompetens och/eller elevinflytande. De avhandlingar jag valt att inkludera i min 

analys är från 2000-talet, skrivna i Sverige och de undersöker den svenska skolan. 

Avhandlingarna innehåller både en empirisk undersökande del och en teoretisk del där 

författaren analyserar sitt resultat. 

De sökord jag använt i mitt sökande efter lämpliga avhandlingar är: elevinflytande, 

deliberativa samtal, deliberativ demokrati och demokratisk kompetens. Jag har använt 

sökmotorerna Avhandlingar.se och Skolporten. Jag har valt bort licentiatavhandlingar, dels 

för att det varit nödvändigt att begränsa materialet för att undersökningen skall bli kvalitativ 

och dels eftersom många författare som skrivit licentiatavhandlingar senare vidareutvecklat 

materialet och skrivit en längre avhandling som jag då i stället inkluderat, exempelvis Danell 

som 2003 skrev Vad händer i skolans hus? hur lärare uppfattar och formar elevers 

inflytande, för att senare, 2006, skriva avhandlingen På tal om elevinflytande-Hur skolans 

praktik formas i pedagogers samtal, i vilken han vidareutvecklar resonemanget från 2003.  

Sökordet deliberativa samtal gav 3 träffar varav jag uteslöt en licentiatavhandling. 

Sökning på ordet elevinflytande gav sex resultat, varav en avhandling uteslöts eftersom den 

koncentrerade sig på frågan hur musikundervisning kan moderniseras, vilket ligger utanför 

syftet för min analys.  

Sökordet deliberativ demokrati gav tre träffar men samtliga dessa uteslöts eftersom de inte 

handlade om skolan. 
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Sökordet ”demokratisk kompetens” gav två träffar varav den ena uteslöts eftersom jag 

bedömde att avhandlingen Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos (av 

Cecilia Olsson) låg för långt från mitt ämne, då avhandlingen snarast behandlar hur all typ av 

muntligt framförande påverkar möjligheten att delta i demokratiska sammanhang, vilket inte 

stämmer in på mitt studieobjekt som koncentrerar sig på samtal eller deliberativa samtal. Jag 

har dock valt att inkludera Tornbergs avhandling från 2000, Om språkundervisning i 

mellanrummet; -och talet om ”kommunikation” och ”kultur” i kursplaner och läromedel 

från 1962 till 2000. Den är relevant för mitt syfte emedan den behandlar kommunikationens, 

eller närmare bestämt, det öppna samtalets möjlighet att jämställa pedagog och elev, 

därigenom skapa ett större elevinflytande över undervisningen så att undervisningen kan bli 

demokratisk. Min uppfattning är att detta synsätt varit banbrytande, att det påverkat och 

påverkar diskursen om det öppna klassrumsklimatet och att det därför är relevant att ha med 

denna avhandling. 

De avhandlingar jag inkluderat i min studie är:   

Kent Larssons avhandling där frågor om lärande genom deliberativa  samtal, klassrumsklimat 

och några valda aspekter av elevers delaktighet i samhällsundervisning diskuteras. Enligt 

Larssons resultat är det deliberativa samtalet det viktigaste sättet att skaffa sig demokratisk 

kunskap (Larsson 2007). 

Tina Ekmans avhandling, vilken undersöker demokratisk kompetens och aktivt politiskt 

medborgarskap bland elever. Ekmans resultat visar bland annat att ungdomars vilja att delta i 

ett aktivt politiskt medborgarskap är beroende av deras demokratiska kompetens och politiska 

självförtroende (Ekman 2007). 

Ulrika Tornbergs avhandling där kommunikation ses som ett sätt att tillföra undervisningen 

ännu en dimension där individen bemyndigas att se sig själv som deltagare. Enligt Tornberg 

bör eleverna själva få styra undervisningens samtal för att en demokratisk undervisning skall 

kunna skapas (Tornberg 2000). 

Bergström och Holms avhandling innehåller en studie baserad på elevintervjuer som 

genomförts på en skola i syfte att ta reda på hur ungdomar uppfattar sin egen delaktighet. 

Undersökningen analyserar också de processer som reser hinder och skapar möjligheter för 

delaktighet. Ett resultat av studien är att samtal i undervisningen presenteras som ett viktigt 

sätt att skapa delaktighet för eleverna  (Bergström och Holm 2005, s.1). 
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I Mats Danells avhandling ligger observationer av pedagogsamtal i ett arbetslag till grund för 

en analys av hur pedagogerna konstruerar elevinflytande genom samtal. Danells analys visar 

att pedagogerna använder sig av två parallella diskurser, en som syftar till att utveckla 

elevinflytandet och en som syftar till att bevara rådande maktstruktur (Danell 2006) 

Jan Grannäs avhandling undersöker hur skolan hanterar det demokratiska uppdraget och 

finner en stor variation mellan olika skolor. Han föreslår att synen på det demokratiska 

uppdraget behöver vidgas så att det inte endast gäller beslutandeprocesser utan även 

inbegriper det pågående, mer vardagliga förhandlingsprocesser som pågår mellan elever och 

pedagoger i form av samtal (Grannäs 2011). 

I Lars Perssons avhandling undersöks genom observation hur pedagoger på olika skolor 

genomförde ett demokratiprojekt. Persson kommer bland annat fram till att deliberativa 

samtal är en förutsättning för att den formella demokratin skall kunna bli framgångsrik inom 

skolan (Persson 2010). 

Maria Rönnlund har i sin avhandling, gjort en etnografisk studie där hon, ur ett 

könsperspektiv, undersöker formerna för elevinflytande inom skolan. Enligt Rönnlund finns 

det begränsningar i det system av klass- och elevråd som används på de flesta skolor och hon 

anser att ett mer flexibelt system för inflytande behövs (Rönnlund 2011) 

Ragnhild Swahn har i sin avhandling, med hjälp av observationer och intervjuer, studerat 

elevinflytande både ur elev- och lärarperspektiv för att försöka ta reda på hur 

undervisningsinnehållet bestäms och vilka möjligheter till inflytande eleverna har. Enligt 

hennes fynd vill både elever och lärare ha elevinflytande men en intressekonflikt uppstår då 

elever endast vill ha inflytande i frågor som intresserar dem, medan lärare strävar efter att 

implementera ett generellt elevinflytande i enlighet med läroplanen (Swahn 2006, s.157). 

Jag reserverar mig för att det kan ha kommit ut nya avhandlingar sedan jag påbörjade arbetet 

med denna uppsatts som på grund av detta inte inkluderats här. 

De avhandlingar som analyseras i denna uppsatts innehåller alla en empirisk del, men också 

en teoretisk del, vilket är kännetecknande för didaktiska avhandlingar. Jag har studerat dessa 

uppsatser i syfte att ta reda på vad resultaten som framkommer kan innebära för 

elevinflytandet. För att min analys skall bli någorlunda rättvisande har det verkat nödvändigt 
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att ta i beaktande vilka diskurser författarna har accepterat när de bestämt både 

utgångspunkter för sina studier och dragit slutsatser utifrån resultat de fått. Jag utgår ifrån att 

det inte går att vara helt objektiv i analysen av en empirisk studie och att detta problem gäller 

i extra hög grad för flera av de avhandlingar jag läst eftersom de baserar sina resultat på 

intervjustudier där resultaten i viss mån kan ha påverkats av vilka frågor undersökarna, 

utifrån sina egna åsikter och värderingar har ställt.   

Avhandlingarnas resultat påverkas inte bara av mer allmänna diskurser utan också av 

författarnas egna åsikter och idéer. I empiriska intervjustudier, till exempel, kan de frågor 

som ställs påverkas av intervjuarens egna förutfattade meningar. Ibland kan dessa förutfattade 

meningar vara delade av många och därmed tillhöra en diskurs, men i andra fall kan de 

snarare ses som en mer enskild ide som är specifik för just den författaren. Jag har därför valt 

en metod som är konstruktivistisk i enlighet med Ernst von Glasersfeld på det viset att jag ser 

studiernas resultat som något konstruerat snarare än en regelrätt avbild av verkligheten. De 

resultat som presenteras i avhandlingarna måste synas i relation till författarnas egna idéer 

som i viss mån konstruerar den verklighet som presenteras i avhandlingarnas slutsatser. Ernst 

von Glasersfeld  (von Glasersfeld 1995, s.1). 

Det Diskursanalytiska elementet av uppsatsen har gjorts i enlighet med Fairclough och 

Paltridge. Enligt Fairclough bör man observera textens mottagande i relation till sociala och 

samhälleliga strukturer (Fairclough s.1-12). Analysen är ett försök att förstå de underliggande 

maktstrukturer som påverkar och påverkas av den text som studeras.  Därmed behandlar 

denna undersökning bland annat de idéer, teman och sakfrågor som återfinns i de valda 

avhandlingarnas sätt att studera samtal i undervisningen (Gee 2011, s.1).  Analysen av 

diskursen i de inkluderade avhandlingarna är ett försök att ta reda på hur författarnas syn på 

samtal i undervisningen förhåller sig till de sociala identiteter och förhållanden som råder, 

samt hur dessa diskurser även kan konstruera sociala förhållanden, sätt att se på världen och 

identiteter (Paltridge 2006, s.2). I min text kommer jag alltså dels att analysera och jämföra 

de idéer som återfinns i de utvalda avhandlingarna angående samtal i undervisningen och 

dels, i viss mån, att försöka tydliggöra hur texten både skapar verkligheten och är en produkt 

av den verklighet inom vilken den producerats (Paltridge 2006, s.9). 

 

 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_von_Glasersfeld&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_von_Glasersfeld&action=edit&redlink=1
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Tidigare forskning 

Utformandet av diskursen om samtal eller diskussionsbaserad undervisning 

Sambandet mellan demokratisk kompetens och elevinflytande kan sägas ha utvecklats ur den 

teori som presenteras av John Dewey i The school and the society där han skriver att skolan 

måste träna eleverna till att bli fullvärdiga samhällsmedlemmar och att endast när vi gör det 

kan vi garantera att samhället blir gott (Dewey 1902, s.44). Enligt Deweys teori lär sig elever 

demokratisk kompetens genom praktisk träning och denna kompetens krävs för att eleverna, i 

framtiden skall kunna bli fullvärdiga samhällsmedlemmar och för att den demokratiska 

modell som det svenska samhället grundats på skall kunna fungera.  

 

Senare forskning tar fasta på den teori som först utvecklades i Dewey kunskapslära, ett 

exempel är  John Öhman, i Values and Democracy in Educaton for Sustainable Development, 

som skriver att eleverna måste skolas till jämlikhet och demokrati för att vi skall kunna få en 

hållbar utveckling i framtiden. Öhman specificerar att det i detta skolande bör ingå att 

eleverna får lära sig hur man debatterar, diskuterar och fattar beslut på ett demokratiskt sätt, 

inte endast på den familjära sfärens nivå utan på en samhällelig nivå (Öhman 2008, s.12).  

 

Detta sätt att resonera har accepterats av skolverket och, enligt Lgr11 är viktiga delar av 

innehållet i den demokratiska fostran som det kan sägas att värdegrundsarbetet går ut på att 

det skall finnas en stor öppenhet för individualitet och olika åsikter. Dessutom skall skolan 

vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram (Skolverket 2011, s.8).  

I och med Tornbergs avhandling som utkom år 2000 utvecklades diskursen om elevinflytande 

till att framhäva kommunikationens eller samtalets betydelse. Tornberg menar att 

kommunikation eller samtal har stor betydelse för skapandet av en demokratisk 

undervisningssituation. Genom att samtala i ett fritt och öppet klassrumsklimat uppnås ett 

bemyndigande av individen och undervisningen blir inte endast kunskapstillägnelse utan 

deltagande på ett sådant sätt att individen genom sina framträdanden, skapar sin unika 

identitet. Enligt Tornberg kan kommunikationen eller samtalet, när det använd på detta sätt 

skapa en reell demokrati i undervisningen (Tornberg 2000, s.277-278). Om 

kommunikationen eller samtalet är lärarstyrt skapar det, enligt Tornberg, inte en demokratisk 

undervisning utan blir i stället ett sätt för pedagogen att styra vad som sker i klassrummet.  
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Tornbergs sätt att se på kommunikation eller samtal i undervisningen kan sägas vara 

utmärkande för den diskurs som flera senare avhandlingar tagit fasta på när de undersökt 

samtal och deliberativa samtal i skolan. 

Paralleller kan dras mellan Tornbergs avhandling och den empiriska undersökning som 

genomförts av Bergström och Holm där de ser samtalet som ett verktyg för att tolka och 

bygga upp kunskapen. Bergström och Holm menar att användandet av samtalet inom 

undervisningen är ett sätt att låta eleverna ha inflytande över den inlärda kunskapen, 

samtidigt som man skapar en medvetenhet om att kunskapen är diskursivt producerad och 

därmed innehåller värderingar både av vad som skall framhävas och uteslutas (Bergström, 

Holm 2005, s.12). Detta sätt att se på undervisningens utformande, som något som skapas 

kontinuerligt genom ett samspel mellan pedagoger och elever medvetandegör den roll som 

den muntliga diskursen spelar för skapandet av lärmaterialet.  

Samtalet, så som det beskrivs av Tornberg, Bergström och Holm kan sägas stämma överens 

med den rådande diskurs som utvecklats angående deliberativa samtal. Larsson menar att det 

öppna klassrumsklimatet är en väg att genom elevinflytande över undervisningen utveckla en 

demokratisk kompetens hos eleverna (Larsson 2007, s.174). Detta sätt att beskriva 

deliberativa samtal stämmer överens med Tornbergs synsätt där hon menar att det, när 

pedagogen inte styr samtalet, finns utrymme för en mer demokratisk undervisning. Elevernas 

medverkan i skapandet av den diskurs som används i klassrummet är alltså en form av 

elevinflytande som, i enlighet med Larssons åsikt och den diskurs som kännetecknar 

deliberativa samtal, skapar kompetens hos eleverna. 

Enligt Tornberg är det viktigt att eleverna inte tvingas anpassa sin kommunikation efter 

pedagogen, detta skapar ett osymmetriskt förhållande mellan lärare och elev där samtalet blir 

ett mål (Tornberg 2000, s.23-24). Enligt Bergström och Holm är detta en vanligt 

förekommande metod för samtal inom dagens skola (Bergström, Holm 2005, s.140). I stället 

menar Tornberg att klasrumskommunikationen måste ske i en kultur som hon kallar ”möte i 

ett öppet landskap” (Tornberg  2000, s.85). Samtal eller kommunikation i ett öppet landskap 

kännetecknas av att alla deltar på lika villkor och att samtalet får vara genuint och inte 

målstyrt. Även Bergström och Holm anser att samtalet i undervisningen kan skapa 

förutsättningar för en framtida allmänhet som bryr sig om att delta och utöva inflytande i 

samhället (Bergström, Holm 2005, s.12). 
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Enligt Bergström och Holms studie bör eleverna få ta del av information, samt få insyn i de 

bakomliggande processerna för beslutsfattande eftersom detta skapar ett möte mellan elev 

och vuxen som gör delaktighet möjlig. De skriver i sin undersökning att ”ungdomarna skall 

kunna påverka beslut och också ta ansvar för att de genomförs” (Bergström, Holm 2005, 

s.111). Gemensamt för Tornberg, Bergtröm och Holm kan alltså sägas vara att de anser att 

mötet mellan elever och pedagoger har betydelse för hur demokratisk undervisningen kan bli, 

samt att en viss öppenhet i genomförandet av samtal är nödvändig för elevers möjlighet till 

inflytande eller delaktighet i undervisningen. Detta är intressant eftersom det, i diskursen om 

samtal och i synnerhet deliberativa samtal, ingår att öppenhet förespråkas.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att försöka ta reda på hur några avhandlingar som 

behandlar samtal, elevinflytande och delaktighet i skolan menar att det går att använda samtal 

i allmänhet och deliberativa samtal i synnerhet för att öka elevinflytandet och utveckla 

elevernas demokratiska kompetens.  

Mina frågeställningar är: Vilka metoder för elevinflytande används, enligt de inkluderade 

avhandlingarna, inom dagens skola och anser författarna att styrdokumentens mål om 

elevinflytande uppnås? Kan samtal i allmänhet och deliberativa samtal i synnerhet öka 

elevinflytandet och vilka förutsättningar krävs för att så skall ske? Finns det något som talar 

mot deliberativa samtal som en framgångsrik metod? Vad säger de avhandlingar jag tittat på 

om pedagogens roll, samt om hur förhållandet mellan pedagog och elever kan påverka 

genomförandet av samtal och deliberativa samtal? 

Eftersom denna uppsatts är begränsad i sitt omfång kommer jag inte att kunna ge 

uttömmande svar på alla dessa frågor. För att göra det skulle det ha varit nödvändigt att 

undersöka all litteratur som behandlar samtal och deliberativa antal inom skolan och kanske 

också litteratur som behandlar samtal i allmänhet. Dock anser jag att denna uppsats kan vara 

ett värdefullt bidrag på det viset att den kan fungera som utgångspunkt för fortsatt forskning.  

 

 



15 
 

Analys 

Ett formellt eller informellt inflytande 

I detta kapitel kommer jag att undersöka hur några avhandlingar ser på formella former för 

elevinflytande så som elev- och klassråd, jämfört med ett informellt sätt att ge elever 

inflytande genom interaktion som sker elever och pedagoger emellan då samtal i allmänhet 

och/eller deliberativa samtal förekommer i undervisningen eller i andra sammanhang inom 

skolan. 

Enligt Rönnlund är klass- och elevråd den form av elevinflytande som elever oftast erbjuds 

inom den svenska skolan (Rönnlund 2011, s. 60). Enligt en diskurs som återfinns inom 

skolan anses kravet om elevinflytande ofta vara uppfyllt genom dessa råd (Danell 2006, s.5). 

Dock finner Rönnlund, liksom Bergström och Holm, att klassråden, så som dessa används i 

dag innebär stora begränsningar då de inte är en framgångsrik arena för diskussioner och 

samtal (Rönnlund 2011, s. 60). Rönnlund fann, i sin empiriska studie av klassråden att det 

finns många problem med denna typ av offentligt elevinflytande.  Råden hanterar mestadels 

frågor som eleverna tycker är av mindre intresse, eleverna får inte själva välja vilka frågor de 

vill diskutera och frågor som handlar om undervisningen diskuteras sällan på klassråden, 

vilket tycks innebära att klass- och elevråden inte uppfyller styrdokumentens krav på 

elevinflytande i undervisningsfrågor, samt att dessa råd inte heller kan anses resonera helt 

med diskursen om  höjandet av den demokratiska kompetensen, emedan förutsättningarna för 

höjandet av demokratisk kompetens anses vara öppna samtal som resulterar i inflytande över 

undervisningens innehåll, i enlighet med Tornbergs diskurs om öppet samtalsklimat. 

Könsfördelningen vad gäller inflytande via klass- och elevråden är också ojämnt fördelad så 

att fler flickor än pojkar får inflytande via dessa (Rönnlund 2011, s.4). Rönnlund finner dock 

ändå att råden har betydelse för fostran av demokratiska medborgare  (Rönnlund 2011, s.4) 

och Oscarsson som analyserat den nationella utvärderingen av grundskolan från 2003, menar 

att  den representativa demokratin trots allt fungerar som en grundsten för deltagardemokrati 

och deliberativ demokrati genom att valdemokratin står för kvantiteten i form av omfattning 

och utbredning, medan deliberativ demokrati står för kvaliteten eller det intellektuella 

samtalet (Oscarsson, 2003, s.13). Vid första anblicken går det att urskilja två diskurser, en 

som framhäver elev- och klassråd som ett fullgott sätt att skapa elevinflytande och en som 

förkastar elev- och klassråd eftersom författarna anser att de skapar en skendemokrati där 
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endast ett fåtal får inflytande. Enligt denna andra diskurs krävs ett mer informellt inflytande 

genom samtal för att målet om alla elevers deltagande i demokratiska sammanhang skall 

kunna uppnås. Dock finns det i de utvalda avhandlingarna, bland annat Rönnlund, ett synsätt 

där man, i stället för att förkasta elev- och klassråden helt, väljer att se dem som en del i det 

demokratiska systemet, där en mer informell samtalsmetod också behövs. 

Rönnlund, samt Bergström och Holms tolkar resultatet av sina undersökningar som att klass- 

och elevråden, är otillräckliga eller begränsade vad gäller att tillfredsställa kravet på ett 

deliberativt eller diskussionsbaserat inslag (Bergström, Holm 2005, s.140). Det verkar troligt 

att denna avsaknad av samtalsbaserat inflytande i fler undervisningsbaserade frågor påverkar 

det andra resultatet av Rönnlunds studie där hon finner att effekten på det politiska 

självförtroendet genom råd är begränsat (Rönnlund 2011, s.59). Detta kan relateras till 

Ekmans studie där han finner ett starkt samband mellan politiskt självförtroende och politisk 

kompetens hos elever (Ekman 2007, s.30). Även den nationella utvärderingen av grundskolan 

från 2003 pekar på en brist i dagens system för elevinflytande inom skolan, eftersom 

undersökningen visade att elevernas kunskaper, samt den förståelse för den svenska 

parlamentariska demokratin, inte stämmer överens med de krav som finns i styrdokumenten. 

Detta gäller även elevernas attityder i värdegrundsfrågor där man, enligt Oscarsson, ligger 

långt ifrån styrdokumentens mål. Slutligen visade undersökningen att eleverna inte hade 

möjlighet att påverka undervisningens innehåll, läromedel och prov som styrdokumenten 

uttryckte att de borde få. (Oscarsson, 2003, s.3). Statens undersökning från 2003 verkar 

förstärka bilden som flera av avhandlingarna ger där dagens formella forum för 

elevinflytande utmålas som otillräckliga. 

Enligt Larsson leder ett traditionellt elevinflytande, som enligt min tolkning innebär ett 

inflytande, baserat på offentliga råd, till sämre resultat på kunskapstest kring demokrati än 

vad samtalsdemokratiskt och öppet klassrumsklimat gör (Larsson 2007, s.39). Larsson verkar 

mena att det är bristen på det mer samtalsdemokratiska, informella inflytandet som gör att 

råden inte blir effektiva.  Oscarsson menar att det, för att elevinflytande med hjälp av elev 

och klassråd skall kunna fungera krävs att eleverna har kunskaper om demokratins spelregler 

och om den demokratiska processen (Oscarsson, 2003, s.15). Han verkar alltså peka på att det 

krävs att eleverna redan har en viss kompetens för att den representativa demokratin genom 

råd skall kunna tillföra något.  
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Flera avhandlingar riktar alltså kritik mot elev- och klassråden därför att man menar att det 

inflytande eleverna får via dessa råd är alltför begränsat. Enligt dessa avhandlingar krävs att 

elever får ett mer flexibelt och informellt inflytande i den dagliga verksamheten. Detta menar 

författarna skulle kunna ske genom samtal som äger rum i mötet mellan elever och 

pedagoger. Vissa av författarna menar att dessa samtal bör vara deliberativa.  

Inflytande över undervisningen 

I detta kapitel undersöks hur några avhandlingar ser på elevernas möjligheter att influera hur 

undervisningen ser ut inom skolan i dag. 

I utvärderingen av grundskolan 2003 angav eleverna själva att det hade ganska små 

möjligheter att påverka undervisningsprocessen (Oscarsson, 2003, s.61). Denna bild förstärks 

av den muntliga diskursen inom skolan där eleverna uttrycker att det är lärarnas personliga 

intressen som styr undervisningsinnehållet, medan lärarna uttrycker att det är styrdokumenten 

som avgör. Swahns observationer visar dock att innehållet, till stor del styrs av en 

kombination av läroplan och läromedel (Swahn 2006, s.73). Detta verkar tyda på att elever 

saknar inflytande och att skälet till detta, i allmänhet är okänt bland elever och pedagoger. 

Englund menar att elever som kollektiv har ganska stort inflytande över undervisningen 

eftersom pedagoger ofta anpassar läromedel etc. efter vad de tror att elever finner intressant 

(Englund 1999, s.328-329), men som individer har elever enligt Oscarsson ett mycket 

begränsat inflytande över vad de skall studera, samt över läromedel och prov. Här kan två 

olika diskurser om vad elevinflytande kan utgöras av alltså identifieras, vilket skulle kunna 

innebära att enskilda elevers brist på inflytande rättfärdigas genom en syn på eleverna som 

kollektiv. Enligt Oscarsson betyder bristen på individuellt inflytande att den enskilde 

individen får små möjligheter att träna deltagardemokratiska färdigheter som t.ex. 

mötesteknik och opinionsbildning (Oscarsson, 2003, s.62). Därmed får eleverna, trots att de 

kanske tillåts som grupp att påverka undervisningen  inte chansen att, genom samtal och 

diskussion ha sådant inflytande över undervisningen som skulle kunna utveckla deras 

demokratiska kompetensen. 

De avhandlingar som undersökts i detta kapitel visar att elevernas möjligheter att, som 

individer influera undervisningen uppfattas som små. Olika avhandlingar har olika syn på hur 

lektionsinnehållet bestäms men Swahn som har ägnat stort utrymme i sin avhandling till att 
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undersöka detta anser att innehållet mest bestäms av läromedel och läroplan, snarare än av 

pedagoger och elever. 

Diskurser som begränsar elevinflytandet 

I de tre avsnitt som följer kommer jag att visa på diskurser som jag funnit i några 

avhandlingar och som kan vara möjliga förklaringar till varför elevers inflytande inom dagens 

skola och särskilt när det gäller själva undervisningen är begränsad.  

 

Synen på eleven som omogen 

Bergström och Holm finner i sin studie, att elevernas inflytande är begränsat, samt att denna 

begränsning rättfärdigas och möjliggörs, bland annat genom en diskurs där både vuxna och 

elever anammat ett antagande om att ungdomar, på grund av att de ännu inte nått 

vuxenstadiet, inte är redo att hantera ett större inflytande (Bergström, Holm 2005, s.78). Då 

kan skolan ses som en övergångsperiod där det blir viktigare att fostras för framtiden än att få 

erfarenheter av delaktighet under den nuvarande livsfasen (Bergström, Holm 2005, s.78). När 

detta synsätt godtas innebär det att tidens gång kommer att vara enda sättet för ungdomarna 

att uppnå ett större inflytande. Denna diskurs kommer dock att stå i motsättning till diskursen 

om att elevers inflytande skapar demokratisk kompetens och som återfinns hos, bland andra 

Rönnlund (Rönnlund 2011, s.29). När diskursen om ungas inkompetens godtas kan detta leda 

till att skoltiden inte blir till den träning i att delta i demokratiska sammanhang som 

ungdomar, enligt Rönnlund antas behöva (Rönnlund 2011,s.29). 

Det finns alltså en diskurs som innebär att ungdomar inte bör få inflytande just på grund av 

att de är unga. Enligt denna diskurs är det endast ålder som avgör hur stor demokratisk 

kompetens man besitter. Detta stämmer inte överens med den allmänt vedertagna diskurs som 

säger att det är genom just inflytande som unga lär sig demokratisk kompetens. 

  

Inflytande måste förtjänas 

Ytterligare en diskurs som lyfts fram av Bergström och Holm som ett skäl till att 

samtalsmetoder, i synnerhet deliberativa, inte utnyttjas i stor utsträckning , skulle kunna vara 

att elevers delaktighet ofta ses som ett privilegie som måste förtjänas och inte som en 

rättighet för alla (Bergström, Holm 2005, s.149). När samtal och diskussioner inte används 
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som medel för elevinflytande på grund av mer eller mindre dolda diskurser står synen på 

elevinflytande i motsättning till den syn som samtalsdemokraterna har och där man  menar att 

själva deltagandet i den demokratiska samtalsprocessen främjar såväl demokratisk kompetens 

som legitimitet (Oscarsson, 2003, s.17). En syn på elevinflytande som endast giltigt under 

vissa omständigheter står dock i motsättning till den svenska synen på deltagardemokrati med 

deliberativa kvaliteter där rätten att delta snarast ses som plikt och det finns en långt driven 

decentralisering  (Persson 2010, s.29). 

 

Vet eleven vad han vill? 

Larsson skriver om olika typer av intressen som kan komma att göra sig gällande då elever 

utnyttjar sitt inflytande. Han menar att det kan vara skillnad på de uppfattningar som eleven 

ger uttryck för att ha och det intresse som rent objektivt eleven har (Larsson 2007, s.39). 

Larsson menar att det är osäkert om eleven alltid är medveten om vad som verkligen ligger i 

hans eller hennes intresse (Larsson 2007, s.39). Här verkar ytterligare en diskurs som 

förhindrar elevinflytande, genom att ifrågasätta huruvida eleven kan veta vad den vill, kunna 

identifieras. Larsson menar dock att detta problem kan lösas just genom användandet av en 

diskussionsbaserad metod för elevinflytande så som deliberativa samtal. Enligt Larsson 

skulle deliberativa samtal kunna möjliggöra för eleven att genom möten, dialoger och 

mångfald utveckla ett autentiskt intresse, vilket kan anses vara en slags kompromiss mellan 

det eleven tror att den vill och det som verkligen gynnar eleven. Därmed kan det sägas att 

deliberativa samtal, i enlighet med Larssons diskurs, bemyndigar eleven, genom att utveckla 

dennes förmåga till ett mer ansvarsfullt inflytande där intresset inte endast ger uttryck för vad 

eleven tycker är roligt utan också för en djupare insikt i vad som faktiskt gynnar eleven i 

längden. Det kan sägas att Larsson, då han påstår att deliberativa samtal utvecklar elevens 

förmåga till ett ansvarsfullt inflytande, i praktiken om än inte uttalat förkastar den diskurs 

som i stället argumenterar mot att eleven får ökat inflytande över undervisningen genom att 

utmåla denne som alltför omogen och inkompetent. 

Uppfattningar om att elever inte vet vad de verkligen vill eller vad som är bäst för dem kan 

alltså stå i vägen för att elever skall få inflytande inom skolan. Larssons avhandling visar 

dock att elever kan lära sig att utöva ett ansvarsfullt inflytande genom att man, inom skolan 

använder sig av samtalsmetoden deliberativa samtal för att träna på att utöva inflytande. 
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Deliberativa samtal 

I detta kapitel kommer jag att undersöka hur några avhandlingar presenterar deliberativa 

samtal och på vilket sätt de anses kunna bidra till elevinflytande och demokratisk kompetens. 

Jag kommer också att undersöka vilka förutsättningar som, enligt dessa avhandlingar krävs 

för att deliberativa samtal skall lyckas.  

Diskursen om deliberativa samtal kan tolkas som att dessa samtal är en möjlighet för 

reformation av skolans demokratifostrande funktion. Tanken kan sägas vara att deliberativa 

samtal möjliggör ett öppet samtalsklimat, vilket sägs skapa förutsättningar för deltagarna att 

föra fram sin åsikt och bryta den mot andra uppfattningar (Grannäs 2011, s.23). Enligt 

Oscarssons analys av statens utvärdering av skolan 2003 bör deliberativa samtal få större 

utrymme i undervisningen för att elevernas demokratiska kompetens skall kunna utvecklas 

och fördjupas (Oscarsson 2003, s.3). 

Både elever och lärare efterfrågar samtal som ett medel att nå inflytande men de muntliga 

diskurser som Swahn urskiljer visar att de har olika syn på vad samtalen bör handla om. 

Eleverna önskar en diskussion med läraren om vad man kan välja för innehåll i 

undervisningen och hur deras intresse kan tillvaratas. Läraren å sin sida försöker i dialogen 

med eleverna diskutera redan etablerat innehåll (Swahn 2006, s.76). Denna skillnad talar för 

användandet av deliberativa samtal där det öppna klimatet skulle kunna möjliggöra att dessa 

muntliga diskurser tydliggörs så att de inblandade parterna kan ta ställning till dem. 

 Konsensusskapande 

Genom den argumentation och diskussion som kännetecknar deliberativa samtal, kan man  

enligt den rådande diskursen, fördjupa demokratin eftersom de beslut som tas måste nås 

genom konsensus (Oscarsson 2003, s.17). Detta innebär att alla deltagare får inflytande och 

därmed deltar i den demokratiska beslutsprocessen. Att demokratiarbete av detta slag kan 

anses vara en viktig del av skolans uppdrag beror på den diskurs som framhäver skolans 

möjliga roll som en betydelsefull, offentlig arena där barn och ungdomar från olika sociala 

miljöer möter varandra, vuxna och staten. Enligt Bergström och Holm bör skolan därför låta 

samtal och diskussion ta större plats i verksamheten (Bergström, Holm 2005, s.5).   

För att deliberativa samtal skall kunna fungera och för att ett samtal skall kunna kallas 

deliberativt måste flera förutsättningar uppfyllas. Varje aktör måste kunna delta i 
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diskussionen, varje aktör måste kommentera och problematisera varje påstående. Det måste 

finnas frihet till att uttrycka åsikter och behov och, som tidigare påpekats, går det bara att ta 

beslut om beslutet accepteras av alla deltagare (Grannäs 2011, s.24). Enligt den diskurs som 

stödjer deliberativa samtal och som återfinns i bland annat Larsson, kan kravet på att alla 

deltagare skall delta i diskussionen, leda till ett djupare elevinflytande  (Grannäs 2011, s.24). 

Detta är fallet eftersom var och en måste kunna bidra med sakliga argument vilket gör att det 

inte blir godtagbart att vissa deltagare tillåts att sitta tysta för att slutligen delta i en 

omröstning, alternativt tillåts att ha en åsikt utan att kunna motivera den. Enligt diskursen 

innebär detta undervisningssätt en större utmaning för eleverna, men detta betyder också att 

eleverna, till skillnad från i traditionell undervisning, kan ifrågasätta lärarens auktoritet 

(Grannäs 2011, s.24). Enligt diskursen om deliberativa samtal inom skolan kan eleverna, i 

undervisningen uppnår en större delaktighet så att mötet mellan elever och pedagoger kan 

sägas var mer symmetriskt. 

Den deliberativa demokratin som ligger till grund för iden om deliberativa samtal som 

undervisningsmetod inom skolan, uttrycks även som en samtalsmetod eller diskussion med 

gemensam bas av normer, regler och övertygelser vilka delas av deltagarna och som har 

bestämts i förväg  (Rönnlund 2011, s.30). Om vi antar att detta innebär att det krävs vissa 

grundläggande kunskaper i demokrati för att ett deliberativt samtal skall kunna äga rum 

skulle detta kunna leda till vissa problem, emedan det skulle kunna utesluta elever som inte 

besitter denna kompetens från att delta i deliberativa samtal. Samtidigt är det dock deltagarna 

själva som skall vara med och utforma det regel och normverk som skall gälla som bas för 

samtalen, detta innebär att det är gruppen som helhet som kommer att avgöra hur de 

deliberativa samtalen skall se ut, vilket skulle kunna innebära att eleverna får ett inflytande 

över utformandet av själva de demokratiska spelreglerna.  

Det kan alltså sägas att deliberativa samtal, enligt de avhandlingar jag undersökt, skulle 

kunna väsentligt fördjupa demokratin inom skolan, dels genom att alla elever därigenom 

faktiskt deltar i argumentationen men dels också och framför allt genom att deltagarna själva 

får skapa det regelverk som avgör hur samtalen förs. 
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Ett gott klassrumsklimat 

En av de förutsättningar som nämns inom diskursen om deliberativa samtal, som en 

nödvändighet för att dessa samtal skall kunna äga rum är ett gott klassrumsklimat. Kent 

Larsson skriver i sin avhandling att ”En ömsesidig och öppen kommunikation kräver goda 

relationer mellan deltagarna där några av nyckelorden är respekt, trygghet och tillit” (Larsson 

2007, s.45). Även Oscarsson menar att ”Det finns ett starkt samband mellan ett positivt 

klassrumsklimat och uppslutningen för demokratin” (Oscarsson, 2003, s.61). Det kan alltså 

sägas att en grundtanke med den deliberativa samtalsmetoden är att det skall finnas goda 

möjligheter att föra fram sin åsikt, vilket är en viktig förutsättning för att så många elever 

som möjligt skall erfara att de har inflytande. Paralleller kan dras mellan denna diskurs och 

Tornbergs avhandling där hon skriver om vikten av ett öppet klimat i klassrummet för att 

undervisningen skall kunna bli demokratisk (Tornberg 2000, s.277-278). 

Enligt Larsson finns det ett positivt samband mellan klassrumsklimat och elevernas politiska 

kunskaper (Larsson 2007, s.29). Larsson anser att ett av skälen till detta är att diskussionen 

blir mer levande och engagerande när eleverna väljer ämne än när läraren gör det (Larsson 

2007, s.29). Larssons avhandling stödjer alltså den diskurs som hävdar att elevinflytande 

resulterar i att eleverna utvecklar demokratisk kompetens, samtidigt som han också menar att 

detta elevinflytande åstadkomma genom upprättandet av ett så gott klassrumsklimat att 

deliberativa samtal verkligen kan hållas. 

Ett gott klassrumsklimat uttrycks ibland som en situation där deltagarna har hunnit enas om 

vilka normer och regler som skall gälla vid samtal och diskussioner, Oscarsson menar att 

denna typ av klimat främjar en fri och öppen dialog (Oscarsson 2003, s.3). Enligt Oscarsson 

uppfattar de flesta elever att deras klassrumsklimat redan är bra (Oscarsson 2003, s.3), men 

här handlar det om ett klimat där deltagarna i diskussionen har enats i så hög grad om ett 

norm- och regelverk att de kan klara att nå koncensus i de frågor som diskuteras. För att detta 

skall vara möjligt menar Oscarsson att allt egenintresse måste ha lagts åt sidan till förmån för 

det gemensamma bästa och uppslutning kring det beslut som fattas (Oscarsson 2003, s.17). 

De olika förutsättningar som nämns för att deliberativa samtal skall kunna hållas och som 

inbegriper ett gott klassrumsklimat och gemensamma regler för hur diskussionen skall gå till, 

verkar således alla vara nära förbundna med varandra; detsamma kan sägas om det 

förväntade resultatet av samtalet, alltså skapandet av ett slags konsensus. Det kan därmed 

sägas att deliberativa samtal förefaller fodra relativt väl fungerande och eventuellt även 
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någorlunda homogena grupper eller klasser för att samtalen skall kunna hållas och uppnå 

förväntat resultat. 

 

Skolan som helhet 

Diskursen om öppenhet eller det goda klimatet, omfattar inte endast klassrummet och 

relationen mellan elever, samt elever och pedagog, utan också skolan som helhet och 

relationerna pedagogerna emellan. Persson fann i sin intervjustudie att en förskola eller skola 

som har ett öppet klimat och där det upplevs vara högt i taket skiljer sig mycket från en där 

det känns tyst i demokratidiskussionen på det viset att man bättre klarar att hantera 

skiljaktigheter i uppfattningar. (Persson 2010, s.133). Diskursen om deliberativa samtal kan 

därför tolkas som att deliberationen bör få genomsyra hela skolan för att deliberativa samtal 

skall lyckas i undervisningen, samt att deliberativa samtal, snarare än att ses som en metod att 

använda vid vissa enskilda tillfällen, måste vara gångbara i alla sammanhang och i alla 

frågor.  

  

Problem med deliberativa samtal  

I detta kapitel kommer jag att undersöka om det, enligt de avhandlingar jag tittat på, kan 

finnas något som förhindrar att deliberativa samtal kan öka elevinflytandet i skolan.  

Enligt de undersökta avhandlingarna sägs deliberativa samtal vara ovanliga inom dagens 

skola. Bergström och Holm finner, exempelvis, att många initiativ till diskussioner om 

värdefrågor och lärande tas men att dessa sällan utmynnar i ett deliberativt samtal emedan 

den öppenhet för andras argument som, enligt diskursen kännetecknar ett deliberativt samtal, 

saknades. I stället finner Bergström och Holm att pedagogen oftast har en tanke om vad som 

skall bli resultatet av diskussionen, de anser att detta kan bidra till att eleverna inte får det 

inflytande som de kanske skulle kunna få genom ett deliberativt samtal (Bergström, Holm 

2005,s.113). I utredningen av skolan finner utbildningsdepartementet att skolan inte lyckas 

kombinera demokratiuppdraget med utbildningsuppdraget. Diskursen om deliberativa samtal 

verkar antyda att skälet till detta är avsaknaden av deliberativa samtal inom skolan. 
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Att deliberativa samtal, enligt litteraturen, inte ofta praktiseras, skulle kunna bero på att det 

krävs många olika förutsättningar för att ett samtal skall kunna anses vara deliberativt, vilket, 

rent praktiskt skulle kunna innebära att det kan vara svårt att genomföra den här typen av 

samtal eller diskussioner, samtidigt som det även kan vara svårt att avgöra om försök till 

deliberativt samtal varit lyckat eller ej. För att kravet om konsensus skall kunna infrias krävs 

till exempel att alla elever har deltagit i diskussionen och har uttalat sig, kommenterat och 

problematiserat varje påstående. (Grannäs 2011, s.24). Dock finns det ofta flera elever i varje 

klass som väljer att inte uttala sig och heller inte kan fås att uttala sig oavsett hur 

samtalssituationen ser ut, om de organiseras i mindre grupper eller i helklass och oavsett hur 

goda möjligheter de fått att förkovra sig inom det ämne som diskuteras (Larsson 2007, s.99). 

 

Konsensusskapandet 

Diskursen om det öppna klassrumsklimatet och konsensusskapandet innehåller i sig ett 

problem som Larsson uttrycker då han säger att det kan uppstå svårigheter när det gäller att 

utveckla elevernas intresse och förståelse för det gemensamma (Larsson 2007, s.114). Att 

tillsammans hitta referensramar för hur diskussionen skall se ut, vilka normer och regler som 

skall gälla för att ett öppet klassrumsklimat skall kunna åstadkommas kan vara svårt, särskilt 

om det finns olika kulturella uppfattningar om hur en godtagbar, rationell diskussion bör se 

ut. Enligt Grannäs finns det en risk att vissa grupper, vars uppfattning skiljer sig från andra 

gruppers tystas ned och hindras från att delta (Grannäs 2011, s.50). Det kan uppstå kulturellt 

motstånd mot argument som inte uppfattas som goda av majoriteten och därför inte hörs, 

detta skulle kunna leda till att iden om konsensusskapandet tystar ner eller undervärderar 

vissa gruppers uppfattningar (Grannäs 2011, s.50). Om så blir fallet kan den ökade pluralism 

som finns i det svenska samhället och därmed även inom den svenska skolan försvåra för den 

deliberativa samtalsmodellen eller eventuellt göra denna mindre funktionell, eftersom det blir 

svårare att enas om de normer och regler som skall ligga till grund för ett samförstånd om hur 

diskussionen skall föras, men också för att det kan bli svårare att nå konsensus så att beslut 

kan tas (Grannäs 2011, s.50), när de som debatterar har olika kultur och därmed har olika 

uppfattningar om vilka normer som skall gälla. Om den diskurs om koncensus eller det 

gemensamma goda, som finns inom teorin om det deliberativa samtalet, är förenligt med 

starka privilegierade grupper kan deliberativa samtal bidra till att vidmakthålla och förstärka 

ordningen. Människor är formellt inbjudna till diskussion och beslutsfattande men deras 
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röster och anspråk tas inte på allvar. Grannäs menar att faran är att dominanta grupper inte 

lägger märke till denna snedfördelning (Grannäs 2011, s.51). Detta problem som återfinns 

inom diskursen om deliberativa samtal som ett möjligt sätt att skapa ett djupare 

elevinflytande innebär en begränsning som skulle kunna betyda att det deliberativa samtalet 

inte alltid skapar samma möjligheter för alla elever, samtidigt som det också kan vara svårt 

för deltagarna att lägga märke till denna begränsning.  

Hos flera av författarna av de undersökta avhandlingarna, återfinns kritik riktad mot vissa 

delar av diskursen om deliberativa samtal. Rönnlund menar att den typ av offentlig debatt 

som deliberativa samtal innebär, snarare än att leda till konsensus kan skapa större oenighet 

då debattörerna inte vill ge avkall på sina idéer inför en publik eftersom risken finns att de 

förlorar prestige (Rönnlund 2011, s.30). Sett ur denna synvinkel skulle deliberativa samtal, i 

vissa situationer kunna förhindra samförstånd och gemensamma lösningar så att själva 

metoden i sig omöjliggör att slutmålet, konsensus, uppnås.  

Även Grannäs anser att samtal och diskussioner kan komma att leda till antagonism och 

fiendskap mellan parter med olika åsikter, snarare än konsensus, och ställer sig frågan om 

man inte ibland måste acceptera varandras avvikande åsikter och att konsensus inte kan nås 

(Grannäs 2011, s.55). Grannäs menar att kravet på att uppnå konsensus och den deliberativa 

synen på konsensus som det universellt goda kan skapa en situation där den som kommer 

med en avvikande uppfattning också uppfattas som ”moraliskt avvikande” (Grannäs 2011, 

s.55). Enligt denna ide skulle man, för att samtalen skall bli effektiva, behöva frångå den 

rådande diskursen om deliberativa samtal med dess krav på konsensus och bejaka olikheterna 

i diskussionen i stället. Även Bergström och Holm pekar på en problematik som kan uppstå 

då vissa ungdomar eventuellt inte tillhör den grupp inom viken samförstånd råder och de 

ifrågasätter vad dessa elever kan få för roll inom det deliberativa samtalet, samt efterfrågar en 

vidare tolkning av samtalen och hur de kan gå till (Bergström, Holm 2005,s.23).  

Grannäs föreslår att man, i stället för att försöka jämna ut olikheter i gruppen, genom att 

skapa konsensus, skulle kunna se sociala, kulturella och politiska olikheter som tillgångar och 

drivkrafter (Grannäs 2011, s.51). Det finns alltså en ide som säger att själva kravet på att 

konsensus skall uppnås kan skapa problem som eventuellt skulle kunna lösas genom ett större 

bejakande av deltagarnas olikheter. Dock påpekar Grannäs att det trots allt ändå behöver 

finnas en gemensam syn på hur samtalen eller diskussionerna skall gå till, men att olikheter 
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bland deltagare och olika uppfattningar skulle kunna ses som drivkraft för diskussionen, 

snarare än hindrande faktorer (Grannäs 2011, s.51).  

Att en av förutsättningarna för att ett samtal skall kunna kallas deliberativt är att koncensus 

skapas kan i vissa fall ses som en fördel men de avhandlingar som analyserats i detta avsnitt 

visar att det också kan bli till ett hinder för genomförandet av deliberativa samtal. Metoden 

förutsätter att gruppen är tillräckligt homogen för att konsensus skall kunna nås. 

Avhandlingarna visar att det måste finnas en acceptans för olika intressen och olika intressen 

hos deltagarna för att inte riskera att deliberativa samtal i stället får negativa effekter och 

förstärker känslan av att inte få något inflytande alls hos vissa elever. Samtidigt skulle å andra 

sidan ett medgivande av alltför stor splittring i gruppen kunna leda till så stora och häftiga 

spänningar att samtalen inte alls skulle leda till ökat inflytande eftersom man inte kunnat 

uppnå någon konsensus eller kunnat fatta beslut med förankring i gruppen eller klassen. Om 

det finns tydliga motsättningar i en klass kan det alltså bli svårt att genomföra deliberativa 

samtal. 

Praktiska ramar för inflytande 

Några av de avhandlingar jag analyserat visar att det kan finnas praktiska hinder i vägen för 

genomförandet av deliberativa samtal. Det går inte att bortse från att skolan är en institution 

med skyldigheter och rättigheter. Bergström och Holm ifrågasätter om det, inom diskursen 

om deliberativa samtal, finns en orealistisk tro på möjligheten att genom samtal och 

diskussion skapa jämlika förhållanden då maktförhållandet mellan pedagoger och elever 

aldrig kan vara helt symmetriskt  (Bergström, Holm 2005,s.24). Grannäs finner i sina 

intervjuresultat att det hela tiden finns en spänning mellan vad eleverna vill göra och vad de 

får göra inom ramen för undervisningen (Grannäs 2011, s.166). Det finns också juridiska och 

organisatoriska begränsningar för elevers inflytande över undervisningen emedan elever är 

omyndiga och därmed inte kan få inflytande i alla frågor. Det kan röra sig om personal- och 

lokalbrist, eller ekonomiska ramar som styr. Dessutom utgör kusrplansmålet vissa yttre ramar 

för hur verksamheten skall se ut (Rönnlund 2011, s.59).  

Enligt de avhandlingar jag undersökt finns det alltså begränsningar när det gäller möjligheter 

till elevinflytande även om samtalsbaserade metoder används.  
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Vill eleverna ha inflytande? 

Om eleverna inte vill ha inflytande utgör det ytterligare ett hinder för möjligheten att använda 

deliberativa samtal för att utöka inflytandet. Enligt Swahn finns det begränsningar för 

elevernas egen önskan att ha inflytande över undervisningen. Hon finner att det, bland 

gymnasieelever, finns en önskan om att läraren skall ge tydliga ramar och ett väl definierat 

innehåll, då ju detta befriar eleverna från krav (Swahn 2006, s.146). Detta fynd kan ses som 

ett tecken på att den rådande diskursen som framhåller att det finns en maktkamp mellan 

lärare och elever där elever ständigt vill ha mer inflytande, kan ge en felaktig bild. Swahns 

resultat kan också tyda på att eleverna, på grund av liten erfarenhet av delaktighet och 

inflytande genom deliberativa samtal, inte har den demokratiska kompetens, samt det 

medföljande demokratiska självförtroende som krävs för att de skall vilja delta i 

demokratiska sammanhang. Denna teori styrks av Ekman som finner i sin studie att 

demokratiskt självförtroende är avgörande för viljan att delta i demokratiska sammanhang 

(Ekman 2007, s.30). Att ett par avhandlingar alltså visar att elever inte vill ha inflytande i så 

stor utsträckning som några andra avhandlingar antar kan ses som ett hinder för 

genomförandet av deliberativa samtal men det kan också ses som ett skäl till att genomföra 

fler sådana samtal. 

Pedagogens roll i genomförandet av deliberativa samtal 

Flera av de analyserade avhandlingarna framhåller pedagogen, samt förhållandet mellan 

pedagog och elever, som en viktig faktor när det gäller möjligheter att genomföra deliberativa 

samtal i syfte att ge elever inflytande över undervisningen.  

När elever ifrågasätter undervisningen, i enlighet med den deliberativa samtalsmodellen, 

skapar det merarbete för pedagogen och därmed anser Grannäs att pedagogens förmåga att 

överlägga och fatta snabba ögonblicksbeslut kommer att vara avgörande för vilket inflytande 

eleverna får och vad det finns för möjlighet att förhandla undervisningsvillkoren, emedan ett 

stort antal beslut tas av läraren i den sociala interaktionen med eleverna (Grannäs 2011, 

s.168). Det kan därför sägas att hur de deliberativa samtalen kommer att se ut, eller om det 

finns förutsättningar för att de skall kunna genomföras antas bero mycket på hur mötet mellan 

pedagoger och elever ter sig. Pedagogens inställning ses som en, i synnerhet, viktig faktor, 

emedan pedagogen måste vara motiverad att, i enlighet med modellen för deliberativa samtal, 

lämna ifrån sig makt till förmån för eleverna. Swahn konstaterar att pedagogerna, i samtal 
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med eleverna, oftast vill diskutera ett redan etablerat innehåll, snarare än att lämna 

diskussionen öppen för att låta eleverna påverka lektionsinnehållet (Swahn 2006, s.76). 

Samtidigt är den uttalade diskursen bland pedagogerna dock att man vill ha elevinflytande 

och strävar mot det. 

Enligt Danells empiriska undersökning, där han tittar på hur pedagoger samarbetar för att 

realisera elevinflytande, finns dolda strukturer i personalgrupperna som motverkar 

möjligheter för elevers inflytande (Danell 2006, s.5). Trots att det, enligt pedagogernas 

uttalade diskurs är önskvärt att realisera läroplanens mål om elevinflytande, innebär deras 

diskussioner, i praktiken, att pedagogerna uppfinner olika strategier för att bevara sin kontroll 

över beslutsfattandet i undervisningen på det viset att de, genom samtal sinsemellan 

modifierade betydelsen av elevinflytande och hur inflytandet kan ske (Danell 2006, s.5). 

Danells studie verkar alltså innebära att det, trots att pedagoger använder sig av diskurser om 

elevinflytande och uttalar att detta är målet, inte lyckas implementera kursplanens mål, 

eventuellt på grund av en omedveten ovilja att förlora makt. Ett godtagande av Danells 

resonemang skulle kunna innebära att skolan, med dess arbetsstyrka av pedagoger, har en 

inbyggd begränsning när det gäller användandet av deliberativa samtalsmetoder, eller vilka 

andra metoder som helst, för realisering av elevinflytande, oavsett hur deras medvetna och 

uttalade ambition i denna fråga ter sig, på grund av en naturlig önskan att bibehålla sin egen 

maktställning. 

Bergström och Holm verkar mer optimistiska i tron på skolans möjligheter att dela med sig 

av inflytande till eleverna än vad Danell gör och menar att själva arbetsmiljön på den 

enskilda skolan kan ha stor betydelse för hur mötet mellan ungdomar och vuxna ser ut, samt 

för hur eleverna själva uppfattar att de får delaktighet (Bergström, Holm 2005,s.18). 

Bergström och Holm citerar Bennich Björkmans forskning som visar att de vuxnas inbördes 

relationer, samt hur samarbetet vuxna emellan ser ut har en avgörande betydelse för 

relationen mellan delaktighet och lärande på skolan och hur den kommer att uppfattas av 

eleverna (Bergström, Holm 2005,s.95). Hur öppet och demokratiskt klimatet på en skola kan 

bli beror på skolans personal, vilket inbegriper både pedagoger och ledning, men det kan 

också sägas att styrdokument och politisk styrning, spelar en avgörande roll för hur 

möjligheterna ser ut för skapandet av ett genomgående deliberativt samtalsklimat på den 

enskilda skolan. Bergström och Holm menar därför att pedagogerna kan vara med och 

påverka elevernas möjligheter till inflytande men att denna möjlighet är beroende av 
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pedagogernas egna möjligheter till inflytande, samt att de vuxnas eller pedagogernas 

ambition är en viktig faktor som i sig påverkar elevernas inflytande (Bergström, Holm 

2005,s.113).  

Även Persson värderar pedagogens roll, eller den vuxnes stöd, högt när det gäller möjligheter 

att genomföra deliberativa samtal i skolan. Han anser, att vuxenstödet innebär en möjlighet 

att förena den formella demokratin med samtalsmetoder och menar att det krävs en engagerad 

vuxen för att så skall kunna ske (Persson 2010, s.45). Persson anser att elev och klassråd är 

viktiga arenor för utvecklandet av elevinflytande och anser att goda förutsättningar finns för 

att, i dessa forum, utveckla den demokratiska kompetensen med hjälp av deliberativa samtal. 

Persson lägger dock så stor vikt vid den vuxnes medverkan och styrning av dessa samtal att 

han menar att den formella organisationen krävs (Persson 2010, s.45), och att man, därmed 

inte bör se deliberativa samtal som en separat och mer informell demokrati som skall 

användas vid sidan av klass- och elevråd. Dessutom menar Persson att deliberativa 

samtalsmodeller är nödvändiga för att den formella demokratin, alltså elev och klassråd, skall 

vara framgångsrika (Persson 2010, s.45). Perssons resonemang kan sägas innebära att stor 

vikt läggs vid pedagogens roll vid deliberativa samtal på det viset att pedagogen anses kunna, 

positivt påverka, om samtalsmetoder i allmänhet och den deliberativa metoden i synnerhet 

kan leda till ökat elevinflytande.  

Swahn drar, i sin avhandling, slutsatsen att man, inom skolan måste ta fasta på pedagogernas 

större kännedom om elevers framtida behov när innehållet bestäms (Swahn 2006, s.151) och 

verkar därmed, liksom Persson mena att pedagogen måste styra samtalet. Enligt Swahn finns 

dock goda förutsättningar för elever att få inflytande genom att diskussion om hur målet 

skulle kunna tolkas får utgöra ett innehåll i undervisningen. Dock är det endast pedagogen 

som, i kraft av sin större kompetens, kan presentera olika scenarier som utgör förutsättningen 

för att elever och pedagoger kan samarbeta i planeringsarbetet (Swahn 2006, s.151).  

Persson, Swahn, samt även Bergström och Holm har det gemensamt att de för fram en 

diskurs där pedagogens möjligheter att skapa förutsättningar för elevinflytande ses som 

positiva, samtidigt som det i denna diskurs också ingår en tanke om att en viss styrning från 

pedagogens sida är nödvändig och till och med önskvärd. Det kan sägas att Danells resultat 

utmanar denna diskurs då han visar att samtalsmönster pedagoger emellan kännetecknas av 

en systematiskt vrängd kommunikation där pedagogerna, på arbetslagsnivå, neutraliserar de 

begrepp som finns i styrdokumenten. På det viset bevarar pedagogerna sitt eget tolknings och 
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handlingsutrymme (Danell 2006, s.159-160). Detta innebär, enligt Danell att pedagogerna, 

omedvetet deltar i två parallella diskurser, en där man konstruerar elevinflytande och en där 

man neutraliserar överenskommelser genom att förvränga kommunikationen så att den 

institutionella ordningen bibehålles (Danell 2006, s.159-160). Att, inom skolan, i enlighet 

med Persson, lägga ökad vikt vid pedagogens styrning av deliberativa samtal skulle alltså, 

enligt Danell, kunna leda till problem i form av systematiskt motarbetande av elevinflytandet.  

Att Danells mer negativa syn på pedagogens roll vid implementerandet av elevinflytande inte 

delas av Persson, samt Bergström och Holm skulle, till viss del kunna bero på att synen på 

elevinflytande verkar variera mellan de olika författarna. Persson påpekar att elevinflytande 

inte innebär total handlingsfrihet och menar att det är pedagogen som skall tolka 

styrdokumenten och utnyttja det handlingsutrymme som finns där (Persson 2010, s.150), 

vilket kan sägas innebära att pedagogerna själva på varje enskild skola, till viss del, kan 

bestämma vad elevinflytande är och hur det skall se ut. Persson menar att stöd till 

pedagogerna i detta arbete är viktigt och anser att gruppsamtal pedagogerna emellan spelar en 

viktig roll (Persson 2010, s.150). Detta är intressant emedan, Danells granskning av 

pedagogernas gruppsamtal visar att det är genom dessa samtal elevinflytandet till viss del 

motverkas. Det är därför möjligt att Persson inte tillräckligt kritiskt har granskat 

pedagogernas förmåga att lägga åt sidan sitt egenintresse vid tolkning av styrdokumenten. 

Samtidigt kan det dock även sägas att Danells undersökning inte utesluter att pedagogerna, 

genom samtalsmetoder, kan påverka elevinflytandet i positiv riktning, hans undersökning 

visar dock på att det samtidigt finns en dold diskurs där pedagogerna arbetar i motsatt 

riktning, vilket innebär att pedagogerna har vissa inbyggda begränsningar.  

Synen på pedagogens roll i implementerandet av deliberativa samtal varierar alltså starkt 

mellan de utvalda avhandlingarna; de olika författarna har skilda uppfattningar om hur 

mycket pedagogen bör styra samtalet och vilka förutsättningar pedagogen har att rent faktiskt 

påverka hur lyckade de deliberativa samtalen blir. Den avhandling som Danell har skrivit och 

som mest fokuserar på pedagogens roll kommer dock fram till att pedagoger aktivt 

motarbetar sina egna försök att skapa elevinflytande. 
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Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Eftersom det finns ett samband mellan elevinflytande och utvecklandet av demokratisk 

kompetens hos eleverna (Larsson 2007, s.174) är elevers möjligheter till inflytande en viktig 

fråga inom den svenska skolan. Rönnlund visar genom sin avhandling att klass- och 

elevråden, så som de används i dag, inte är en tillräcklig metod för att skapa det inflytande 

som behövs (Rönnlund 2011, s.4). Rönnlund visar också att det är särskilt svårt för elever att 

få inflytande över undervisningen (Rönnlund 2011, s.4). Flera av avhandlingarna menar att 

det behövs mer informella sätt för eleverna att utöva inflytande på (Rönnlund 2011, s.19), 

fördelen med detta skulle vara att formerna för inflytandet då kan bli mer flexibla än vad de 

är vid de formella klass- och elevråden.  

Några avhandlingar visar att informella samtal, där elever och pedagoger deltar som jämlikar, 

på lika villkor, är ett sätt att ge elever inflytande över undervisningen (Tornberg 2000, s.277-

278). Tornberg visar till exempel att det går att låta samtal mellan elever och pedagoger 

utforma själva undervisningen och dess innehåll (Tornberg 2000, s.277-278 ). Det är dock 

inte säkert att samtal i undervisningen bidrar till mer elevinflytande. Bergström och Holm 

visar att pedagoger ofta styr samtalen (Bergtröm, Holm 2005, s.140).  Några avhandlingar 

menar att deliberativa samtal i undervisningen är ett bra sätt att förena skolans kunskaps- och 

demokratimål genom en öppen samtalsmetod som skapar elevinflytande (Larsson 2007). 

Fördelen med deliberativa samtal verkar vara att det finns beskrivet precis hur dessa samtal 

skall gå till så risken att pedagogen går in och styr samtalen kan eventuellt bli mindre. 

Deliberativa samtal kan dock samtidigt vara svåra att genomföra eftersom det finns så stora 

krav på hur ett sådant samtal skall se ut. En avhandling visar också att pedagogerna aktivt 

motarbetar sitt eget arbete med att utöka elevers inflytande (Danell 2005, s.5). 

I flera avhandlingar återfinns diskurser som kan bidra till pedagogens benägenhet att inte 

vilja ge eleverna inflytande över undervisningen. Det finns en diskurs där unga anses vara 

allmänt inkompetenta just därför att de är unga. Det finns också en diskurs som säger att unga 

sällan vet vad de vill. Slutligen finns det en diskurs som menar att eleverna först måste 

förtjäna inflytande innan de faktiskt kan få utöva sådant (Bergström, Holm 2005, s.78 och 

s.149), (Larsson 2007, s.39). Det finns ingenting i avhandlingarna som bevisar att dessa 

diskurser har någon verklighetsförankring. Dock saknas det också bevis på att diskurserna 

skulle vara falska. Ett godtagande av dessa diskurser kan hemma utvecklingen av 

demokratisk kompetens hos eleverna eftersom diskurserna i fråga leder till att elever får 
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mindre inflytande. Eftersom de deliberativa samtalen antas kunna utveckla elevens förmåga 

till ett ansvarsfullt inflytande talar detta för att elever, genom att träna på att ha inflytande 

med hjälp av deliberativa samtal kan bli bättre på att hantera ett allt större inflytande (Larsson 

2007, s.39). Om eleverna däremot, på grund av att de anses inkompetenta, inte får träna på att 

ha inflytande finns det ingenting som tyder på att de utvecklar sin kompetens bara genom att 

de blir äldre utan risken finns att de stannar i utvecklingen. 

Flera avhandlingar visar att de deliberativa samtalens höga krav på ett öppet klassrumsklimat, 

på att argument skall vara rationella, på att alla skall uttala sig och på att konsensus skall 

uppnås innan beslut kan tas skulle kunna fördjupa demokratin inom skolan (Grannäs 2011, 

s.24). Dessa höga krav på hur samtalen skall se ut kan i bästa fall bidra till att fler elever 

deltar i diskussion och beslutsprocess. Dock finns det en risk att dessa höga krav bidrar till att 

färre deliberativa samtal kan hållas.  De deliberativa samtalen kritiseras i några avhandlingar 

eftersom förutsättningen för att man skall kunna skapa ett öppet klassrumsklimat och uppnå 

konsensus anses vara att gruppen är tillräckligt homogen för att så skall kunna ske, vilket inte 

alltid är fallet (Grannäs 2011, s.50). Dessutom kan det finnas elever som inte vill uttala sig 

och då kan samtalet inte sägas vara deliberativt (Larsson 2007, s.99).  

Att deliberativa samtal är sällsynta i dagens skola (Bergström och Holm 2005, s.140)  kan 

också bero på att pedagogerna försöker styra diskussionen så att den öppenhet som 

kännetecknar ett deliberativt samtal i praktiken blir omöjlig. Danell visar i sin avhandling att 

pedagoger, i sina samtal, använder sig av dolda diskurser där de aktivt motverkar det 

elevinflytande som de säger sig vilja skapa (Danell 2006, s.159-160). Danells fynd är särskilt 

intressant eftersom några andra avhandlingar menar att det är viktigt att pedagogen styr det 

deliberativa samtalet för att det skall kunna gå att genomföra (Persson 2010, s.45). Danells 

avhandling visar dock att pedagogstyrning kan vara skälet till att deliberativa samtal 

eventuellt inte fungerar.  

Det finns också olika idéer i flera avhandlingar om var de deliberativa samtalen skall 

genomföras. Dessa idéer verkar hänga samman med de två diskurser som finns om elev- och 

klassråd där den ena framhåller dessa som ett fullgott sätt att skapa elevinflytande medan den 

andra förkastar elev- och klassråd eftersom de skapar en skendemokrati där endast ett fåtal får 

inflytande. Rönnlund menar att råden fyller en viktig funktion som ett komplement till en 

informell samtalsdemokrati (Rönnlund 2011, s.4) men menar, liksom bland andra Tornberg 

och Larsson, att de deliberativa samtalen skall användas i undervisningen (Tornberg 2000), 
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Larsson 2007). Persson anser i stället att råden är nödvändiga och menar att det är i råden de 

deliberativa samtalen hör hemma (Persson 2010, s.45). Dessa olika idéer verkar inte vara 

baserade på några särskilda fynd som finns i avhandlingarnas empiriska delar, utan är snarare 

ett uttryck för författarnas egna, skilda åsikter. 

Enligt Swahns avhandling vill elever i verkligheten inte alls ha ett så tydligt inflytande som 

de andra avhandlingarna förutsätter att de vill (Swahn 2006, s.146). Detta skulle kunna vara 

ytterligare ett skäl till att deliberativa samtal är ovanliga inom skolan. Dock analyserar Swahn 

inte varför eleverna inte vill ha inflytande. Det är möjligt att hennes fynd beror på att eleverna 

saknar demokratiskt självförtroende eftersom de inte tidigt har fått tillräckligt stort inflytande 

för att kunna utveckla sin demokratiska kompetens i tillräckligt hög grad (Ekman 2007, s.30).  

Flera avhandlingar visar att deliberativa samtal skulle kunna bidra till elevinflytandet, 

samtidigt visar avhandlingarna dock också att det finns flera hinder i vägen för att 

deliberativa samtal skall lyckas inom skolan. Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara 

att göra fler och mer omfattande empiriska undersökningar för att ta reda på mer om de 

hinder som föreligger. Särskilt de fynd som finns i Danells och Swahns avhandlingar skulle 

vara intressanta att undersöka närmare eftersom pedagogers och elevers inställning förefaller 

vara viktiga faktorer för genomförandet av deliberativa samtal. Dessutom verkar dessa 

avhandlingars undersökningar och slutsatser motbevisa tidigare accepterade diskurser som 

antar att pedagoger och elever vill ha mer elevinflytande och som accepteras utan 

ifrågasättande av flera andra avhandlingar.  
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