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Abstract: 
 
Denna studie syftar till att, genom en komparativ ideologianalys, analysera tre valda filosofiska modeller 

och uttolka vilka implikationer dessa kan ha vad gäller religionsämnets syftesbeskrivning ur LGY11; 

att eleverna ska ”förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.” Studien syftar inte till att 

argumentera för någon specifik modell. De modeller som analyserats är hämtade ur verk författade av 

Charles Taylor, Seyla Benhabib samt Martha Nussbaum. Analysen påvisade såväl skillnader som 

likheter mellan de olika modellerna. Analysen påvisade att kristendomens särställning som ”förvaltare 

av den svenska värdegrunden” kan vara en problematisk aspekt av läroplanen då kristendomen kan tas 

som neutral, objektiv eller tolkas som innehållande en ”god” essentiell kärna. Ett annat resultat vilket 

uttolkades av de analyserade modellerna var att förståelse för de andra, måste föregås av en kritisk 

granskning av, eller medvetenhet om, den egna utgångspunkten. Detta tolkades som ytterst relevant i en 

religionsundervisning vilken syftar till att uppnå förståelse för mångfald.  

 
 

Nyckelord: 
Religionsundervisning, mångfald, kultur, läroplan, filosofiska perspektiv, Charles Taylor, Martha Nussbaum, 

Seyla Benhabib. 
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1. Inledning 

”Vi vill att utbildningen ska vara ett bålverk mot onda samhällskrafter som extremism och radikalisering, främlingsfientlighet 

och diskriminering, våld och hatbrott, bristande förtroende för politik och politiker samt nedskärningarnas negativa effekter.”1 

Ovanstående citat står att finna i ett utbildningspaket som tagits fram av Europarådet med syfte att 

vägleda medlemsländernas lärare i hur de kan hantera samt undervisa om kontroversiella frågor. I 

förordet till den svenska upplagan konstaterar Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör på 

Skolverket, att vad som räknas som en kontroversiell fråga skiljer sig åt mellan medlemsländerna. 

Svenska lärare som tar del av materialet bör därför beakta att vissa av exemplen i texten bör ändras 

till att passa ”en svensk kontext”.2 Det Halápi syftar på är de ”kontroversiella” påståendena 

Homosexuella par borde få adoptera samt Föräldrar borde inte ha rätt att slå sina barn, vilka återfinns som 

exempel på uttalanden som kan tas upp och analyseras i undervisningen.3 Detta uttalande skulle 

kunna tolkas som att Skolverket menar att vissa av frågorna betraktas som kontroversiella beroende 

på i vilken kontext tas upp.  

     Under min utbildning till ämneslärare har ett centralt tema återkommit och problematiserats; 

hur ska lärare förhålla sig till undervisning i religionskunskap i ett mångkulturellt samhälle? Det 

problematiska har diskuterats utifrån en ämnesplan innehållande motsättningar, läromedel med en 

etnocentrisk utgångspunkt samt hur den samhälleliga diskursen påverkar elever och lärare vad gäller 

synen på kultur, religion och normer. 

     Att just dessa diskussioner har återkommit kan relateras till såväl det faktum att Sverige idag är 

ett mångkulturellt land där individer från olika religiösa och kulturella bakgrunder möts, som några 

formuleringar ur läroplanen. I värdegrunden står att läsa; 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav 

på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.4 

En liknande formulering återfinns i syftesbeskrivningen för religionskunskap i LGY11; 

                                                           

1 Europarådet, 2016, s. 12 

2 Ibid, 2016, s. 6 

3 Ibid, 2016, s. 35 

4 Skolverket, 2011, s. 5 
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Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, 

livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva 

i ett samhälle präglat av mångfald.5 

De båda ovan nämnda citaten kan dock ställas i konstrast till andra formuleringar ur läroplanen. 

Exempelvis den betoning som ligger på kristendomen i religionsämnets syfte då denna åskådning 

anses ha ”förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället.”6 

     Detta kan tolkas som en motsättning, vilken skulle kunna peka på en form av maktordning vad 

gäller de kulturer och religioner som ingår i undervisningen. En annan aspekt av formuleringarna i 

läroplanen som ovan citerats är att det inte preciseras hur ”beredskapen” och ”förståelsen” för 

mångfalden ska uppnås. I denna studie kommer tre filosofiska bidrag avseende den mångkulturella 

frågan att analyseras och sättas i relation till några aspekter av religionsämnets syfte.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är tudelat. Inledningsvis avser jag genomföra en komparativ studie av hur tre 

filosofer; Martha Nussbaum, Selya Benhabib samt Charles Taylor, har hanterat frågor som kan 

uppstå i mångkulturella, pluralistiska samhällen. Det andra syftet är att uttolka vilka implikationer 

filosofernas modeller kan ha i förhållande till religionsämnets syfte att eleverna ska kunna ”förstå 

och leva i ett samhälle präglat av mångfald.”  

     Studien utgår från tre analysfrågor; 

• Hur beskriver de bakgrunden i sina framställningar? Vad identifierar de som problem? 

• Hur ser deras lösning ut? Vilka förslag framställer de? 

• Hur kan filosofernas modeller tolkas i förhållande till religionsämnets syfte att eleverna 

ska kunna leva och verka i ett samhälle präglat av mångfald? 

 

                                                           

5 Ibid, s. 137 

6 Skolverket, 2011, s. 137 
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2. Bakgrund 

Då denna studie berör frågor om hur en förståelse för mångfald ska uppnås i 

religionsundervisningen, inleds bakgrunden av en utbildningshistorisk genomgång med fokus på 

hur elever ur minoritetsgrupper har hanterats i den svenska skolan. Studien syftar, delvis, till att 

uttolka implikationer på religionsundervisningen utifrån tre filosofiska modeller. Denna tolkning 

har visat sig beröra aspekter kring hur religion (och kultur) som fenomen ska betraktas; som en 

essentiell företeelse eller som socialt konstruerad. Därför omfattas studiens bakgrund även av en 

definition av essentialism. 

2.1 Den mångkulturella skolan 

I en antologi från 2015 beskrivs hur den svenska skolan har hanterat de fem nationella minoriteter 

som erkänts av svenska staten genom Europarådets ramavtal. Dessa grupper har dock olika 

utbildningshistorier, beroende på skilda levnadssätt och minoritetsspråkens betydelse i samhället.7 

En av minoritetsgrupperna som belyses är tornedalingarna. I Tornedalen började folkskolan 

etableras under 1850-talet. Fram till 1870-talet bedrevs undervisningen på finska, därefter 

upprättades statsunderstödda skolor, vilka hade som syfte att försvenska skolorna. Eleverna 

förbjöds att tala sitt modersmål, även på rasterna.8 I och med grundskolereformen 1962, 

uppmärksammades för första gången en minoritet i läroplanen; sverigefinnarna. Det blev nu 

möjligt att få undervisning i finska och den tidigare restriktiva linjen började mjukas upp.9      

     Beträffande minoriteterna judar och romer, skilde sig villkoren åt beroende på de båda 

gruppernas olika kulturer och levnadssätt. Judarna assimilerades i svenska skolor och lärde sig 

språket. Dock var de, fram till 1870-talet, i vissa fall tvungna att avsäga sig sin tro för att få tillträde 

till vissa utbildningar. Romernas situation var den rakt motsatta. Några egentliga åtgärder, från 

statligt håll, för att utbilda gruppens barn, förekom inte. Initiativ till utbildning kom istället från 

                                                           

7 Axelsson, Brantefors, Helenius (2015), s. 378 

8 Ibid, s. 381 

9 Ibid, s. 382 
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gruppen romer själva. Skolöverstyrelsen ansåg inte att romernas barn skulle gå i skola tillsammans 

med svenska elever, utan lade fram förslag om ambulerande skolor, eller särskilda skolhem. Under 

60-talet beslutades att kommunerna skulle erhålla statligt stöd för de elever som var i behov av 

stödinsatser, bland annat elever ur den romska gruppen. Detta kom dock inte att förverkligas i 

praktiken, många romska barn gick ut skolan utan fullständiga betyg.10 Det historiska förtrycket 

mot romer har sina orsaker i den rasism som länge präglat synen på gruppen (och kanske 

fortfarande gör), de har stängts ute från arbetsmarknaden och därigenom även utbildning. 

Skolgången har försvårats för de romska barnen, vilket bidragit till att barnen har utvecklat en 

motvilja mot skolan.11 

     Vad gäller de minoriteter som kommit till Sverige under de senaste 40-50 åren, bedrevs länge 

en assimilationspolitik. De förväntades lära sig språket och anpassa sig till rådande sociala och 

kulturella mönster. Efterhand som invandringen ökade, förändrades dock denna inställning. 1975 

utkom svenska staten med invandrarpolitiska bestämmelserna vilka innehöll tre ledord; jämlikhet, 

valfrihet och samverkan. Invandraren blev en ny kategori i samhällsstrukturen. I takt med att 

samhället förändrades, förändrades även sättet att betrakta denna invandrare. Samhället började 

beskrivas som mångkulturellt och det blev inte längre möjligt att bedriva en enkelriktad 

assimilationspolitik, istället började man tala om en ömsesidig process av integration.12  

     Ännu under 60-talet betraktades det svenska som norm i skolan, vilket invandrareleverna fick 

förhålla sig och anpassa sig till. Skolans uppgift var att lära eleverna språket och om de svenska 

förhållandena. Det fanns dock möjlighet att erhålla modersmålsundervisning. Axelsson, Brantfors 

och Hellenius menar att det, under denna tid, rådde en nationell diskurs, där det svenska var 

överordnat. Samtidigt som eleverna skulle assimileras, betraktade man dem dock som en 

kunskapsresurs. I LGR62 betonades vikten av att öka ”förståelsen för andra folk och raser”.13 De 

nya minoriteternas barn fick stå som representanter för de andra, de kunde fungera som 

                                                           

10 Axelsson, Brantefors, Helenius, 2015, s. 383 

11 Ibid, s. 384 

12 Ibid, s. 385 

13 Ibid, s. 386-387 
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komplement till de bilder barnen såg på tv och hörde om på nyheterna och därigenom fungera som 

en motbild mot stereotypa beskrivningar.14 

     Under 1970-talet, hävdar författarna att en rationell diskurs kan skönjas. Med detta menar de att 

debatten kring skolan och invandrarna, i huvudsak, handlade om att komma till rätta med olika 

sociala och kulturella problem som man identifierade med invandrarbarnen.15 Den läroplan som 

kom 1980, utmärkte sig genom dess betoning på demokratiska arbetsformer och kommunikation. 

Vad gällde undervisningen av invandrarbarn, började man tala om ett s.k. interkulturellt 

förhållningssätt; svenska elever och elever med invandrarbakgrund skulle integreras med varandra. 

Invandrareleverna betraktades som ett medel för att öka toleransen mellan olika kulturella grupper 

och majoritetssamhället. Det är nu termer som den mångkulturella skolan och kulturmöten började 

diskuteras, diskriminering och kulturella motsättningar kom att stå i fokus. Författarna menar att 

det under 1980 och 90-talen rådde en kulturell diskurs, allt handlade om ”de andras” kultur. 

Invandrarbegreppet övergavs och man började istället tala om människor från annan kulturell 

bakgrund.16  

     Inför arbetet med läroplanen som kom ut 1994, diskuterade man hur skolan skulle hantera 

bejakandet av det mångkulturella och heterogena å ena sidan och uppdraget att förse eleverna med 

en enhetlig referensram av värderingar å andra sidan. I LPO94, formulerades det gemensamma 

som ”det svenska kulturarvet”, vilket kombinerades med formuleringar om respekt och förståelse 

för andras kulturarv. Eleverna skulle inte bara lära om de andra, utan även av varandra.17 Målet med 

LPO94 har tolkats som att avsåg att göra upp med majoritetssamhällets etnocentriska synsätt och 

diskriminerande strukturer. Trots detta skedde en förstärkning av majoritetssamhället under 2000-

talet. Även om man kritiserade etnocentrismen, stod majoritetssamhällets värdegrund och det 

svenska språket som grundpelare för den svenska skolan. Det tidiga 2000-talet, kännetecknas enligt 

                                                           

14 Ibid, s. 387 

15 Ibid, s. 388 

16 Axelsson, Brantefors, Helenius, 2015, s.389 

17 Ibid, s. 390 
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Axelsson, Brantfors och Helenius dels av ett bejakande av mångfald och pluralism, men även av 

en förstärkt, nationell diskurs.18  

     En historisk tillbakablick på religionsämnets roll i den svenska skolan, påvisar hur ämnet har 

haft en central roll vad gäller fostransuppdraget. Den tidiga folkskolans undervisning i 

kristendomskunskap, syftade till att ge eleverna en kristen fostran, senare läroplaner betonade den 

bibliska etiken. När ämnet religionskunskap introducerades, och ersatte den tidigare 

kristendomskunskapen, år 1969, lades tonvikten på objektivitet in i undervisningen. Eleverna skulle 

inte påverkas och undervisningen skulle vara saklig. Kunskap om andra religioner (än den kristna) 

skulle bidra till att eleverna utvecklade tolerans och förståelse.19 I LGR80 tonades kravet på 

objektivitet ned och elevernas egna livsfrågor skulle prägla undervisningen. Undervisningen kom, 

i högre utsträckning, att innebära att eleverna skulle lära av andra religioner, för att därigenom få 

möjlighet att utveckla en egen hållning.20 I dagens ämnesplan för religionskunskap står att läsa att 

undervisningen ska ge eleverna ”möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett 

samhälle präglat av mångfald.”21 Religionsämnet kan alltså sägas ha en central roll vad gäller skolans 

fostransuppdrag.  

 

2.2 Essentialism i religionsundervisningen 

Denna del av studien bygger på en artikel skriven av Torsten Hylén; Essentialism i 

religionsundervisningen, ett religionsdidaktiskt problem (2002). Hylén menar att essentialistiska hållningar 

inte endast står att finna i uppfattningar om religion, rasism, sexism och nationalism är vanliga 

former av förståelsen om avgränsade enheter vilka omfattas av vissa specifika egenskaper.22 I sin 

artikel diskuterar han den form av essentialistiska uppfattningar och tolkningar som kommer till 

uttryck i vetenskapliga studier av samt undervisning om religion. Det problematiska med att anlägga 

                                                           

18 Ibid, s. 390-391 

19 Härenstam, 2000, s. 149-152 

20 Härenstam (2000), s. 153 

21 Skolverket, 2011, s. 137 

22 Hylen, 2002, s. 109 
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en essentiell beskrivning av en komplex företeelse som religion berör framförallt frågan om var 

och hur gränserna ska dras för vad som omfattas av religionen och vad som hamnar utanför, menar 

han. Vidare kan olika kulturella synsätt på begreppet religion bidra till att studiet blir mer 

komplext.23 

      Hylén hänvisar till Gilhus och Mikaelssons redogörelse vad gäller olika historiska paradigm 

inom religionsvetenskapen. Deras framställning publicerades 2003, och då menade författarna att 

ett kulturvetenskapligt paradigm kommit att ta över det tidigare fenomenologiska. Inom det 

kulturvetenskapliga paradigmet betonas samspelet mellan religionen och andra kulturella 

företeelser, religion betraktas som en av flera aspekter inom en kultur. Hylén menar att 

essentialistiska föreställningar kan förekomma inom detta paradigm, men är vanligare inom det 

som kallats de evolutionistiska samt fenomenologiska paradigmen.24 Det första av dessa två var 

förhärskande under 1800- och fram till mitten av 1900-talet. Man menade här att religionen var att 

betrakta som en del av evolutionen och alltså en utveckling från lägre till högre stadier. Det senare 

tar den religiösa individens egen tro som utgångspunkt för religionen. Problematiskt med denna 

religionsfenomenologi blir frågan om vem som ska få representera en religion, ofta har det varit 

den religiösa elitens åskådning som fått stå som förebild.25 Hylén menar att det fenomenologiska 

paradigmet är ovanligt i vetenskapliga studier av religion i vår egen tid, men att en essentialistisk 

förståelse för religion fortfarande återfinns i såväl den samhälleliga debatten som i individers 

medvetande.26 

    Hylén presenterar en typografi av några essentialistiska föreställningar om religion. Typografin 

består av två övergripande rubriker; essentialistiska idéer som ger uttryck för religionens substans 

(vad religion är) samt idéer som ger uttryck för religionens funktion (vad religion gör). Dessa 

rubriker omfattas sedan av två underkategorier vardera. Substantiell essentialism, menar Hylén, kan 

antingen syfta till a. en teologisk eller transcendental essentialism vilken ger uttryck för en uppfattning att 

                                                           

23 Ibid, s. 109 

24 Ibid, s. 111 

25 Ibid, s. 110-111 

26 Hylén, 2002, s. 111 
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religion är beroende av en transcendental makt, vilken uppenbarar sig för individen,27 eller b. 

kärnessentialism, där man menar att religion både som övergripande kategori, såväl som specifikt 

uttryck, innehåller någon form av definierad kärna, vilken tydligt kan avgränsas och definieras.28 

Den funktionella formen av essentialism kan dels syfta till en a. negativ eller b. positiv essentialistisk 

uppfattning. Den negativa essentialismen menar att religion representerar egenskaper och 

företeelser som kan kategoriseras som onda eller skadliga; religioner är våldsbenägna, förtryckande, 

irrationella osv.29 En positiv, substantiell essentialism motsvaras av den negativas motpol och står 

för en uppfattning om att religion kännetecknas av egenskaper som fred, jämlikhet eller kärlek. 

Hylén menar att det inom den positiva essentialismen argumenteras för att ex våld och krig ”utförs 

i religionens namn, eller att religionen utnyttjas för politiska syften.”30  

    Hylén framför kritik mot samtliga av dessa typer av essentialism. Exempelvis menar han, vad 

gäller kärnessentialistiska påståenden, att det blir problematiskt att avgöra var man ska dra gränsen 

för vad som omfattas samt utesluts ur religionen. Vidare är det relevant att fråga sig vem som ska 

avgöra var gränsen ska dras.31 Positiv och negativ essentialism, menar han, medför grova 

förenklingar och generaliseringar. Religion är komplexa fenomen och kan inte definieras som 

varken ”goda” eller ”onda”. Det finns en mängd olika tolkningar av såväl religion som övergripande 

kategori som de olika religiösa åskådningarna och vad dessa kan ha för funktioner för samhällen 

och individer.32 

     Det radikalt motsatta perspektivet mot en essentialistisk hållning, menar Hylén, är 

uppfattningen om att religion och religioner endast är socialt konstruerade, utan något verkligt 

innehåll. Ett sätt att undvika båda dessa fallgropar är att anta en prototypisk uppfattning av religion 

och enskilda religioner.33 Med detta menas att de kategorier vi skapar för olika fenomen är baserade 

                                                           

27 Ibid, s. 113 

28 Ibid, s. 116 

29 Ibid, s. 123 

30 Ibid, s. 120 

31 Ibid, s. 119 

32 Hylén, 2002, s. 125 

33 Ibid, s. 129 
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på prototyper, vilka formas av erfarenheter vi gör under vår uppväxt. Hylén menar att kategorin 

religion, såsom den är konstruerad i västerländskt tänkande, har bildats kring de mest prototypiska 

exemplen inom kategorin. Dessa exempel består av majoritetens erfarenheter vad gäller kategorin 

religion. I denna del av världen utgörs de prototypiska exemplen framförallt av judendom, 

kristendom och kanske islam, menar Hylén, även om dessa åskådningar omfattas av skilda 

utformningar. Hylén för ett metaforiskt resonemang kring andra prototypiska kategorier, 

exempelvis fåglar, och menar att även om vi alla vet att en struts är en fågel så utgör inte strutsen 

det första exemplet vi anför när vi ska beskriva en fågel.34 Sammanfattningsvis menar Hylén att en 

uppfattning om religion som avvisar essentialism, inte behöver landa i en etisk relativism som 

menar att vi inte kan bedöma eller jämföra religioner. Det går, menar han, att finna en medelväg.35 

      

3. Tidigare forskning 

Jag har inte kunnat finna någon tidigare forskning som på ett direkt sätt relaterar till min egen 

studie, det vill säga att förstå och tolka religionsämnets syfte avseende mångkulturalitet utifrån 

filosofiska bidrag. Nedan följer en redovisning av forskning som behandlar global etik, forskning 

som fokuserat läroplaner samt forskning som avhandlar religionsdidaktiska utmaningar. I 

anslutning till den forskning som presenteras, klargör jag även på vilket sätt denna har använts i 

min egen studie.  

     Jenny Ehnberg disputerade 2015 med avhandlingen Globalization, justice and communication – a 

critical study of global ethics. Däri undersöker och diskuterar hon hur en hållbar global etik kan 

formuleras. Hon genomför komparativa analyser av fyra filosofer; Martha Nussbaum, Seyla 

Benhabib, David Hollenbach samt William Schweiker och undersöker hur dessa har formulerat 

förslag på en global etik. Undersökningen utgår från ett antal frågeställningar, bland annat söker 

Ehnberg identifiera vilka moraliska problem som uppstår i anslutning till fenomenet globalisering 

samt hur en global, etisk modell bör söka formulera svar på dessa problem. Vidare fokuserar hon 

                                                           

34 Ibid, s. 127 

35 Ibid, s. 133 
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relationen mellan global etik och universalism och diskuterar förhållandet mellan människosynen i 

en global etik och pluralistiska frågor såsom kultur, livshållning och tradition.36  

     En del av hennes studie ägnas åt att utvärdera de analyserade modellerna och hur de hanterar 

frågan om en global etik. För att göra detta har Ehnberg utformat tre kriterier vilka hon menar 

måste uppfyllas för att etisk modell ska anses vara global. För det första måste modellen vara 

relevant, med detta menas att modellen måste adressera faktiska, globala problem.37 Vidare måste en 

sådan etisk modell ha en ansvarsfull syn på människan. En global etik måste inte bara ge praktiska 

implikationer på hur globala problem ska lösas utan även innehålla filosofiska klargöranden 

gällande hur man ska betrakta den mänskliga naturen.38 Det sista kriteriet som Ehnberg menar 

måste uppfyllas i en godtagbar, global etik är att den måste införliva en möjlig etisk teori. En hållbar, 

etisk teori måste presentera möjliga förklaringar på de epistemologiska, lingvistiska och 

värdeontologiska problemen.39  

     Utifrån dessa kriterier diskuterar Ehnberg hur en hållbar, global etik kan utformas. Hon menar, 

bland annat, att den epistemologiska universalismen inte erbjuder något övertygande svar vad gäller 

hur moraliskt resonemang kan uppnås i en globaliserad, pluralistisk värld. Olika traditioner har 

olika sätt att resonera, vilket grundar sig dels i historiska, dels i sociala tillfälligheter.40 I sin 

jämförelse av de olika analyserade modellerna konstaterar hon att dessa förhåller sig olika vad gäller 

frågan om mänsklig identitet och hur denna påverkas av individens kontext. Två av de filosofer 

vars verk hon analyserar, Nussbaum och Benhabib, menar att människan har en förmåga att 

överskrida de kulturella och traditionsbundna gränserna. Hollenbach och Schweiker argumenterar 

för att människan bör betraktas som formad av de sociala kontexter och relationer hon ingår i. 

Ehnberg själv argumenterar för en jämkning av dessa ståndpunkter och menar att en hållbar, global 

                                                           

36 Ehnberg, 2015, s. 19 

37 Ibid, s. 81 

38 Ibid, s. 83 

39 Ibid, s. 84 

40 Ibid, s. 261 
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etik måste utgå från en syn på människan som dels autonom och kapabel, dels beroende och 

sårbar.41  

     Min egen studie har vissa kopplingar till Ehnbergs, framförallt då två av de filosofer jag valt att 

analysera återfinns i hennes studie. Då våra syften och frågeställningar skiljer sig åt har hennes 

studie framförallt fått stå till grund för hur en komparativ etisk analys kan genomföras 

metodologiskt och analytiskt.   

     Pia Nykänen disputerade 2009 med den utbildningsfilosofiska avhandlingen Värdegrund, 

demokrati och tolerans – om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle. Syftet med hennes studie var att 

kritiskt granska utvalda delar av de normer, värderingar, målsättningar och dygder som var rådande 

i styrdokumenten.42 Avhandlingen är strukturerad utifrån tre dimensioner av skolans värdegrund; 

demokrati, mångkultur samt tolerans.43 Nykänen menar att den uppsättning normer som 

formulerades i och med Lpo94 kan spåras till ”ett slags föreställd västerländsk allmänetik”.44 Ett 

resultat av Nykänens ingående analys av värdegrunden, menar hon, är att en alltmer ”vacklande 

hållning och en större vaghet” framträder vad gäller önskvärdheten och möjligheten till att fostra 

barn och ungdomar till en bestämd uppsättning värderingar och normer.45 

     Nykänen diskuterar även spänningar i värdegrunden och menar att sådana kan uppstå på två 

nivåer. Dels på en nivå där värdegrundens inbördes komponenter kan tolkas motsägelsefulla. 

Nykänen exemplifierar denna form av inbördes spänning med att referera till formuleringarna 

”individens frihet och integritet” samt ”människolivets okränkbarhet”, vilka återfinns i läroplanen. 

Spänningen kan här tolkas som det problematiska med att människor, i frihetens och integritetens 

namn, kan välja att begå en handling som kränker människolivet. Denna typ av spänning, menar 

Nykänen, är relativt enkel att spåra, till skillnad från den andra nivån av spänning, vilken hon 

definierar som en spänning mellan ”värdegrundens komponenter och värdegrunden som helhet.” 

Med detta menas en spänning mellan en värdegrunds olika delar och värdegrundens system som 

                                                           

41 Ehnberg, 2015, s. 263-264 

42 Nykänen, 2009, s. 16 

43 Ibid, s. 17 

44 Ibid, s. 44 

45 Ibid, s. 187 
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helhet. De inbördes dygderna eller värdena i en värdegrund kan, var för sig, uppfattas som ”goda”, 

men detta innebär inte att värdegrunden som helhet utgör varken ett ”gott” eller ett konsistent 

system. Den kan tvärtom präglas av interna motstridigheter.46 

     Kapitlet som behandlar frågor om mångkultur i värdegrunden inleds med en teoretisk 

genomgång av Will Kymlickas kulturbegrepp. Nykänen använder sig framförallt av Kymlickas 

teoretiska distinktion som talar om kulturer som mångdimensionella processer vilka förändras över 

tid och rum samt kulturer karaktärer; hur en kultur ter sig vid en given tidpunkt.47 Hon diskuterar 

olika förhållningssätt vad gäller förekomsten av mångkulturalitet i ett samhälle i allmänhet och 

skolan i synnerhet; assimilation, pluralism, mångkulturalism samt separatism. Nykänen fokuserar 

den vidare diskussionen på begreppet mångkulturalism, vilket hon beskriver som ett erkännande 

av ”kulturellt medlemskap i den allmänna skolan”, att ”barn och ungdomar bör bemötas inte endast 

som medborgare i en gemensam stat utan också som tillhörande olika kulturer.”48 Nykänen 

diskuterar kritik som riktats gentemot konservativ och klassiskt liberal, normativ mångkulturalism 

vilken benämns som turistapproach, att det rör sig om ”ytliga” och/eller ”exotiserande” beskrivningar 

av kulturer. Hon diskuterar denna kritik och problematiserar, framförallt, synen på kulturer som 

”skiktade”, det vill säga synsättet på kulturer som bestående av djupare och ytligare lager. Ett sådant 

synsätt, menar Nykänen, tenderar att återskapa en stereotyp bild av olika kulturella praktiker.49 

     Nykänens avhandling har fått bidra till min egen studies bakgrundsavsnitt, men den bidrar även 

med motivering till det jag vill undersöka. Hon fokuserar i sin studie på läroplanen i ett större 

perspektiv. 

     Karin Kittleman Flensner utkom 2015 med avhandlingen Religious education in contemporary 

pluralistic Sweden. Hennes övergripande syfte var att undersöka den sociala konstruktionen av 

religionsundervisningen i några gymnasieklasser.50 Utifrån en etnografisk ansats undersöker hon 

                                                           

46 Nykänen, 2009, s. 48-49 

47 Ibid, s. 111 

48 Ibid, s. 115-116 

49 Ibid, s. 129, 132-133 

50 Kittleman Flensner, 2015, s. 21 
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hur religion konstruerades diskursivt i de klassrum hon vistades.51 Kittleman Flensner strukturerar 

upp studiens resultat utifrån tre primära rubriker; en sekularistisk diskurs, en andlig diskurs samt en 

svenkhetsdiskurs. Studien påvisade att det var vanligt att elever positionerade sig som ateister i 

helklassdiskussioner, att vara ateist betraktades som en neutral position. På så sätt konstruerades 

religiositet som något avvikande i de klassrum Kittleman Flensner vistades i, även om det fanns 

elever som bekände sig som religiösa.52 När typiskt ”svenska värderingar” diskuterades i 

klassrummen associerades dessa till termer som ”rationalism, tolerans och öppenhet mot andra sätt 

att leva”.53 Avslutningsvis lyfter Kittleman Flensner fram att hennes studie påvisar att, det hon 

benämner som den sekuralistiska diskursen, intog en hegemonisk ställning i 

religionsundervisningen. Diskursen satte ramarna för hur man talade om religioner och 

livsåskådningar. Begrepp som objektivitet, modernitet och neutralitet präglade klassrummen hon 

vistats i.54  

     Kittleman Flensners resultat påvisar alltså att hur religion och religiositet konstrueras i 

klassrummen kan betraktas som problematiskt och svårligen förenligt med en ”tolerant och öppen 

inställning”. Hennes studie används dels för att motivera min egen då den påvisar ytterst 

problematiska aspekter av hur religionsundervisningen, i vissa fall, bedrivs. Det problematiska 

framstår, enligt min tolkning, som ytterst relevant då de religioner som representeras i klassrummet 

(och i det vidare samhället) beskrivs och diskuteras på det sätt studien påvisar. Det framstår därför 

som relevant att närmare undersöka hur det mångkulturella samhället bör förstås och hanteras. 

Vidare har Kittleman Flensners resultat använts i denna studies analysavsnitt då flera av de 

problematiska aspekterna hon påvisar, anknyter till de filosofiska modeller som har analyserats.  

     Kjell Härenstam har skrivit studien Kan du höra vindhästen?. Föremålet för studien är 

framställningen av tibetansk buddhism i läromedel för religionskunskap. Härenstam utgår från 

tesen att rådande ideologiska, sociala och kulturella världsbilder påverkar hur ”främmande” 

                                                           

51 Ibid, s. 282, 284 

52 Kittleman Flensner, 2015, s. 285 

53 Ibid, s. 290 

54 Ibid, s. 298 
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religioner representeras i en västerländsk kontext.55 Vad gäller läromedel som presenterar kunskap 

om religioner och/eller kulturer framhåller han att man aldrig kan bortse från frågan om urval.56 

En annan aspekt vilken påverkar läromedlens framställningar, menar Härenstam, är hur skolans 

läroplaner är konstruerade. Han för ett resonemang kring betoningen på att eleverna ska erhålla 

kunskap om ”det gemensamma kulturarvet”, såsom det uttrycktes i LPO94 (och även i LGY11) 

och menar att islam kan anses ingå däri.57 Det mångkulturella samhället, hävdar Härenstam, bör ses 

som en tillgång i religionsundervisningen.58  

     Härenstams studie påvisar det faktum att framställningar av ”främmande” religioner i 

läromedlen ofta intar ett etnocentriskt perspektiv. Han exemplifierar detta med användandet av 

begreppet feodalt i beskrivningar av det tibetanska samhället och menar att begreppet svårligen 

låter sig appliceras i en tibetansk kontext. Det problematiska, hävdar Härenstam, är framförallt att 

begrepp och definitioner, såsom i fallet med begreppet feodalt, har använts utan någon vidare 

förklaring eller nyansering i de läromedel han studerat.59 Härenstam hänvisar till Edward Said och 

dennes teori om orientalism då han menar att den västerländska bilden av islam, har väldigt lite att 

göra med islam i sig. Snarare är bilden påverkad av en västerländsk, subjektiv världsbild.60 

     Härenstam menar att kursplanen för religionsämnet, såsom den formulerades i LPO94, syftade 

till att genom informativ kunskap om religioner, bidra till att eleverna utvecklade en tolerans och 

förståelse för dessa. Han argumenterar för att undervisningen om de ”främmande” religionerna 

kan ha något att viktigt att erbjuda vad gäller elevernas subjektiva utvecklande av moral och 

livsåskådning. Religionsundervisningen bör söka sig utanför de konstruerade gränserna mellan 

religioner och istället betrakta dem som ”ett mänsklighetens kulturarv”.61 

                                                           

55 Härenstam, 2000, s. 78 

56 Ibid, s. 19-20 

57 Härenstam, 2000, s. 118-120 

58 Ibid, s. 147 

59 Ibid, s. 116-117 
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     Härenstams studie kan, i likhet med Kittleman Flensners, betraktas som att den motiverar en 

studie av hur det mångkulturella ska förstås och hanteras i religionsundervisningen. Hans resultat 

om etnocentrism i läromedel har även använts till min egen analys, framförallt vad gäller hur 

filosofernas ståndpunkter kan tolkas utifrån läroplanen. Hans studie kan, i detta sammanhang, 

betraktas som något gammal. Min tolkning är dock att de problematiska aspekterna av 

etnocentriska framställningar i läromedel för religionskunskap, inte har minskat i omfång.  

    

4. Metod, material och avgränsning  

Denna studie syftar till att genomföra en komparativ analys av utvalda verk skrivna av tre filosofer 

och att undersöka dessa kan tolkas i förhållande till undervisning i religionskunskap. På så sätt kan 

studiens metod beskrivas som en form av komparativ ideologianalys. För att fullfölja syftet har jag 

utformat ett antal analysfrågor. Den litteratur som analyserats behandlar en likartad frågeställning, 

vilken övergripande kan beskrivas som hur den samtida människan ska hantera det mångkulturella 

samhället, därefter skiljer sig dock författarnas perspektiv åt. Analysen består av två delar. I den 

första delen redovisas två övergripande analysfrågor, vilka har konstruerats utifrån öppna 

frågeställningar för att möjliggöra en komparativ läsning; 

1. Hur beskriver filosoferna bakgrunden i sina framställningar? Vad identifierar de som 

problem? 

2. Hur ser filosofernas lösningar ut? Vilka förslag framställer de? 

I den första delanalysen presenterats filosofernas modeller var för sig, då jag önskar göra tydligt 

hur jag har tolkat de grundläggande utgångspunkter filosoferna representerar. Analysens andra del 

bygger på den första, det vill säga; den tolkning jag genomfört av filosofernas problembeskrivning 

samt de förslag de presenterar utgör grunden för de tolkningar jag gör vad gäller hur detta kan 

förstås utifrån religionsämnets syfte avseende frågan om mångkulturalitet. Den tredje analysfrågan 

lyder som följer; 

3. Hur kan filosofernas modeller tolkas i förhållande till religionsämnets syfte att eleverna ska 

kunna leva och verka i ett samhälle präglat av mångfald? 
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Då den första delen av analysen har påvisat vissa likheter och skillnader i de olika filosofernas 

ståndpunkter, har den andra delen av analysen strukturerats utifrån två rubriker. Under dessa 

rubriker presenteras en komparativ analys av filosofernas ståndpunkter samt hur dessa kan tolkas 

i förhållande till läroplanens formuleringar om mångkulturalitet. Rubrikerna följer nedan; 

• Vilken kultursyn företräder de olika filosoferna och hur kan detta tolkas utifrån 

religionsundervisningen i ett mångkulturellt samhälle? 

• Hur föreslår de olika filosoferna att man bör närma sig studier av kulturer och hur kan detta 

tolkas utifrån religionsundervisningen i ett mångkulturellt samhälle?  

Under analysens andra del behandlas de olika filosofernas ståndpunkter simultant. Då syftet med 

studien kan anses vara att införliva bidrag från filosofin i en religionsdidaktisk kontext, innefattas 

analysens andra del även av hänvisningar till vissa aspekter av den tidigare religionsdidaktiska 

forskningen som redovisades ovan. Studien syftar inte till att ta fram den ”bästa” lösningen på hur 

mångkulturalitet ska förstås och hanteras, därför dras inga slutsatser av det slaget.  

     Det material som ingått i studiens analys är; Cultivating Humanity (1997) skriven av filosofen 

Martha Nussbaum, Jämlikhet och mångfald – demokrati och medborgarskap i en global tidsålder (2002) 

skriven av Seyla Benhabib, politisk filosof samt två texter skrivna av Charles Taylor, filosof; Det 

mångkulturella samhället och erkännandet politik (1994) samt Comparison, History, Truth (1995). Att Taylor 

kommit att representeras av två texter i denna studie beror på att dessa båda artiklar behövs för att 

presentera en helhetssyn på Taylors modell.  

     Denna studie har inte föregåtts av någon systematisk sökning av litteratur för analysen. Verken 

som ingår i analysen har valts ut då de, med olika perspektiv och förslag, behandlar frågan om hur 

mångkulturalitet och pluralism bör förstås och hanteras. En studie som denna omfattas av en snäv 

tidsram, därför har jag inte kunnat läsa och ta del av obegränsat material för att sedan göra ett urval. 

Ytterligare en avgränsning bör tydliggöras; när jag avser att analysera filosofernas verk i förhållande 

till formuleringen ”förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald” (min kursivering.) syftar jag på 

en kulturell och/eller religiös sådan.   
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5. Analys 

Under metodavsnittet klargjordes analysens struktur. Nedan följer den första analysdelen, där varje 

filosofiskt verk presenteras separat. I den första delen besvaras analysfrågorna som berör 

bakgrunds- och problemformulering samt de förslag på lösningar som presenteras i de olika verken.  

5.1  Analys av Charles Taylors; Det mångkulturella samhället och erkännandets politik samt History, 

comparision and truth 

5.1.2 Hur beskrivs bakgrunden? Vad identifieras som problem? 

De båda texterna vilka ingår i analysen av Taylors filosofi utgår, till viss del, från skilda 

problemformuleringar. I essän Det mångkulturella samhället och erkännandet politik, diskuterar Taylor 

kravet från kulturella grupper på lika erkännande i politiken.62 Han menar att det i den samtida 

politiken förekommer flera inslag som har med behovet och/eller kravet på erkännande att göra. 

Kravet på erkännande är nära sammankopplat med uppfattningen av identitet definierad som 

individens uppfattning om vem hon är och hennes grundläggande karakteristiska egenskaper. 

Taylor menar att denna koppling mellan erkännande och identitet ofta utgår från tesen att 

identiteten formas av andras erkännande, eller dess frånvaro. Att inte få sin identitet erkänd, anses 

skapa en form av förtyck då motsatsen till erkännande anses bidra till att den kulturella gruppen 

åläggs med en förnedrande bild.63 Detta exemplifierar Taylor med teorier vilka hävdar att kvinnor 

och svarta internaliserar stereotypa bilder om sin egen grupp och införlivar dem i sin egen identitet; 

I dessa perspektiv visar misskännandet inte bara en brist på tillbörlig respekt. Det kan vålla djupa sår och belasta 

sina offer med ett förlamande självhat. Ett tillbörligt erkännande är inte bara en artighet som vi är skyldiga 

människor. Det är ett livsnödvändigt mänskligt behov.64 

Taylor införlivar sedan ett historiskt perspektiv för att klargöra hur erkännandet har kommit att få 

den betydelse det har i vår egen, mångkulturella och globaliserade samtid. Han menar att det går 

att urskilja två förändringar vilka tillsammans har bidragit till att intresset för identitet och 

erkännande har blivit ofrånkomligt. Sammanbrottet för de sociala hierarkierna har medfört en 
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förskjutning av den historiska föreställningen om ära, till den moderna föreställningen om värde. 

Begreppet ära var, historiskt sett, förknippat med ojämlikhet i Taylors definition. Han hänvisar till 

Montesquieus användning av begreppet i förhållande till monarkier, där äran definierades som 

företrädesrätt. Den moderna föreställningen om värde, menar Taylor, definieras som 

medborgarvärde eller alla människors inneboende värde. Begreppet används i en universalistisk 

mening i vår egen samtid, alla människor omfattas av värdet. Taylor menar att förskjutningen från 

ära till värde var oundviklig i och med utvecklingen i de moderna demokratierna, men att en 

konsekvens av denna förskjutning är artikuleringen av kravet på lika erkännande.65 

     Kraven på erkännande är alltså nära sammankopplat med uppfattningen om identitet. Taylor 

menar att en förändrad syn på identiteten framträder under slutet av 1700-talet och hänvisar denna 

till Rousseau.  Rousseaus bidrag till den förändrade synen på identitet härleder Taylor till dennes 

tankar kring människans inneboende moral, att ”moralisk frälsning” kan uppnås om individen 

kommer i autentisk kontakt med sig själv.66 Taylor menar vidare att detta, autenticitetens ideal, 

vilket följde därefter och kan knytas till Herder, är en idé som ”grävt sig djupt in i det moderna 

medvetandet.” 

Detta är det mäktiga moraliska ideal som har lämnats i arv till oss. Det ger moralisk vikt åt ett slags kontrakt med mig 

själv, med min egen inre natur, som riskerar att gå förlorad, delvis genom trycket från en yttre likriktning men också för 

att jag genom att inta en instrumentell attityd till mig själv kan ha förlorat förmågan att lyssna till denna inre röst. Det 

förstärker i hög grad betydelsen av denna självkontakt genom införandet av egenartens princip: alla våra röster har något 

unikt att säga. Inte nog med att jag inte låta mitt liv formas efter den yttre likriktningens krav; jag kan inte ens finna mitt 

livsmönster utanför mig själv. Jag kan bara finna det i mitt inre.67 

Historiskt sett har ett socialt erkännande varit inbyggt i själva samhällsordningen på det sätt att de 

socialt härledda identiteterna togs för givet då de byggde på sociala kategorier. Det sätt på vilket 

identiteten kom att betraktas (och fortfarande gör, enligt Taylor) som knutet till människans inre, 

innebär att erkännandet av identiteten inte följer automatiskt. Detta, menar han, är anledningen till 

att behovet av erkännande kommit att artikuleras.68 

                                                           

65 Taylor, 1994, s. 39 

66 Ibid, s. 40-41 

67 Ibid, s. 41 

68 Ibid, s. 44 



 

23 

 

 

 

     Taylor utgår alltså här från de krav på erkännande som framförs av kulturella grupper, 

minoriteter och individer i offentligheten och anlägger ett historiskt perspektiv på begreppen 

erkännande och identitet. Utifrån de samtida kraven på erkännande och den syn på identitet vilken 

ovan nämndes, menar Taylor att det finns vissa oroväckande element i samhällsutvecklingen. Han 

beskriver hur de liberala samhällena delas i sin syn på hur kraven på erkännande ska bemötas, där 

den ena sidan strider för en särartspolitik och den andra för en likvärdighetspolitik. Båda dessa 

riktningar väcker krav på erkännandet av individens unika identitet, men de skiljer sig åt i synen på 

hur detta ska genomföras i praktiken. Likvärdighetspolitiken anser att de medborgerliga fri- och 

rättigheterna ska vara desamma för alla. Särartspoltiken understryker erkännandet av var individs 

och grupps unika identitet och dess olikhet från andra.69 Min tolkning av Taylors distinktion mellan 

likvärdighets- och särartspolitik är att den anknyter till hur skillnader mellan kulturer, grupper och 

individer betraktas i den offentliga sfären.  

     Taylor knyter den bakgrund som ovan anförts till den samtida utvecklingen vad gäller de 

mångkulturella samhällena där alltfler individer lever ett liv i diaspora. En av de problematiska 

aspekterna vad gäller hur politiken har hanterat de mångkulturella frågorna, menar Taylor, är den 

brist på insikt som visats vad gäller kulturella skillnader. Han skriver; 

Bristen på insikt har sin grund i det faktum att det finns stora skaror av människor som är medborgare och 

samtidigt tillhör en kultur som sätter våra filosofiska gränser i fråga. Det ligger en utmaning i att ta sig an deras 

känslor av marginalisering utan att dagtinga med våra grundläggande politiska principer.70 

Detta leder in på Taylors artikel Comparison, history truth, där han utgår från en problematisering 

kring hur studier av kulturer ska hanteras. Han menar att det finns fyra aspekter, eller ”zones of 

puzzlement”, vilka återkommer i diskussioner mellan filosofer, antropologer, historiker och 

religionsvetare vad gäller hur man ska hantera studiet av andra kulturer. De fyra aspekterna kan, 

komprimerat beskrivas som; (1) Hur ska gränsen mellan myt och vetenskap dras? Är myt vad de 

andra ägnar sig åt, eller är detta ett etnocentriskt antagande? (2) På vilket sätt behöver vår förståelse 

av religion eller av ett samhälle införliva ett historiskt perspektiv? (3) Kan vi, när vi jämför kulturer, 

förhålla oss neutrala och opartiska? Varifrån erhåller vi språket för att studera andra kulturer, är 
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vetenskapens språk ”vårat språk”? Kanske vetenskapen är ”vår myt”, så att allt vi gör egentligen är 

att avkoda andras myter i vår egen? (4) Måste vi, för att förstå andra kulturer, förlita oss på 

omdömen om sanning och validitet av de påstående människor inom en kultur anför, eller kan vi 

förbise denna fråga?71 Taylor menar att dessa fyra aspekter är relaterade till varandra, bland annat 

vad gäller dess historiska ursprung;  

They have a common origin in a continuing malaise. We are engaged in a family of enterprises which originally 

defined themselves as offering sober, rational discourse about ways of life/discourses that often lacked those 

qualities. This discourse supposedly had another manner of access to its objects than they had to themselves. It 

had the benefit of reflective and rational understanding. It was Science/…/.72 

Denna vetenskapliga utveckling och det sätt på vilket det applicerats inom humanvetenskapen, 

menar Taylor, har bidragit till etnocentrism, vilken kommit att ifrågasättas och kritiserats i vår egen 

samtid.73  

     Problemformuleringen i Taylors båda texter är alltså något skilda. Min tolkning är dock att 

Taylors övergripande formulering av problematiken berör hur skillnader mellan kulturella grupper 

ska hanteras. I Det mångkulturella samhället och erkännandets politik, diskuterar han detta utifrån en 

politisk aspekt, i Comparasion, history and truth, utifrån ett vetenskapligt perspektiv.  

 

5.1.3 Hur ser lösningen ut? Vilka förslag framställs? 

Ovan nämndes några olika spår vad gäller Taylors problematisering och bakgrund i de båda 

texterna som analyseras. Han menar dels att synen på identitet och erkännande har kommit att 

förändras i och med den demokratiska utvecklingen. Vidare problematiserar han olika sätt politiken 

har hanterat kraven på erkännande, i termer av likvärdighets- och särartspolitik. Vad gäller hur 

studier av andra kulturer bör hanteras, problematiserar Taylor den etnocentriska utgångspunkten 

vilken skapats i och med att kulturer har studerats utifrån antaganden om överlägsenhet, 
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sanningsbegrepp och validitetsaspekter. Utifrån dessa olika spår, föreslår han själv några egna 

förslag.  

    I Det mångkulturella samhället och erkännandets politik, är min tolkning att Taylor inte explicit 

argumenterar för någon specifik modell. Min tolkning utgår snarare från att Taylor konstaterar en 

samhällsutveckling vilken inneburit en förändrad syn på identitet och i sin tur har medfört krav på 

erkännande. I hans argumentation går det dock att utläsa vilken politisk modell han finner mest 

lämplig vad gäller att tackla de problem som uppstår. Taylor menar att det finns former av liberala 

modeller som intar en medelväg mellan att tillämpa en enhetlig behandling av medborgare 

(likvärdighetspolitik) och att överväga betydelsen av överlevnad och erkännande för kulturella 

grupper (särartspolitik). En sådan form av liberalism, menar Taylor, ”bygger i hög grad på 

bedömningar om vad som skapar ett gott liv – bedömningar där kulturens integritet har en viktig 

plats.”74 

     Något tydligare är han i sin positionering av hur kulturer ska studeras och bör betraktas. I 

anknytning till kravet på erkännande diskuterar han de förslag på ändringar i utbildningsområdet 

vad gäller att införliva kurser och litteratur om tidigare förtryckta grupper. Skälet till dessa förslag, 

menar han, tycks primärt vara att medlemmar av dessa grupper får en förnedrande bild av sig själva 

om de inte kan identifiera sig med det de läser. Att utvidga och förändra kurserna är relevant, 

framförallt för att ge erkännande åt dem som hittills varit utestängda. Dessa krav ansluter till 

uppfattningen om att erkännande skapar identitet.75 

Även om det inte så ofta sägs rakt ut, tycks logiken bakom vissa av dessa krav bygga på förutsättningen att vi är 

skyldiga att visa alla kulturer samma respekt. Detta framgår av arten av den förebråelse som riktas mot dem som 

skapat de traditionella kursplanerna. Man påstår att värdeomdömen som dessa förutsattes bygga på i själva verket 

var snedvridna, präglade av inskränkthet eller okänslighet eller en önskan att förringa de utestängda. Innebörden 

tycks vara att om man avlägsnade dessa förvrängande faktorer, skulle de verkliga värdeomdömena som då gick 

att fälla om olika verk placera alla kulturer på ungefär samma nivå.76 

Taylor menar att ovanstående påstående har en viss giltighet, men för den skull är det inte helt 

oproblematiskt, det liknar något av en trosakt menar han. Påståendet att alla mänskliga kulturer har 
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något viktigt att säga alla människor avvisar han, det finns ingen anledning att tro att alla kulturella 

uttrycksformer har samma värde, alla kulturer går igenom perioder av förfall.77      Taylor 

understryker dock att det är rimligt att kräva att vi närmar oss andra kulturer med ett antagande om 

att de har ett värde. Detta innebär dock inte att vi självklart ska avge omdömet om att deras värde 

är stort eller likvärdigt med andras.78 Påståendet eller antagandet om att en kultur har något viktigt 

att säga, ska betraktas som en hypotes vilken bör ligga till grund för alla studier av varje annan 

kultur. 

När det gäller en kultur som är tillräckligt annorlunda vår egen kan det faktiskt vara så att vi ex ante bara har den 

dimmigaste föreställning om vad dess värdefulla bidrag kan bestå i. En tillräckligt annorlunda kultur kan nämligen 

hysa för oss egendomliga och främmande föreställningar om vad som menas med värde.79 

Här anser jag att Taylor kan tolkas som att han företräder en syn på kultur som fixerad och, till viss 

del, essentialistisk. Detta menar jag visar sig på det sätt han diskuterar kulturella skillnader; de andras 

kultur kan vara så diametralt olik vår egen att vi, vid en första blick, inte ens kan översätta de 

kulturella yttringar och det värde de omfattas av. Detta kan dock nyanseras i förhållande till att 

Taylor menar att processen av förståelse inte bör avvisas. Hans modell kan placeras in i en 

hermeneutisk tradition på det sätt han menar att vi aldrig kan undkomma vår förförståelse, men att 

denna kan vidgas och fördjupas när vi företar oss projektet att försöka förstå det som, till en början, 

framstår som oförståeligt.  

     I den modell han presenterar vad gäller hur kulturella studier bör bedrivas, influeras han av 

Gadamer och Hegel. Taylor menar att målet att förstå de andra, aldrig kan undgå vår egen 

utgångspunkt. Som ovan nämndes är han kritisk till att applicera en naturvetenskaplig förståelse på 

humanvetenskapliga studier. Om målet med studier av andra kulturer är att skapa förståelse för 

människor, måste vi inse att förståelsen har begränsningar. Taylor understryker att det är omöjligt 

att förhålla sig neutral i studier av kulturer. Han framhåller att stora delar av vår förståelse av oss 

själva är outtalad och på så sätt formar våra omdömen utan att vi är medvetna om det. Men, menar 

han, det går inte att uppnå neutralitet. Att förhålla sig ”neutral” innebär inte att förståelsen av andra 
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kulturer blir mer tillgänglig. Snarare, skriver Taylor, bidrar en sådan utgångspunkt till en upplösning 

av mänskliga, meningsskapande handlingar.80  

     Taylor är alltså väldigt tydlig på den punkten; det går inte att befria sig från sin egen ”livsvärld”. 

Detta, menar han, skulle kunna tolkas som att det låser in oss i ett ”eurocentriskt fängelse” och 

Taylor medger att det innebär en utmaning. Den som söker studera andra kulturer utifrån en icke-

eurocentrisk utgångspunkt, måste möta denna genom att artikulera de aspekter av den egna 

förståelsen som tidigare varit implicita. På detta sätt, menar Taylor, bidrar en ökad förståelse av 

andra till en ökad förståelse av sig själv. Framförallt skapar en sådan ingång, vilken Taylor föreslår, 

en möjlighet att bryta oss loss från en tidigare fixerad förståelse av vår kultur.81 

The sober and rational discourse which tries to understand other cultures has to become aware of itself as one among 

many possibilities in order properly to understand the others.82 

Detta, menar Taylor, erbjuder oss en modell för hur etnocentrism kan övervinnas, på samma gång 

som det visar oss hur svårt det kommer vara i praktiken. Det senare följer omedelbart på det faktum 

att det exogena sättet att förstå de andra kan kräva av oss att vi relativiserar drag av vår 

självförståelse vilka vi omhuldar.83 Han menar att den etnocentriska effekten ökar ju mer vi tror att 

vi möter andra kulturer neutralt. Sammanfattningsvis konstaterar Taylor att studier av andra 

kulturer, på ett sätt alltid är komparativa, då vi förstår andra genom oss själva.   

In a sense we only liberate the others and ”let them be” when we can identify and articulate a contrast between their 

understanding and ours, thereby ceasing in that respect just to read them through our home understanding, and allowing 

them to stand apart from it on their own.84 

Genom att göra på detta sätt, menar Taylor, uppenbarar sig det faktumet att vår egen förståelse, 

vår egen kultur bara är en möjlighet bland flera.85 Processen att förstå de andra, menar Taylor, kan 
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fortgå i evighet. Han hänvisar till Gadamer som menar att målet med förståelse inte är att 

förståelsehorisonterna ska upplösas eller undkommas; 

The aim is fusion of horizons, not escaping horizons. The ultimate result is always tied to someone´s point of 

view.86 

Min tolkning av Taylor är att det centrala i hans modell är insikten om att vi aldrig kan undkomma 

vår egen förståelse och tolkning i studiet av andra. Vidare kan påståendet att denna process av 

förståelse kan pågå ”för alltid”, tolkas som en betoning av skillnader mellan människor och grupper. 

Detta kan dels tolkas som en viss essentialistisk syn på kultur, men det kan även stå för insikten 

om att kulturer är i ständig förändring och att förståelsen därför måste modifieras under processens 

gång.  

      Taylor menar att påståendet ”rationalitet är vår myt”, kan anses trovärdigt eftersom vi är 

otydliga med vad vi menar med rationalitet. Han menar att det finns två felaktiga förhållningssätt 

till rationaliteten; ett där det definieras och används för brett och ett där det definieras och används 

för smalt. Han avvisar att det skulle finnas någon uppsättning universella principer vilka möjliggör 

studiet av det främmande. På samma gång avvisar han påståendet om att vi, för att undvika ologisk 

inkonsekvens, borde undvika att uttala oss alls om det vi inte känner till.87 Ett sådant 

förhållningssätt avviker starkt från Platon och har bidragit till att betrakta rationaliteten som en myt 

bland andra. Taylor menar att om vi avvisar de båda felaktiga synsätten, finns en möjlighet att 

identifiera det bästa sättet att studera såväl vår egen som andra kulturer.88 Taylors definition av ”det 

bästa sättet” är det komparativa förhållningssättet där målet är att vidga vår förståelse. Den 

rationella diskursen hjälper oss i denna uppgift genom att erbjuda en självmedveten, kritisk hållning 

vilken tillåter oss att lära från våra misstag och grunda våra övertygelser i argumentation.89 

/…/ we have to admit that this task dosen´t necessarily call for rational discourse. Perhaps someone could do this effectively 

by writing a novel about some strange culture./…/Maybe this enterprise (the sober and rational discourse) is doomed to 
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meagre success in comparison to literature. But it is clearly our enterprise and it amounts to a commitment to rational 

discourse.90 

Min tolkning av Taylors resonemang är att han menar att betydelsen av rationaliteten, vilken han 

hänvisar till Platon, kanske kan nyanseras. Vissa andra sätt att studera kulturer kanske kan nå större 

framgång vad gäller att uppnå förståelse. Han skriver ovan att den rationella diskursen är ”vår” och 

min tolkning av detta är att det ansluter till en central aspekt i hans modell; vi kan aldrig undfly det 

Taylor kallar our homeunderstanding. Om den rationella diskursen är central i ”vår” kultur, kan vi alltså 

inte bortse från den och applicera ett annat sätt att undersöka, då ett sådant förhållningssätt helt 

enkelt skulle innebära ett förnekande av vår egen kultur.    

     Vad gäller frågan om i vilken grad vår förståelse av andra kulturer måste införliva ett historiskt 

perspektiv, hänvisar Taylor till Hegels teori vilken (a) menar att det finns en potential i den 

historiska utvecklingen, vi har det i oss från början att bli det vi senare blir, (b) den utvecklande 

potentialen är densamma för alla människor, det finns en specifik linjär utveckling som (c) visar sig 

i fixerade stadier där varje nivå följer på den som varit.91 Taylor menar att b och c är svåra att ta 

fasta på. Vad gäller den mänskliga utvecklingens potential (a) återvänder han till de grekiska 

filosoferna och konceptet av rationalitet och menar att dess utvecklingen genom historien leder 

honom till slutsatsen att rationaliteten bör betraktas som en mänsklig potential, med historisk 

anknytning. Vidare finns där en annan länk till Hegels teori; när vi beaktar vissa förändringar i 

historien (där utvecklandet av en rationell diskurs är en), blir det uppenbart att när en sådan väl ”är 

ute”, blir den mer eller mindre irreversibel. Människor går inte tillbaka till det som en gång var. 

Han menar att historien tycks omfatta någon form av irreversibla utvecklingar vilka blir en standard 

för de människor som kommer efter.92 

The Greeks and we are in one ”locality”, and we have to read their development of rational discourse as a gain whose 

standards now define us. History, in this civilization and in this respect, had a direction.93 
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Den sortens komparativa kulturstudier, vilken Taylor förespråkar, menar han skulle innebära en 

framtida potential. Han hävdar att en sådan förståelse av varandra, som hans modell syftar till att 

uppnå, skulle bidra till att undvika politiska och militära konflikter samt att ge människor i alla 

kulturer någon form av förståelse av den mänskliga potentialen. En sådan förståelse kan hjälpa oss 

att överkomma krockar mellan kulturer och komma överens om någon form av gemensam grund.  

”Most of the great religions or secular world views are bound up with a depreciatory view of others in contrast to which 

they define themselves. Christianity relative to Judaism as “merely” a religion of law, or relative to Buddhism and 

Hinduism as religions unconcerned for the world – depreciatory stories abound. These stories form part of the support 

system for faith everywhere. The contrasts are real; and so to come to understand the view against which one´s own is 

defined and hence to see its spiritual force, must bring about a profound change. /…/Where the faith was nourished 

exclusively by the story, it will wither. But where not, it will be free to nourish itself on better food, on something like the 

intrinsic power of whatever the faith or vision points us toward. In this sense, comparative understanding lets our own 

faith be too. It liberates ourselves along with the other.94 

Jag tolkar ovanstående citat som Taylor menar att vi alltid förstår oss själva i kontrast till något 

annat och att denna form av förståelse är svår att undvika. Vidare är min förståelse av Taylors 

modell (och den syn på moralen denna återspeglar) att skillnader mellan grupper och kulturer inte 

är något negativt i sig. Det problematiska uppstår snarare när detta verkar omedvetet eller 

underförstått. En formulering jag finner intressant i hans anförande är att det komparativa 

angreppssättet ”lets our own faith bee too.” Min tolkning av detta är att det anknyter till en syn på 

kulturen som ”fredad”. Syftet med att lära oss om varandra och på så sätt även oss själva, är inte 

att våra värden och utgångspunkter ska förändras, att vi ska uppnå enighet. Snarare tycks syftet 

vara att genom att bättre förstå varandra (och oss själva) kan vi uppnå en förståelse och acceptans 

för varandras olikheter och på så sätt kunna leva och verka tillsammans.   

 

5.2 Analys av Martha Nussbaums, Cultivating humanity 

5.2.1 Hur beskrivs bakgrunden? Vad definieras som problem? 

Indeed, many of these foreign cultures are now among us in America. Once-distant religious practices and beliefs 

shape our business activities, our laws, our understanding of what religion is. To be ignorant of Islam, of 

Buddhism and Hinduism, of the traditions and religious practices of China and Japan, is not only to lack an 
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essential prerequisite of international enterprise and political debate. It is also, frequently to lack the equipment 

necessary to talk to one´s neighbours, to vote with understanding on measures connected with immigration and 

diversity, to thing about the legal issues involved in a Buddhist prisoners request for sacred books and chapel 

services, to deliberate well about bringing up an adopted child of Chinese origin, or to understand why author 

Salman Rushdie faces an edict of death.95  

Ovanstående citat kan tolkas som centralt för Nussbaums argumentation. Hennes framställning tar 

sin utgångspunkt i det högre utbildningsväsendet i USA och hur den alltmer ökande 

globaliseringen, samhälleliga mångkulturen och internationaliseringen kan hanteras i 

undervisningen och skapandet av läroplaner. Denna nya världsordning skapar, enligt Nussbaum, 

ett behov av att införliva studier av andra kulturer i utbildningen. Nussbaum framhåller att dagens 

medborgare ofta uppmanas att ta ställning till frågor som kräver någon form av förståelse vad gäller 

kvinnor i minoritetsgrupper, sexualitetsfrågor samt etniska och religiösa grupper i det egna 

samhället. Vidare behöver vi även förstå hur frågor om materiella resurser, ekologi, industri och 

mänskliga rättigheter bidrar till diskussioner som korsar nationsgränserna. Det krävs en utbildning 

vilken producerar medborgare som kan hantera dessa frågor, menar hon.96  

     Bakgrunden till Nussbaums framställning är delvis ett försvar av den form av förhållningssätt 

hon själv förordar; det sokratiska undersökandet. Nussbaum menar att denna form av undervisning 

har kommit att utsättas för orättfärdig kritik, från både höger- och vänsterhåll. Postmoderna 

teoretiker hävdar ofta att rationell argumentation, vilket är en central del i den utbildning Nussbaum 

förespråkar, är en västerländsk dygd vilken verkar förtryckande mot minoriteter, kvinnor och 

traditioner som inte hör hemma i väst. Nussbaum svarar på kritiken genom att hänvisa till faktiska, 

kvinnliga studenter från minoritetsgrupper som använder sig av sokratisk metod i sina studier. Hon 

hävdar vidare att det är nödvändigt för en deliberativ demokrati att dess medborgare kan resonera 

och argumentera kring sina övertygelser och tänka kritiskt.97 

     En aspekt av hur samtida samhällen har hanterat frågor om mångkultur problematiseras av 

Nussbaum; identitetspolitik och vilka konsekvenser denna har fått för samhället. Påståendet att 

individers primära identifikation baseras på tillhörighet till en specifik grupp och att skillnader 
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mellan individer och grupper bör bevaras, menar Nussbaum är oroväckande. I den bild av den 

samtida, akademiska utbildningen som Nussbaum målar upp, hävdar hon att identitetspolitiken har 

haft ett visst inflytande. 

Under the label ”multiculturalism” – which refer to the appropriate recognition of human diversity and cultural 

complexity – a new antihumanist view has sometimes emerged, one that celebrates difference in an uncritical 

way and denies the very possibility of common interests and understanding, even of dialogue and debate, that 

take one outside one´s own group.98 

Identitespolitiken, skriver Nussbaum, står för en felaktig bild av medborgarskapet som en marknad 

där olika identitetsbaserade intressegrupper slåss om makt och betraktar skillnader mellan 

människor som något att främja snarare än som något att förstå.99 Ett sådant synsätt på frågor om 

identitet leder till bilden av att en förtryckts grupp historia och berättelser, endast kan produceras 

av medlemmar från gruppen. Detta, menar Nussbaum, är både felaktigt och skadligt. Hon förnekar 

inte att en individ ”från insidan” förmodligen har bättre förståelse för det förtryck gruppen får 

utstå. Hon hävdar dock att en utomstående ibland kan se det gruppmedlemmen inte kan.100 

     Nussbaums bok syftar övergripande till att argumentera för en sokratisk utbildning. Målet för 

en sådan utbildning är inte, menar hon, att skapa en nation av studenter som kan producera 

vetenskapliga texter utifrån en sokratisk argumentation.  

We can, I think, hope to produce a nation full of students /…/ who have examined their beliefs Socratically to some extent 

and who have mastered some techniques by which they can push that inquiry further, students whose moral and political 

beliefs are not simply a function of talk-radio or peer pressure, students who have gained the confidence that their own mins 

can confront the toughest questions of citizenship.101 

Nussbaums argument för att utbilda studenter enligt en sokratisk metod är alltså att de förmågor 

de erhåller genom en sådan utbildning är essentiell för att de ska kunna leva och verka i världen 

som den idag ser ut. Nussbaum varnar för att det amerikanska samhället kan vara på väg mot en 

era av anti-intellektualism, där akademisk kunskap motsägs och förringas. Som svar på detta borde 
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de demokratiska värdena av ett sokratiskt medborgarskap försvaras i utbildningsväsendet. På detta 

sätt, hävdar hon, skapar universiteten en vital demokratisk service.102  

     Vidare diskuterar Nussbaum, i sin framställning av tvärkulturella studier, det problematiska i att 

ta någon form av essentiell version av västerländsk kultur som utgångspunkt vid studiet av icke-

västerländska kulturer. Ett sådant förhållningssätt, menar hon, leder till felaktiga slutsatser om både 

den egna och andra kulturer och härstammar från den koloniala eran där de användes som 

legitimering av auktoriteten. För att förstå de intellektuella och moraliska felaktigheter som verkade 

i det förflutna, måste vi omforma och skapa en ny förståelse för andra kulturer.  Nussbaum 

förespråkar att studiet av andra kulturer intar en självkritisk utgångspunkt. Detta innebär dock inte 

att andra kulturer står fria från kritik.103  

     Nussbaum menar att två motstridiga synsätt ofta antas vid studier av andra kulturer; deskriptiv 

chauvinism samt deskriptiv romantisering. Den förra syftar till att tolka det främmande utifrån det 

bekanta, att vår förståelse av kulturella uttryck blir den måttstock med vilken vi jämför andra 

kulturers uttryck. Den senare står som uttryck för en romantisk längtan efter något exotiskt eller 

någon mystik, vilken inte återfinns i vår egen kultur. Nussbaum menar att den deskriptiva 

romantiseringen inte bara förvränger den främmande kulturen;  

Descriptive romanticism, moreover, distorts ”the West” just as surely as it distorts ”the East”. The student (or 

scholar) who turns to India as a source of non-Western spirituality and poetry is likely to downplay, in the process, 

the existence of poetic and spiritual traditions in the West.104  

Dessa båda deskriptiva synsätt av andra kulturer förlitar sig, enligt Nussbaum, på förenklaringar, 

både av den egna och av de andra kulturerna, de förlitar sig på en önskan av att summera en kulturs 

essens vilket leder till ett försummande av såväl den kulturella komplexiteten som de interna 

debatterna inom en kultur.105 

     Även om Nussbaum här framförallt diskuterat problematiska utgångspunkter för studiet av 

olika kulturer, är min tolkning att detta med enkelhet kan överföras till en syn på kultur som helhet. 
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Nussbaum är alltså kritisk till kulturell essentialism; kulturer är komplexa företeelser som inte med 

enkelhet låter sig beskrivas eller förklaras.  

     Utifrån ovan nämnda deskriptiva synsätt, menar Nussbaum, att en utvärdering av kulturen ofta 

följer. När vi beskriver vad vi ser, försöker vi förstå det och när vi vänder oss från en beskrivning 

till en utvärdering finns en annan rad av fallgropar vilka Nussbaum menar är svåra att komma förbi. 

Inledningsvis problematiserar hon uppfattningen att den egna kulturen är den mest framstående, 

ett synsätt hon definierar som (1) normativ chauvinism, vilket ofta grundar sig i en romantisering av 

andra kulturer. Främmande kulturer är olik den egna och uppfattas därför som konstig och 

avvikande.106 En annan fallgrop vad gäller utvärdering av kulturer benämner Nussbaum som (2) 

normativ arcadianism. Detta synsätt innebär att andra kulturer betraktas som felfria och oberörda av 

den egna kulturens tillkortakommanden. Drivkraften kan vara en ovilja att kritisera det 

annorlunda.107 (3) Normativ skepticism beskrivs som oviljan att ta ställning vad gäller att utvärdera en 

annan kultur. Nussbaum framhåller att denna position inte är synonym med tolerans, men att vi 

kan förvirras av skillnaden mellan tolerans och oviljan att utvärdera eller ta ställning.108 Hur 

Nussbaum menar att dessa normativa synsätt bör hanteras besvaras nedan under frågeställning två. 

     Sammanfattningsvis utgår Nussbaum från argumentet att medborgarna i dagens mångkulturella, 

internationella samhällen har ett behov av en förmåga att förstå, tolka och kritiskt resonera kring 

frågor som väcks i det samhället. Dessa förmågor är väsentliga för den demokratiska ordningen, 

menar hon. Hon problematiserar det sätt på vilket tvärkulturella studier ibland hanteras, där det 

”västerländska” tas som utgångspunkt.  

5.2.2 Hur ser lösningen ut? Vilka förslag framställs? 

Nussbaums framställning syftar alltså till att argumentera för en sokratisk utbildning i det högre 

utbildningsväsendet i USA. Hon är övergripande positiv till hur amerikanska universitet har 

applicerat sokratisk analys och metod i sina kurser. Hon menar att det sätt på vilket de amerikanska 

universiteten är uppbyggda, där studenterna läser en kombination av olika ämnen, har stor potential 
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till att fullfölja Sokrates ideal snarare än de europeiska universiteten där det inte finns någon 

ämneskärna.  Nussbaum menar att denna form av utbildning är till för alla människor.109 

     Kärnan i den sokratiska utbildningen Nussbaum föreslår är att individen uppmuntras till egen 

aktivitet. Därför behöver utbildningen anpassas efter studenternas omständigheter och kontexter. 

Vidare framhåller Nussbaum att en sådan utbildning borde vara pluralistisk på det sätt att den bör 

ta i beaktande en mångfald av normer och traditioner. Ett effektivt sätt att ”väcka” människor, 

menar hon, är att konfrontera dem med olika perspektiv i områden där de tidigare trodde att deras 

eget förhållningssätt var neutralt, nödvändigt och naturligt.110 Hon framhåller vikten av att etiska 

undersökningar kräver ett klimat där det råder uppmuntran till att kritiskt granska de egna vanorna 

och övertygelserna, ett sådant kritiskt förhållningssätt kräver en medvetenhet om att livet innehåller 

flera olika möjligheter.111 

     Nussbaum utgår, som ovan nämnts, från de antika filosoferna och då främst Sokrates och 

stoikerna. Ett centralt begrepp i hennes framställning är världsmedborgarskapet, vilket förklaras 

med hjälp av en metafor. Att bli en världsmedborgare (citizen of the world) innebär att lära sig 

tänka på oss själva som omgivna av en serie cirklar. Den första cirkeln dras utifrån en själv, den 

nästa till ens nära familj, därefter följer en cirkel av individens lokala tillhörighet. De första cirklarna 

kan tolkas som identitetsmarkörer vilka kan baseras på etnisk eller religiös tillhörighet. Bortom 

dessa cirklar finns den vidaste; den som symboliserar mänskligheten som helhet. Vår uppgift, som 

medborgare av världen, är att dra cirklarna närmare centrum. Vi behöver inte, menar Nussbaum, 

ge upp våra individuella relationer och identiteter, men vi borde arbeta för att göra alla människor 

till en del av ett sammanhang av dialog och omsorg. Det mänskliga i alla människor måste 

respekteras, oavsett var det uppträder, vidare måste denna respekt tillåtas att påverka vår nationella 

och lokala politik.112 

Becoming a citizen of the world is often a lonely business. It is, in effect, at kind of exile – from the comfort of 

assured truths, from the warm nestling feeling of being surrounded by people who share one´s convictions and 
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passions. /…/ If one begins life as a child who loves and trusts its parents, it is tempting to want to reconstruct 

citizenship along the same lines, finding in an idealizes image of nation or leader a surrogate parent who will do 

our thinking for us. It is up to us, as educators, to show our students the beauty and interest of a life that Is open 

to the whole world, to show them that there is after all more joy in the kind of citizenship that questions than 

applauds, more fascination in the study of human beings in all their real variety and complexity than in the zealous 

pursuit of superficial stereotypes, more genuine love and friendship in the life of questioning and self-government 

than in submission to authority. We have better show them this, or the future of democracy in this nation and in 

the world is bleak. 

Ovan nämndes att Nussbaum är kritisk till identitetspolitik. Hennes framställning av begreppet 

världsmedborgare tydliggör denna kritik då hon menar att identitetspolitiken omöjligen kan bidra 

till att ”cirklarna av omsorg” kan vidgas och omfatta människor från skilda grupper. 

Why should one love or attend to a Hispanic fellow citizen, on this view, if one is oneself most fundamentally 

an Irish-American? Why should one care about India, if one defines oneself as above all an American? Only a 

human identity that transcends these divisions shows us why we should look at one another with respect across 

them.113 

Nussbaums kritik mot identitetspolitiken riktar sig även mot argumentet att studier av 

minoritetskulturer primärt är till nytta för människor ur den studerade gruppen då de kan uppleva 

identifikation och erkännande. Hon menar inte att det skulle vara något negativt i sig, men hävdar 

att exponeringen för andra kulturer är till nytta för alla människor då alla människor behöver 

kunskap och förståelse för andra individer och grupper för att kunna möta dem med respekt. 

Denna förståelse, skriver Nussbaum, innebär inte endast ett erkännande av skillnader utan också 

ett erkännande av det som är gemensamt. Världsmedborgaren måste utveckla en förståelse av 

fjärran kulturer och av minoritetsgrupper i hennes närhet.114  

     Ett annat centralt begrepp i Nussbaums framställning är narrative imagination, vilket jag har 

översatt till narrativ inlevelseförmåga eller fantasi. Hon framhåller att världsmedborgarskap inte bara 

kräver kunskap och fakta, utan även en förmåga till inlevelse i andra människors livsvillkor.  
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Differences of religion, gender, race, class, and national origin make the task of understanding harder, since these 

differences shape not only the practical choices people face but also their “insides”, their desires, thoughts, and ways of 

looking at the world.115  

Detta faktum, menar Nussbaum, innebär att det hon kallar ”fictional exercise of imagination”, blir 

än viktigare. Sociala gränser vilka markeras av kategorier som kön, sexualitet och etnicitet kan vara 

svåra att överskrida då det är osannolikt att man själv skulle kunna vara den andra ”på riktigt”. Man 

kan dock, framhåller hon, närma sig dessa andra människor i sin fantasi.116 Denna förmåga till 

inlevelse är en essentiell förberedelse för moralisk interaktion med andra människor. Att kunna inta 

ett empatiskt förhållningssätt till andra människors behov samt att förstå hur dessa behov formas 

av olika omständigheter i människors liv, är av särskild vikt för ett samhälle, menar Nussbaum.117 

     Nussbaum framhåller att denna förmåga utvecklas genom att barn och unga får ta del av 

berättelser från tidig ålder. Allteftersom de blir äldre ska de moraliska och sociala aspekterna i 

litteraturen bli mer komplex, på så sätt lär de sig gradvis hur de ska möta andra och även känna 

igen sig själva.118 Den narrativa inlevelsen eller fantasin, som den utvecklas genom mötet med 

litteratur, bidrar till att individen blir mer kapabel till medkänsla, menar Nussbaum. Hon definierar 

medkänsla som; “the recognition that another person, in some ways similar to oneself, has suffered 

some significant pain or misfortune in a way for which that person is not, or not fully, to blame.”119 

     Nussbaum återkommer här med kritik mot identitetspoltiken; vi behöver kunna identifiera oss 

med människor över de sociala kategoriernas gränser och inte endast med individer inom samma 

sociala grupp.120 Hon hänvisar till Rouesseau som menade att skillnader mellan människor endast 

beror på deras olika omständigheter, bortom mänskliga önskningar, mål och känslor är vi alla lika. 

Nussbaum hävdar dock att en av de aspekter som uppenbarar sig genom vår fantasi är att vi inte 

alls är ”brothers under the skin”, utan att olika omständigheter i livet bidrar till skapandet av 
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önskningar, mål och känslor. Avsaknaden av identifikation med andra människor innebär dock inte 

ett misslyckande, menar hon:  

”Both by identification and by its absence, we learn what life has done to people.”  

Min tolkning av Nussbaums anförande är att den narrativa fantasin, eller inlevelsen, inte syftar till 

att avtäcka en universell mänsklighet, där vi kan identifiera oss med varandra oavsett 

omständigheter i livet. Snarare tolkar jag det som att just det faktum att vi formas av våra 

omständigheter, ökar betydelsen av att möta berättelser som skiljer sig från våra egna erfarenheter 

och att den narrativa fantasin utvecklas genom att vi söker leva oss in i det främmande, utan att för 

den sakens skull uppleva identifikation. Nussbaum understryker att ett samhälle som önskar uppnå 

en rättvis behandling av alla sina medlemmar har starka argument för att fostra en utvecklad 

medkännande inlevelseförmåga hos dessa medlemmar. För att göra detta, menar Nussbaum, krävs 

att man engagerar sig i litteratur.121 

     I linje med Nussbaums övergripande argumentation för en sokratisk utbildning framhåller hon 

även vikten av att all litteratur ska läsas kritiskt. Skönlitterära texter är ofta strukturerade på ett sätt 

som leder läsaren till att känna sympati med vissa av karaktärerna och inte andra. Nussbaum 

framhåller att litterära verk inte är fria från fördomar och att läsaren därför måste fråga sig vem 

eller vilka som lämnas utanför berättelsen.122 

     Under Nussbaums bakgrundsbeskrivning beskrev jag min tolkning av hennes syn på kulturen; 

att hon är kritisk till studier av kultur vilka intar en essentialistisk hållning. Nedan följer hennes syn 

på hur kulturer bör studeras.  

     Nussbaums ovan nämnda problematisering av deskriptiv chauvinism och romantisering vid 

studier av andra kulturer utvecklas i hennes argumentation till hur tvärkulturella studier bör 

bedrivas. Mot bakgrunden av att studier av icke-västerländska kulturer är utmanande och att det 

finns ett stort behov av kunskaper om dessa då de återfinns ibland oss, menar hon att det behövs 

akademisk vägledning. Vi kan inte endast förlita oss på människors personliga erfarenheter för att 

inhämta all kunskap och förståelse som behövs för att bli informerade medborgare. Den 
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akademiska kunskapen kommer dock bara vara till hjälp om den kan hantera de svårigheter vilka 

ovan nämndes.123 

     Ovan beskrevs Nussbaums kritik mot hur studier och utvärdering av kulturer har hanterats. 

Hennes eget förslag utgår till stora delar från den sokratiska utbildning hon förespråkar. Hon 

framhåller att en strategi för att möta och hantera den deskriptiva chauvinismen och 

romantiseringen är att utbildningar samarbetar över ämnesgränserna genom att hänvisa till 

universitet i USA där kurser har utformats av lärare från olika ämnen.124 Vad gäller de normativa 

sätt att utvärdera kulturer, skriver hon: 

The best way to begin avoiding these pitfalls in teaching is to think in terms of common human problems, spheres 

of life in which human beings, wherever they live, have to make choices. All human beings have to confront their 

own mortality and cope with fear of death; all human beings have to regulate their bodily appetites, making 

judgements in the areas of food, drink and sex; all have to take some stand about property and the distribution 

of scarce resources; all need to have some attitude to the planning of their own lives.125 

Att låta tvärkulturella studier utgå från dessa, enligt Nussbaum, gemensamma mänskliga dilemman, 

kommer bidra till en position som känner igen en gemensam mänsklighet och på samma gång 

uppmärksammar de skilda sätt som olika kulturer och individer hanteras dessa dilemman på. 

Nussbaum framhåller att det finns tillräckligt många delade, mänskliga erfarenheter vad gäller dessa 

frågor, varför det är möjligt att organisera en undervisning runt dem och på så vis påvisa olika 

traditioners sätt att hantera dem.126 

     Nussbaum menar att vissa principer bör råda vid studiet av kulturer, såväl den egna som andras. 

Hon menar att (1) kulturer uppträder i plural, inte singular. Den egna kulturens mångfald är enkel 

att känna igen, på samma sätt borde vi betrakta andra kulturer. (2) Alla kulturer innehåller argument, 

motstånd och motstridiga normer. (3) Uttalanden och idéer från kulturens ”frontfigurer” kan inte 

tas som representativa för alla medlemmar av kulturen. (4) Kulturer har varierande domäner av 

tankar och aktivitet. Beskrivningar av icke-västerländska kulturer fokuserar ofta på filosofi, religion 
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och litteratur, till nackdel för andra kulturella uttryck. (5) Kulturer har en samtid såväl som ett 

förflutet.127 I anslutning till frågan om hur kulturer bör studeras och utvärderas, riktar Nussbaum 

även kritik mot kulturrelativismen. En vägran att lämna omdömen om andra, menar hon, är inte 

ett sätt att visa respekt. Snarare innebär en sådan vägran ett nedlåtande då vi tycks säga att ”this 

form of life is so alien and bizarre that it cannot be expected to be measured by the same set of 

standards.”128 Relativismen, menar Nussbaum, har ersatt det hierarkiska glappet mellan kulturer 

med en sorts kognitiv apartheid. Med detta menar hon en inställning av att om vi inte kan vara 

moraliskt överlägsna i samma värld, låt då alla människor leva i sin egen. Kulturrelativismen, vilken 

börjar med en uppmaning till respekt, resulterar i att förneka andra kulturer och mänskliga varelser 

det noggranna övervägande de förtjänar.129  

     Här framträder återigen Nussbaums kritik mot en essentialistisk syn på kultur. Min tolkning är 

att även om skriver utifrån ett perspektiv av utbildning och hur kulturer bör studeras, kan dessa 

principer överföras till en större, samhällelig kontext. Nussbaum menar, som ovan nämnts, att 

utbildningen är central när det kommer till att människor ska kunna förstå och leva i den samtida 

världsordningen. Därför blir min tolkning av Nussbaum att hon anser att dessa principer bör vara 

rådande inte bara inom utbildning utan i den samhälleliga kontexten där politiska beslut fattas och 

människor möts i vardagliga situationer.  

 

5.3 Analys av Seylar Benhabibs, Jämlikhet och mångfald – Demokrati och 

medborgarskap i en global tidsålder 

 5.3.1 Hur beskrivs bakgrunden? Vad identifieras som problem? 

Benhabibs framställning tar sin utgångspunkt i en problematisering av identitetspolitiken och det 

sätt som kultur har blivit synonymt med identitet. Kraven från olika kulturella grupper på 

erkännande och resurser från staten har bidragit till att begreppet kultur har förändrats.130 Denna 
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uppfattning om kulturer som markörer för identitet återfinns hos såväl konservativa som 

progressiva krafter, menar hon. De förra menar att kulturella grupper bör hållas åtskilda från 

varandra, då kulturell sammanblandning skapar konflikter. De senare menar att kulturer ska bevaras 

så att tidigare mönster av dominans och kränkningar mot vissa kulturer kan rättas till.      Benhabib 

menar att båda dessa synsätt utgår från tre felaktiga premisser; (1) kulturer kan inte betraktas som 

”klart avgränsbara helheter”, (2) kultur är inte synonymt med befolkningsgrupp, det är omöjligt att 

ge en ”icke-kontroversiell beskrivning av en mänsklig grupps kultur samt (3) det faktum att det 

finns mer än en kultur inom ett samhälle utgör inget problem för politisk teori eller praktik. Dessa 

identitetspolitiska antaganden benämner Benhabib som en ”reduktionistisk kultursociologi”, risken 

med en sådan, menar hon, är att kulturer kommer att betraktas som essentiella företeelser.131  

     Hennes framställning utgår från den centrala tesen att stora delar av den samtida debatten inom 

politisk filosofi och rättsfilosofi har övertagits av en sådan felaktig kunskapsteori och att detta får 

allvarliga normativa konsekvenser vad gäller synen på hur orättvisor mellan grupper ska hanteras 

samt hur vi ser på främjandet av mänsklig pluralism och mångfald.132  

     Synen på mänskliga grupper och kulturer som klart avgränsbara och identifierbara enheter vilka 

existerar tillsammans samtidigt som deras gränser behålls, benämner Benhabib som ”stark 

mångkulturalism”. Hon skriver; 

Man bör betrakta mänskliga kulturer som ständiga skapande av och förhandlingar om föreställda gränser mellan 

ett ”vi” och ”de andra”. Den andre finns alltid också inom oss och är en av oss.133 

Benhabibs bok tar alltså sin utgångpunkt i en problematisering av hur politik och rättsväsende har 

hanterat en alltmer ökande kulturell pluralism och mångfald. Min övergripande tolkning av 

Benhabibs utgångspunkter är att hon är starkt kritisk till identitetspolitiken, vilken hon menar utgår 

från en syn på kulturen som en monolitisk, essentiell företeelse. Kritiken grundar sig alltså i hur 

man betraktar kultur och vilka konsekvenser denna syn får på den förda politiken samt 

möjligheterna att mötas över kulturgränserna vad gäller moraliska arrangemang.   
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5.3.2 Hur ser lösningen ut? Vilka förslag framställs? 

Ovan nämndes att Benhabib problematiserar och är starkt kritisk till identitetspolitik och den syn 

på kultur som denna grundar sig i. Utifrån kritiken formulerar hon en teoretisk förståelse av kultur, 

vilken framträder vid en läsning av hennes teoretiska utgångspunkter. Benhabib framhåller att 

socialkonstruktivism kan anföras som en förklaring till kulturella skillnader. Hon menar att hennes 

kritik mot kulturell essentialism grundar sig på en ”narrativ syn på handlingar och kultur”, att alla 

analyser av kulturer måste inledas med ett särskiljande av det hon kallar den ”sociala iakttagarens 

ståndpunkt” från den ”sociala aktörens”. Föreställningen om att kulturer tydligt kan avgränsas, 

menar Benhabib, är ett utifrånperspektiv som syftar till att förstå och kontrollera. De kulturella 

deltagarna, däremot, upplever sin kultur genom, det hon kallar, ”omstridda och omstridbara 

narrativa framställningar”. 

Inifrån behöver en kultur inte framstå som en helhet; den bildar snarare en horisont som drar sig tillbaka varje 

gång man närmar sig den.134 

Benhabib anger två skäl till varför kulturen framträder genom narrativt omstridda redogörelser; (1) 

mänskliga handlingar och relationer skapas genom dubbel hermeneutik. Med detta menar hon att 

människan identifierar det hon gör genom att redogöra för vad hon gör. I stort sett alla handlingar 

som är socialt meningsfulla markeras som en viss typ av handling genom aktörernas och de 

utomståendes redogörelser. Denna dubbla hermeneutik blir särskilt aktuell då det råder oenighet 

mellan den som deltar och den som iakttar. (2) Mänskliga interaktioner och handlingar grundar sig 

i aktörernas värderande inställning till sina handlingar:  

Det vi kallar ”kultur” är den horisont som bildas av dessa värderingar genom vilka den oändliga kedjan av rum-

tid-sekvenser delas in i ”goda” och ”dåliga”, ”heliga” och ”profana”, ”rena” och ”orena”.135 

Benhabib tar alltså avstamp i en syn på kultur som socialt konstruerad. Det vi kallar kultur, är en 

mänsklig process av tolkning och omtolkning, den skapas och återskapas genom mänskliga 
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handlingar och interaktioner samt genom de värderingar och omdömen människor inom och 

utanför kulturen fäller om handlingarna.  

     En central aspekt i Benhabibs modell är, enligt min tolkning, hennes förslag på en diskursetisk, 

deliberativ demokratimodell. Hon riktar kritik mot filosofer som presenterat förslag på juridiska 

modeller i det mångkulturella samhället, där tydliga gränser dras mellan identitet, juridik, kultur, 

religion och politik. Hon förespråkar istället att kontroversiella och motstridiga frågor lyfts fram i 

offentligheten genom dialog, konfrontation och förhandlingar. 

Kultur har betydelse; kulturella värderingar är djupt förbundna med våra tolkningar av våra behov, våra visioner 

av det goda livet och våra drömmar om framtiden.  

Detta argument, vilket jag tolkar som centralt hos Benhabib, innebär enligt henne att medborgare 

i ett mångkulturellt samhälle måste lära sig att leva med det annorlunda hos andra människor, även 

då detta annorlunda kan uppfattas som hotfullt med vårt eget sätt att leva. Detta kan uppnås genom 

faktiska möten och den form av dialog som Benhabib förespråkar. Hon menar att om detta inte 

sker riskerar mångkulturalismen att stå för bevarandet av isolering mellan specifika grupper och 

världsåskådningar.136 

     Min tolkning av Benhabibs etiska modell är att hon förespråkar att kontroversiella frågor lyfts 

fram i offentligheten. Hennes anförande om att människor måste lära sig att leva med varandra, 

oavsett kulturella skillnader, tolkar jag som att begreppet ”de andra” är något som svårligen 

kommer att försvinna, framförallt inte genom att man blundar för det främmande. Snarare tolkar 

jag det som att hennes argumentation påvisar att främlingskap och ”annorlundahet” är aspekter av 

det mångkulturella samhället som kommer att leva kvar. Det är inte ett utjämnande av skillnader 

hon förespråkar, snarare ett sätt för människor från skilda bakgrunder att kunna mötas, samtala 

och komma fram till gemensamma lösningar. Hennes modell kan tolkas som ett förslag till lösning 

på frågor som väcks av kulturella konfrontationer på såväl makro- som mikronivå. Med detta menar 

jag att Benhabibs modell, enligt henne, kan appliceras på politiska frågor och kontroverser såväl 

som på mer vardagliga dilemman. 
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     Kulturrelativism, menar hon, kan betraktas som en konsekvens av att vår kunskap om andra 

kulturer och oss själva ökar och med den vår intuitiva känsla av relativitet. Kulturrelativismens 

hermeneutiska sanning består i att ju mer kunskap vi får, desto mer kan vi förlåta. Benhabib menar 

att sådana processer av kunskap, förståelse och tolkning, kan liknas vid en 

horisontsammansmältning. Hon skriver att ”de mest lyckade hermeneutiska samtalen är obehagliga 

just för att de sätter igång processer av ömsesidigt ifrågasättande men också av ömsesidigt lärande,” 

men frågar sig samtidigt hur vi kan veta vilken uppsättning principer, vilken horisont som är den 

mest förnuftiga och korrekta.137 Utifrån denna faktiska realitet, där kulturella dialoger ofta hamnar 

i konfrontation vad gäller tolkning och förståelse, menar Benhabib att det både är nödvändigt och 

möjligt att anta en ”pluralistiskt upplyst etisk universalism.” Detta innebär bland annat ett avvisande 

av att tolka kulturer som monolitiska, oföränderliga helheter.  

     Vidare inför Benhabib begreppet moraliska samtida i denna diskussion. Begreppet innebär att 

individer och grupper från olika bakgrund har kommit att hamna i ett ömsesidigt beroende i och 

med processen av globalisering. Det faktum att denna globala situation skapar konfrontationer 

mellan kulturer och att dessa konfrontationer påverkar människors liv, innebär att vi har en plikt 

att inleda tvärkulturella dialoger för att förstå varandra. Denna plikt, menar Benhabib, får moraliska 

följder. Globaliseringen har medfört ett ömsesidigt beroende, vilket endast kan leda till en moralisk 

gemenskap om de kulturella konfrontationerna löses genom dialoger där alla berörda kan ta del. 

Den form av dialog som Benhabib förespråkar definieras utifrån två normativa regler; universell 

respekt samt egalitär ömsesidighet. Normerna innebär ett erkännande av rätten till jämställd deltagande 

för de som medverkar i samtalet. Den universella respektens norm innebär att människor betraktas 

som moraliska jämlikar, att alla som berörs av en viss fråga ska kunna delta i samtalet.138 Benhabib 

nämner inte explicit frågan om makt och maktstrukturer och hur dessa kan påverka det moraliska 

samtalet. Detta kan säkerligen vara en aspekt där hennes modell kan möta kritik från teorier som 

mer specifikt inriktar sig på maktfrågor. Ovanstående anförande gällande den universella 

respektens norm, kan dock tolkas som ett sätt att lösa problem som kan uppstå vad gäller just 

förtryckta grupper. Principen om att alla människor är att betrakta som moraliska jämlikar och att 
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utrymme ska ges för alla berörda att delta i dialoger kan tolkas som ett sätt att ge alla människor 

talutrymme, oavsett position i den hegemoniska ordningen.  

    I Benhabibs argumentation för en deliberativ demokratimodell, återfinns ännu ett argument mot 

relativistiska ståndpunkter. Hon argumenterar här för, vad jag tolkar som, en form av etisk 

universalism på det sätt hon menar att människor från olika traditioner faktiskt kan samtala med 

varandra och komma fram till gemensamma förhållningssätt vad gäller kontroversiella frågor. En 

del av kritiken som riktas mot deliberativa modeller innefattas av att samtal över kulturgränserna 

är omöjliga då det råder stark inkommensurabilitet mellan olika kulturer. Detta, menar Benhabib 

är en osammanhängande ståndpunkt, då vi de facto kan förstå och tolka andras kulturer och 

världsbilder. Skulle det existera en inkommensurabilitet mellan kulturer, skulle vi inte ens veta om 

det.  

Vi är ofta medvetna om att några av våra föreställningar strider mot dem som omfattas av andra medborgare. Vi är också 

ganska säkra på att några av deras antaganden saknar kognitiv giltighet, men i de deliberativa demokratiernas offentlighet 

måste vi acceptera att samtalspartner som hyser sådana föreställningar har lika rätt till moralisk respekt.139 

Benhabib framhåller att även om det finns aspekter av motsättningar och oförenlighet mellan olika 

strukturer av uppfattningar, är dock majoriteten av de demokratiska debatterna och striderna inte 

kollisioner mellan inkommensurabla storheter. För att vi ska kunna förstå hur våra uppfattningar 

skiljer sig åt, eller i vilken utsträckning de sammanfaller, måste vi inleda samtal med varandra.140 

     Argumentationen ovan inriktar sig, enligt min tolkning, framförallt mot en identitetspolitisk 

åskådning, vilken Benhabib är starkt kritiskt till. Dock uttolkar jag även att det kan finnas spår av 

kritik mot en partikulär eller relativistisk etik i hennes argumentation. Att människor från olika 

kulturer och traditioner skulle omfatta så vitt skilda föreställningar, normer och världsåskådningar 

att det skulle vara omöjligt för dem att förstå varandra, tolkar jag som en relativistisk ståndpunkt. 

Skulle en sådan översättlighet, eller inkommensurabilitet, råda skulle det vara både omöjligt och 

orealistiskt att föra samtal om normer, värderingar och moral över kultur- och traditionsgränserna. 

Benhabib är, som påvisas ovan, alltså starkt kritiskt till en sådan uppfattning. På så sätt tolkar jag 

det som att hon, till viss del, omfattar en universalistisk syn på moralen. Hon förnekar inte att det 
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finns skilda moraliska uppfattningar mellan människor och grupper, vilka är betingade av deras 

kulturella bakgrund, men hon argumenterar för att skilda uppfattningar om moraliska frågor kan 

och bör lyftas fram i deliberativa, demokratiska samtal. På så sätt kan människor lära sig att existera 

tillsammans. 

     Benhabib för detta resonemang vidare och menar att ”när vi är moraliska samtida och våra 

handlingar och interaktioner får konsekvenser för dem som vi inte ens känner, blir det vår 

skyldighet att bekanta oss med deras sätt att tänka och deras sätt att leva.”141 Respekt är ett centralt 

begrepp som återkommer i Benhabibs resonemang. Hon menar att vi bör respektera andra 

människor som kulturskapande varelser, detta innebär dock inte att vi måste godta alla de normer 

eller värderingar de ger uttryck för och som kan hänvisas till en specifik kultur. På samma gång kan 

vi avfärda en viss kulturell yttring utan att avfärda kulturen helt och hållet.142 Benhabib menar alltså 

att den samtida människan i det mångkulturella samhället har en skyldighet att söka förstå andras 

sätt att uppfatta världen samt att visa andra respekt som ”kulturskapande varelser”. Detta innebär 

dock inte att alla kulturella uttryck och normer är acceptabla. Min tolkning av detta är att vi kan 

och bör fälla omdömen om en kulturell yttring, men att detta bör göras respekt för individen.  

     Benhabib menar att de normer hennes modell föreskriver (universell respekt och egalitär 

ömsesidighet) har potential till att kunna översättas till olika kulturella och traditionella 

sammanhang. Hon argumenterar för att den internationella diskursen om kvinnors och barns 

rättigheter, migration, media och internationella utvecklings- och hjälporganisationers aktivism har 

kommit att bidra till en global förändring. Rättigheterna för kvinnor och barn ”ses nu i ljuset av ett 

universalistiskt moraliskt språk” vilket är oberoende av kulturell kontext.143   

     Hon uttrycker att hon försvarar en universalismmodell vilken hon menar att det finns en 

växande skepsis mot. Skeptikerna argumenterar, enligt henne, för en samexistens av olika 

institutionella arrangemang och juridiska system vilka baserar sig på kulturella och religiösa 

traditioner. Benhabib framför att sådana pluralistiska lösningar inte behöver innebära ett problem 

om de är förenliga med tre, av henne uppställda, normativa villkor. Dessa normativa villkor, tolkar 
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jag som, centrala i hennes modell. Villkoren är; (1) egalitär ömsesidighet, att medlemmar av 

minoritetsgrupper ska omfattas av samma politiska, ekonomiska, kulturella och medborgerliga 

rättigheter som majoriteten. (2) Frivillig självtillskrivning. Medlemskap i en specifik grupp måste ge 

individen möjlighet för självidentifiering och självtillskrivning. En individ inte automatiskt får 

hänföras till en språklig, religiös eller kulturell grupp utifrån var hon är född, individen bör någon 

gång under sitt vuxna liv tillfrågas om sitt medlemskap i en viss grupp. (3) Frihet att träda ut och att 

ansluta sig. Medlemskap i en grupp ska vara frivilligt, individer ska vara fria att både ansluta sig och 

att lämna.144 

     I det mångkulturella samhället, menar Benhabib, att diskurser kräver en förhandling kring hur 

olika handlingar och situationer ska förstås. Hon drar en historisk parallell till det koloniala Indien 

och hur britterna tolkade traditionen av änkebränning. När de koloniala administratörerna tolkade 

en sed som religiös visades en viss tolerans mot seden ifråga, om den tolkades som kulturell i den 

bemärkelsen att individer ur samma religion kunde välja att inte delta, var seden i mindre 

utsträckning skyddad. Benhabib menar att de flesta samtida, liberala demokratier fortfarande 

förhandlar om någon form av särskiljande mellan religiösa och kulturella bruk inom en religion. 

Benhabib framhåller att en sådan distinktion mellan kultur, religion och moral ofta är svår att göra 

om vår förståelse av en omstridd handling inte delas.145  

 

5.4 Hur kan filosofernas modeller tolkas i förhållande till religionslärares uppdrag 

att bedriva religionskunskapsundervisning vilken ska syfta till att eleverna ska 

kunna leva och verka i ett samhälle präglat av mångfald? 

Nedan följer analysens andra del där den tredje frågeställningen uttolkas. I denna del av analysen 

behandlas de tre filosofiska modellerna simultant. Analysen som följer bygger på de tolkningar som 

har redovisats ovan.  
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     Då analysen av den tredjefrågeställningen relaterar till såväl en uttolkad motsättning i 

religionsämnets syftesbeskrivning som några religionsdidaktiska aspekter, är det på sin plats att 

upprepa och sammanfatta det som nämnts i studiens inledning samt under den redovisade tidigare 

forskningen. Jag har alltså uttolkat att det finns en motsättning mellan den särställning 

kristendomen har i LGY11 och det syfte som talar om att eleverna ska utveckla en förståelse för 

den samhälleliga mångfalden. Utifrån den religionsdidaktiska forskning som redovisats kan några 

problematiska aspekter identifieras. Läromedel i religionskunskap intar ofta en etnocentrisk 

utgångspunkt där ”främmande” religioner och kulturer beskrivs i termer av de andra. Vidare påvisar 

Kittleman Flensners studie att sådana uppfattningar reproduceras i den faktiska klassrumspraktiken 

där en sekularistisk diskurs och det nationellt svenska tas som neutralt. Precis som hon understryker 

i sin diskussion, blir detta problematiskt i förhållande till att elever från skilda kulturell och/eller 

religiös bakgrund de facto finns representerade i klassrummet. Vidare tillför de perspektiv på 

essentialistiska uppfattningar om religion, vilka presenterades under bakgrundsavsnittet, ytterligare 

en dimension av problematiska aspekter vad gäller religionsundervisning. Nedan följer en analys 

av hur detta kan relateras till min tolkning av de analyserade modellerna som ovan har redovisats.  

 

5.4.1 Vilken syn på kultur företräder de olika filosoferna och hur kan detta tolkas utifrån 

en religionsundervisning i ett mångkulturellt samhälle? 

Min analys av filosofernas problembeskrivning och bakgrund samt deras förslag på lösningar har 

påvisat att det finns såväl skillnader som likheter emellan dem. Denna del av analysen inleds därför 

med några sammanfattande resultat av den första analysdelen med avseende på hur jag tolkat 

filosofernas syn på kulturen. 

     Benhabib är tydlig med att hon företräder en syn på kultur som socialt konstruerad. Denna 

utgångspunkt resulterar, bland annat, i hennes anförande om att kulturer är i ett ständigt skapande. 

En aspekt av Benhabibs resonemang, vilket enligt min tolkning, påvisar en likhet med Taylors 

resonemang är anförandet om att den andre alltid finns ”inom oss och är en av oss.”146 Jag har tolkat 

detta som att Benhabib menar att främlingskap och skillnader mellan grupper och individer är 
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något som svårligen kommer övervinnas eller undkommas. Taylor menar att vi aldrig kan 

undkomma vår egen utgångspunkt, och att vi, för att undvika etnocentriska framställningar av 

kulturer, behöver bli medvetna om detta faktum. Även Nussbaum ansluter sig, enligt min tolkning, 

till en liknande syn på kulturen. Hon argumenterar, utifrån den sokratiska utbildningen, för att 

införliva olika perspektiv på områden där människor tror att deras eget förhållningssätt är neutralt, 

naturligt eller nödvändigt.147 Här återfinns alltså en likhet mellan samtliga av de analyserade verken; 

den egna kulturen eller utgångspunkten behöver problematiseras och kritiskt granskas. Detta kan, 

anser jag, i hög grad relateras till syftesformuleringen för religionsämnet i LGY11. En tolkning av 

uttrycket ”att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald” är, som ovan nämnts, att de som 

ska förstås är de andra, de som avviker från majoritetskulturens normer och värderingar. En sådan 

undervisning, där majoritetskulturen tas som neutral och ställs i kontrast mot de andra skulle alltså 

kunna kritiseras utifrån ovan nämnda anföranden. Vidare skulle dessa ståndpunkter kunna relateras 

till kristendomens särställning i religionsämnet. Att kristendomen har ”förvaltat den värdegrund” 

vilken det svenska samhället bygger på, kan enligt min tolkning leda till att kristendomen relateras 

till något ”neutralt, naturligt eller nödvändigt” och blir en utgångspunkt utifrån vilken andra 

livsåskådningar ställs mot. Utifrån samtliga filosoferas anföranden om att den egna kulturen eller 

majoritetens normer och värderingar bör problematiseras och inte tas för något neutralt, anser jag 

att kristendomens särställning kan betraktas som något ytterst problematiskt. Då det i läroplanen 

hävdas att kristendomen och den västerländska humanismen har haft en särskild betydelse vad 

gäller att förvalta vårt samhälles värdegrund skulle man, utifrån ovanstående analys, kunna uttolka 

att just dessa åskådningar bör utsättas för en särskilt kritisk granskning då de anses ingå i 

majoritetskulturen. Vidare kan det, utifrån Hyléns typografi om essentialistiska uppfattningar, 

tolkas som att formuleringen om kristendomen i LGY11 intar en form av positivt essentialistisk 

syn på kristendomens funktion.  

     Under analysen av Taylors modell menade jag att jag uttolkar hans syn på kulturer som, till viss 

del, essentialistisk med hänvisning till hans resonemang kring förståelse över kulturgränserna. 

Taylor menar att ”främmande” kulturer kan innehålla så pass ”egendomliga och främmande 
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föreställningar” att det, för oss, kan vara ytterst svårt att förstå dem.148 Jag har tolkat detta som att 

det relaterar till relationen mellan identitetsskapande processers relation till kulturell tillhörighet, 

vilken Taylor anför med hänvisning till den historiska förskjutningen. Detta skiljer sig väsentligt 

från den kultursyn som företräds av Nussbaum och Benhabib. Som ovan nämndes menar 

Benhabib att kulturer bör betraktas som socialt konstruerade och att en sådan teori kan anföras 

som en förklaring till kulturella skillnader. Hon menar att föreställningen om att kulturer kan 

avgränsas är ett ”utifrånperspektiv”, vilket syftar till att förstå och kontrollera. Jag har tolkat 

Nussbaum som att även hon är kritisk till en essentialistisk kultursyn där gränser mellan olika 

kulturer tydligt kan avgränsas. Jag anser dock att det kan finnas en viss skillnad mellan Benhabibs 

och Nussbaums kritik mot en essentialistisk kultursyn. Tolkningen bygger på Benhabibs anförande 

kring främlingskap och skillnader mellan individer och grupper, samt på det sätt Nussbaum påpekar 

allmänmänskliga likheter mellan individer och grupper. Jag har tolkat Benhabib som att hennes 

modell, delvis, går ut på att finna vägar för människor att hantera och lära sig leva med de kulturella 

skillnaderna. Min tolkning av Nussbaum är snarare att hon söker påvisa att likheterna mellan 

kulturer är fler och att förståelsen för det allmänmänskliga kommer bidra till att lösa de problem 

som kan uppstå i pluralistiska samhällen. 

     Det framstår alltså som att de olika filosoferna företräder något skilda ståndpunkter vad gäller 

frågan om hur kulturer ska betraktas. Taylor företräder, i högre grad än övriga, en syn på kulturen 

som essentialistisk och avgränsbar. Detta får till konsekvens att vissa aspekter av ”främmande” 

kulturer kan framstå som oöversättliga, vilket i sig inte innebär att vi borde ge upp våra försöka att 

förstå. Nussbaum, å andra sidan, menar att det finns vissa allmänmänskliga frågor vilka ingår och 

besvaras av alla kulturer och att ett fokus på dessa är till hjälp vad gäller att förstå varandra över 

kulturgränserna. Benhabibs kultursyn har tolkat som att hon menar att skillnader alltid kommer att 

finnas, men att gränserna och uttrycken för dessa kommer att förändras och flyttas, kulturer är inga 

fasta enheter med tydligt dragna gränser. Fokuset i Benhabibs modell ligger på hur dessa skillnader 

kan förstås och hanteras. Hennes anförande om inifrån- och utifrånperspektiv är en viktig del vad 

gäller kritiken mot en essentialistisk syn på kultur.  
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     Enligt min tolkning kan filosofernas kultursyn översättas till olika svar på innebörden av att 

”första och leva i ett samhälle präglat av mångfald.” Taylors anförande kan tolkas som att syftet 

med citatet ur läroplanen är att eleverna bör utveckla en förståelse för kulturella skillnader, vilka 

ibland omfattas av så pass diametralt skilda uttryck och bakgrunder att de blir ytterst svåra att förena 

och förstå. Förståelsen skulle, ur min tolkning av Taylor, inledningsvis syfta till att förstå vår egen 

utgångspunkt för att därefter ta oss an den hermeneutiska processen av att förstå de andra, oavsett 

om det till en början framstår som omöjligt. Benhabibs syn på kulturer som ständigt i rörelse, utan 

fasta gränser och socialt konstruerade kan överföras till en förståelse för att människor och grupper 

formas av den kontext i vilken de verkar. En syn på kulturer som socialt konstruerade medför enligt 

min tolkning en förståelse vilken menar att det som är främmande idag, kan vara välbekant imorgon 

och vice versa. Nussbaums argumentation för de allmänmänskliga frågorna, vilka omfattas och 

besvaras av alla kulturer, framstår enligt min tolkning som att innebörden av förståelse för det 

mångkulturella blir en förståelse för det mänskliga som finns i oss alla. Denna syn på kulturen 

innebär, enligt mig, en förståelse för det som förenar individer och grupper över kulturella gränser. 

Nussbaums anförande kan, enligt min tolkning, relatera till Hyléns argument för en undervisning 

som fokuserar på prototyper. Med detta menar jag det sätt på vilket hon betonar att alla kulturer 

besvarar de allmänmänskliga frågorna om liv och död, det är uttrycken som skiljer dem åt.  

     Samtliga av de verk som ingår i denna studie innefattas av någon form av hållning till 

identitetspolitik.  Min tolkning av de olika filosofernas är att de skiljer sig åt i denna fråga. Benhabib 

och Nussbaums syn på kultur utgår, enligt min tolkning, i olika grad från en kritik mot 

identitetspolitiken. Taylor använder inte explicit termen i sina texter, men essän Det mångkulturella 

samhället och erkännandets politik, avhandlar hur en sådan politik kan förstås.  

     Nussbaums och Benhabibs kritik framförs med något skilda perspektiv. Som ovan nämndes 

menar Benhabib att identitetspoltiken har bidragit till att kultur har blivit synonymt med identitet 

och att en sådan uppfattning utgår från felaktiga premisser. Hon menar vidare att identitetspolitiska 

antaganden har konstruerat en syn på kultur som en essentiell företeelse, vilken hon är starkt kritisk 

mot.149 Även Nussbaum kritiserar relationen mellan identitet och kultur. Det som skiljer hennes 

kritik från Benhabib är att hon menar att detta sätt att betrakta kultur har bidragit till det felaktiga 
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antaganden om att endast medlemmar av en specifik grupp eller kultur kan återge dess historia och 

berättelser. Hon hävdar, som ovan nämndes, att en utomstående ibland kan se det insidern inte 

kan.150 Min tolkning av Benhabib och Nussbaum är att de ligger nära varandra i sin kritik mot 

identitetspolitiken och att skillnaden i deras ståndpunkter snarast beror på skillnader i deras 

övergripande syften, där Nussbaum kritiserar identitetspoltikens inverkan på utbildningsområdet 

och Benhabib dess inverkan på politiken i stort. Ytterligare en skillnad mellan de båda kan 

återfinnas i Benhabibs definition av inifrån- och utifrånperspektiv på kulturer. Kulturell 

essentialism grundar sig på ett utifrånperspektiv vilket syftar till att förstå och kontrollera, menar 

hon.151 Detta kan, enligt min tolkning, ställas i kontrast till Nussbaums ovanstående anförande om 

att individer ”utanför” en kultur, ibland, kan ge bättre beskrivningar av kulturen än de på insidan. 

Dessa båda synsätt kan ställas i relation till ett undervisningsperspektiv. Onekligen är läraren en 

individ vilken (oftast) belyser en kultur eller religion utifrån. Den problematiska frågan med detta 

perspektiv blir då att en utomstående gör didaktiska val med avseende på hur en religiös åskådning 

ska avgränsas. Sådana val kan, enligt min tolkning, riskera att leda till en syn på kulturer som 

essentiella företeelser, vilket enligt Benhabib, grundar sig på försök att ”förstå och kontrollera.” 

Om detta urval ska föregås av s.k. allmänmänskliga frågor skulle en sådan undervisning, enligt min 

tolkning, kunna sluta i en form av positiv essentialism vilken leder till slutsatsen att alla religioner 

egentligen är fredliga, står för kärlek och så vidare.  

     Vad gäller Taylors egen inställning till identitetspolitiken är min tolkning att han inte omfattar 

en lika uttalat kritisk hållning som de båda andra. Som ovan nämnts, tolkar jag det snarare som att 

han konstaterar en historisk utveckling vilken lett fram till den situation han identifierar i den egna 

samtiden. Ovan refererade jag till Taylors argumentation för en specifik form av liberalism, vilken 

innebär en medelväg mellan likvärdighets- och särartspolitik. Han menar att en sådan politik bygger 

på bedömningar där ”kulturens integritet har en viktig plats.”152 Detta framstår, enligt min tolkning, 

som att Taylor inte nödvändigtvis menar att det är problematiskt att kulturella grupper erhåller 

offentligt erkännande. Han problematiserar inte, i samma utsträckning som Nussbaum och 

                                                           

150 Nussbaum, 1994, s. 111 

151 Benhabib, 2002, s. 24 

152 Taylor, 1994, s. 64 



 

53 

 

 

 

Benhabib, att identitetsskapande förknippas med kultur utan framhåller, enligt min tolkning, en 

motsatt position. Detta kan synliggöras genom hans anförande om de kulturella grupper som 

numera lever sina liv i diaspora. Ovan citerade jag ett stycke där Taylor menar att dessa grupper 

sätter ”våra filosofiska gränser i fråga” och att det finns en utmaning vad gäller att ta sig an deras 

”känslor av marginalisering utan att dagtinga med våra grundläggande politiska principer.”153 Detta 

framträder, enligt min tolkning, som att Taylor inte avvisar ett erkännande för kulturella 

minoriteter, tvärtom kan det vara nödvändigt. På så sätt tolkar jag det som att Taylor inte omfattar 

den kritik Nussbaum och Benhabib riktar mot relationen mellan identitet och kultur och det sätt 

de menar att detta kommer att innebära en essentialistisk syn på kulturer. Taylors syn på kulturen 

framstår som mer rigid i jämförelse med de övriga, med hänvisning till hans betoning på relationen 

mellan identitet och kultur.  

     Taylor och Nussbaum relaterar även identitetspolitiken, eller kritiken av den, till 

utbildningsområdet. Båda menar att det kan vara av vikt att i undervisningen införliva berättelser 

från minoritetsgrupper för att skapa identifikation för de elever som tillhör dessa. Nussbaum 

framhåller att detta kan vara en fördel, men inte är den primära nyttan, av att införliva studier av 

andra kulturer. Det primära syftet, menar hon, bör vara att studier av andra kulturer är till nytta för 

alla, oavsett tillhörighet.154 Även Taylor framhåller att det kan finnas positiva effekter av en sådan 

identifikation genom utbildningen. Han understryker, med större tyngdpunkt än Nussbaum, att 

bristen på erkännande kan vålla skador för individen. Ett icke-erkännande kan leda till att förtryckta 

grupper internaliserar stereotypa bilder av sig själva. Det rättmätiga erkännandet, menar Taylor, är 

ur detta perspektiv ett livsnödvändigt behov.155 Erkännandet eller behovet därav ska dock inte leda 

till slutsatsen att alla kulturer har något viktigt att erbjuda alla människor.156 Sådana antaganden, där 

positiva omdömen fälls på förhand, är Taylor starkt kritisk till.  

     Enligt dessa anföranden, kan vissa tolkningar utifrån religionsämnet ur LGY11 göras. Syftet 

med att studera religioner och andra livsåskådningar samt att utveckla en förståelse för mångfalden, 
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framstår utifrån Nussbaums anförande som en angelägenhet för alla, inte som ett sätt att ge 

erkännande eller möjligheter till identifikation för elever ur minoritetsgrupper. Taylors anförande 

om det kritiska i att fälla positiva omdömen utan närmare studier, framstår som problematiskt i 

förhållande till formuleringen om kristendomens betydelse ur LGY11. Den tyngdpunkt Taylor 

lägger på att bristen på erkännande kan leda till internaliserande av stereotyper, tänker jag är något 

som i hög grad kan relateras till Härenstams kritik av läromedel i religionskunskap. Hans studie 

påvisade, vilket ovan nämnts, att s.k. främmande religioner ofta utgick från en stereotyp 

västerländsk världsbild. I dagens svenska klassrum återfinns elever vilka erkänner sig till dessa 

”främmande” religioner. Utifrån Taylors anförande framstår det därför som ytterst problematiskt 

att låta eleverna ta del av sådana etnocentriska, stereotypa framställningar då detta kan bidra till en 

internalisering av förtryckande och stereotypa bilder. Vidare kan det anföras att även de elever som 

inte kan anses tillhöra en minoritet, är i behov av förståelse för att de perspektiv som tas upp i 

läromedlen (och återfinns i det större samhället) kan vara problematiska.  

     Taylors argument för det felaktiga i att anta att alla kulturer har något att erbjuda kan relateras 

till påståendet om att kristendomen ligger till grund för ”det svenska samhällets värdegrund”. 

Denna påstått ”svenska värdegrund” kan, enligt min tolkning, problematiseras utifrån att det 

ingenstans definieras vad denna värdegrund innebär eller vad det specifikt svenska står för.  

 

5.4.2 Hur föreslår de olika filosoferna att man bör närma sig studier av kulturer och hur 

kan detta tolkas utifrån en religionsundervisning i ett mångkulturellt samhälle? 

Taylor och Nussbaum diskuterar, mer explicit än Benhabib, hur man bör närma sig studier av 

kulturer. En likhet mellan Taylor och Nussbaum är att de båda införliva Platons koncept om 

rationalitet i sina modeller. De båda filosofernas förhållningssätt till konceptet skiljer sig dock åt. 

Taylor menar att det rationella förnuftet är det bästa sättet ”vi” har att tillgå vad gäller de 

komparativa kulturstudierna han förespråkar.157 Jag har tolkat detta som att Taylor menar att 

rationellt förnuft är en del av en västerländsk kultur och att konceptet därför inte går att undfly 

eller förneka för medlemmar av den kulturen. Detta anförande återfinns alltså i Taylors artikel 
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Comparison, History, Truth, vilken enligt min tolkning, är skriven för en akademisk ”publik”. Det kan 

argumenteras för att påståendet kan vara problematiskt att översätta till en svensk, 

religionsdidaktisk kontext då artikeln inte avsetts att användas i det sammanhanget. Dock anser jag 

att Taylors anförande om att rationaliteten ingår i en specifik, västerländsk kontext, framstår som 

problematiskt oavsett för vilken publik artikel är skriven. En återkommande aspekt i Taylors texter 

är att ord som ”vår” och ”vi” används tämligen oproblematiserat. Min tolkning är att Taylors 

användande av dessa ord och formuleringar relaterar till det faktum att han beskriver hur man, ur 

ett västerländskt perspektiv, bör studera de andra. Utifrån det faktum att de västerländska 

samhällena alltmer kommit att präglas av kulturell och religiös pluralism kan en sådan framställning, 

enligt min mening, kritiseras. Vilka ingår i detta ”vi” och ”vår kultur”? Här framstår det som 

relevant att hänvisa till Kittleman Flensners studie vilken påvisade att, bland annat, rationalism 

anfördes som en ”typiskt svensk” värdering i de klassrum hon studerade.158   

     Nussbaum understryker att rationellt förnuft och sokratisk argumentation är något som kan 

omfattas av alla människor, oavsett kontext eller bakgrund. Detta argument bygger på konkreta 

exempel av studenter från minoritetsgrupper vilka ägnar sig åt en sådan metod i sina studier.159 

Anförandet är i linje med den syn på kultur som Nussbaum företräder. Ovan nämndes att hon 

menar att kulturella studier bör utgå från s.k. allmänmänskliga frågor om liv, död och mening. Min 

tolkning av Nussbaum är, som ovan nämnts, att hon i hög grad förespråkar en kultursyn och även 

studier av kultur där likheterna mellan människor och grupper hamnar i fokus, till nackdel för 

skillnaderna.  

     Att Benhabib inte omfattar samma diskussion kring utbildning beror givetvis på att hennes syfte 

skiljer sig åt från de övriga. Dock kan vissa antydningar kring frågan om hur man bör närma sig 

studier av andra kulturer, uttolkas i hennes resonemang. Benhabib förespråkar en modell av 

deliberativa samtal och dialoger mellan individer och grupper där kontroversiella frågor lyfts fram 

i offentligheten.160 Detta, anser jag, kan överföras till en religionsdidaktisk kontext. Många av de 

frågor som berör kulturer och religioner omfattas, enligt min uppfattning, av kontroversiella och 
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motstridiga frågor och handlingar. Då skolan är en del av den samhälleliga offentligheten, skulle 

Benhabibs resonemang kunna appliceras även där. Under inledningen refererade jag till ett 

utbildningspaket som tagits fram av Europarådet i syfte att användas som stöd för undervisning 

om kontroversiella frågor. Skolverket utkom, i samband med detta, med ett uttalande som tolkades 

som att kontroversiella frågor skiljer sig åt i olika kontexter och att frågorna bör anpassas till en 

”svensk kontext”. I relation till det faktum att Sverige är ett mångkulturellt land där olika perspektiv 

och åskådningar möts, tolkar jag det som en nationell, juridisk kontext inte kan avgöra om en fråga 

är kontroversiell eller inte. Skolverket syftar i sitt uttalande, bland annat, på frågan om 

Homosexuella par bör få adoptera. Ur juridisk synvinkel är detta inte kontroversiellt. Det framstår 

dock som tydligt att även om en fråga juridisk mening är klargjord, kan den uppfattas som 

problematisk för individer och grupper i samhället. I relation till Benhabibs resonemang bör alla 

frågor vilka väcker känslor, reaktioner och skapar motsättningar lyftas fram och införas i dialogen.  

     Samtliga av de analyserade modellerna har någon form av förhållningssätt vad gäller hur kulturer 

bör utvärderas. Benhabib anknyter till frågan om omdömen om kulturer i sin diskussion av 

begreppet moraliska samtida. Begreppet står, enligt min tolkning, som en metafor för det 

mångkulturella samhället där människor från olika bakgrund, religion och uppfattningar om 

moralen lever och verkar tillsammans. I ett sådant samhälle, menar Benhabib, är det en 

medborgerlig skyldighet att känna till andras sätt att tänka och leva.161 Vi behöver vidare respektera 

andra människor som kulturskapande varelser. Som ovan nämndes innebär inte denna respekt att 

vi måste godta alla normer och värderingar en specifik kultur omfattas av.162 Detta har jag tolkat 

som att Benhabib avfärdar kulturrelativismen, vilken hävdar att vi inte kan lämna omdömen om 

andra kulturer då detta skulle innebära ett nedlåtande. Benhabib kommer inte explicit med något 

eget förslag kring hur kulturer ska utvärderas, men i hennes anförande om den universella 

respektens norm framträder hennes argument om vikten av dialog. Hon menar att vi har en plikt 

att inleda tvärkulturella dialoger för att uppnå förståelse för varandra. I dessa dialoger måste alla 

berörda vara fria att ta del.163 Utifrån frågan om hur kulturer ska utvärderas, tolkar jag det som, att 
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detta anförande kan anses som en kritik mot att individer utanför en kultur studerar densamma 

utan att införliva perspektiv från insidan. Omdömen om kulturer som uteslutande bygger på egna 

slutsatser skulle därför kunna anses felaktiga eller etnocentriska, enligt min tolkning av Benhabibs 

resonemang. Som nämndes under avsnitt 5.3.2, menar hon att kulturer, delvis, framträder genom 

att socialt meningsfulla handlingar anges som en specifik typ av handling genom de utomståendes 

och aktörernas redogörelser. Benhabib definierar detta som en dubbel hermeneutik. Min tolkning 

av detta, i förhållande till frågan om omdömen och utvärdering av kulturer, blir att när en kultur 

ska utvärderas, måste aktörernas egna redogörelser tas i beaktande.  

     Taylor problematiserar, vilket redan nämnts, på förhand positiva omdömen om en kultur. Han 

framhåller dock att alla kulturer ska mötas som om de har något värdefullt att erbjuda. Intressant i 

detta sammanhang är det sätt Taylor understryker att vi aldrig kan undgå vår egen utgångspunkt. 

Jag nämnde ovan att jag uttolkade hans modell som att syftet med kulturella studier är att lära oss 

om andra och på så sätt även oss själva, han menar att vi alltid förstår de andra genom oss själva. 

Utifrån frågan om omdömen och utvärdering av kulturer, kan detta tolkas som att våra egna 

värderingar, normer och traditioner alltid kommer stå som utgångspunkt när vi fäller ett omdöme 

om en annan kultur. Taylors anförande om att medvetenheten om just detta ofrånkomliga är det bästa 

botemedlet mot etnocentrism. Hans modell kan placeras in i en hermeneutisk tradition, där 

förståelsen för de andra kan fördjupas och de andras perspektiv kan införlivas i de egna. Dock 

framhåller Taylor att den nya förståelse som uppnås fortfarande är ”vår”, den tillhör ”vår” 

vetenskap och blir en del av ”vår” kultur. Förståelsen, ur detta perspektiv, innebär alltså inte ett 

försök att komma ifrån vår egen utgångspunkt. Snarare innebär förståelsen att våra perspektiv 

vidgas och införlivar de andras.164 Taylor är även kritisk till att, i studier av andra kulturer, utgå från 

någon form av universella principer.165 Min tolkning av denna kritik är att den anknyter till den 

hermeneutiska förståelsen Taylor förespråkar. Om vi aldrig kan undkomma vår egen förförståelse, 

utan snarare bör söka införliva de andras perspektiv i denna för att på så sätt vidga och fördjupa 

vår förståelse, blir det svårt att utgå från allmänmänskliga frågor eller principer. Det vi tar som 
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universellt eller allmänmänskligt, påverkas av vår egen utgångspunkt och kan kanske inte appliceras 

på de andra.  

    I förhållande till Härenstams studie (vilken återfinns under tidigare forskning) som pekade på 

det problematiska med att framställningar av ”främmande” religioner ofta utgår från västerländska 

begrepp och perspektiv,166 kan Taylors anförande tolkas som att detta inte nödvändigtvis behöver 

innebära något problematiskt om det finns en medvetenhet om den egna utgångspunkten. Utifrån 

frågan om hur detta kan tolkas i förhållande till en religionsdidaktisk kontext, menar jag att det 

framstår som relevant att läraren har en förståelse för sin egen förförståelse. Vidare kan den 

hermeneutiska processen av förståelse, som uttolkats ur Taylors anförande, bidra till en syn på 

processen av förståelse som att en livslång sådan. På detta sätt kan man, enligt min tolkning, hävda 

att skolans undervisning om kulturer och hur dessa kan förstås behöver bidra till att lägga en grund 

för den tolkande processen. Med detta menar jag att undervisningen bör införliva teoretiska 

perspektiv om hur kulturer och dess uttryck kan förstås och tolkas samt en medvetenhet om 

elevernas egna utgångspunkter och vad de tar som neutralt eller objektivt.  

     Taylors kritik mot att utgå från universella principer kan ställas i kontrast till Nussbaums modell. 

Som nämnts tidigare menar hon att studier av kulturer, med fördel, kan utgå från allmänmänskliga 

frågor och att ett sådant förhållningssätt är det bästa vad gäller att undvika felaktiga, normativa sätt 

att utvärdera kulturer.167 I likhet med Benhabib är hon starkt kritisk till kulturrelativismen och 

menar att en vägran att lämna omdömen är ett nedlåtande i sig. Detta kan kontrasteras mot Taylors 

anförande om att vissa kulturer eller kulturella yttringar är så främmande för oss att vi inte kan 

upptäcka dess ”värdefulla bidrag”. Jag skulle inte påstå att jag har tolkat Taylor som att han 

företräder en kulturrelativistisk ståndpunkt, dock framstår hans modell som närmast en sådan i 

jämförelse med de övriga.   

     Utifrån religionsämnets roll i det mångkulturella samhället framstår frågan om utvärdering eller 

omdömen om kulturer som ytterst relevant. Benhabib och Nussbaum uttalar alltså kritik mot en 

kulturrelativistisk hållning vad gäller att lämna omdömen om kulturer. Nussbaum är kanske hårdast 
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i sin kritik när hon menar att kulturrelativismen ”börjar med en uppmaning till respekt” och slutar 

i en vägran att ge mänskliga varelser och grupper det övervägande de förtjänar.168 Översatt till ett 

religionsdidaktiskt sammanhang skulle detta innebära att en undervisning vilken relativiserar 

kulturella traditioner och uttryck och inte tillåter att kritik riktas mot dessa innebar ett nedlåtande.  

     Då Nussbaums framställning syftar till att argumentera för en sokratisk utbildning, är det 

naturligt att hennes modell innehåller fler aspekter vad gäller undervisning än de övriga. Dessa kan 

inte, på ett naturligt sätt, jämföras med Taylor och Benhabib. Denna del av studien avslutas därför 

med ett anförande av Nussbaums anföranden som jag tolkat som relevant i förhållande till studiens 

syfte.  

     Nussbaum menar, vilket ovan nämndes, att de amerikanska universiteten, i motsats till de 

europeiska, har större förutsättningar för att uppnå de sokratiska idealen då studenter där läser en 

kombination av olika ämnen.169 Detta anförande kan enligt min tolkning, överföras till ett argument 

för ämnesöverskridande samarbeten på gymnasienivå. Gymnasiet är det sista utbildningsstadiet där 

alla elever läser en fast ämneskärna, där religionskunskapen är en del. Religionsämnet är även det 

enda kärnämne vilket uttalat har som syfte att eleverna ska ”förstå och leva i ett samhälle präglat 

av mångfald.”170 Detta framstår, enligt min tolkning, som att detta syfte borde ingå i fler ämnen 

och att samarbeten över ämnesgränserna torde vara ett tillfredsställande sätt att uppnå syftet. 

 

6. Diskussion 

Denna studie har syftat till att genomföra en komparativ analys av tre utvalda filosofers modeller 

avseende frågan om hur mångkulturalitet och pluralism ska hanteras och förstås samt att tolka vilka 

implikationer dessa modeller kan ha i förhållande till religionsämnets syfte om att eleverna ska 

kunna ”förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.” Utifrån den tidigare forskning som 

redovisats, identifierade jag några problem med religionsundervisningen; läromedel intar ofta ett 
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etnocentriskt perspektiv och studier av den faktiska klassrumspraktiken har påvisat att sådana 

perspektiv reproduceras i undervisningen. Vidare bidrog Torsten Hyléns artikel angående 

essentialism i religionsundervisning, med ytterligare en dimension vad gäller 

undervisningsaspekten. Dessa problematiska aspekter anknöt till studiens analys tillsammans med 

den uttolkade motsättningen mellan kristendomens särställning och formuleringen om mångfald i 

ämnesplanen för religionskunskap på gymnasiet. Såväl den tidigare forskningen som redovisats 

som de verk som ingått i analysen, har givetvis föregåtts av ett urval. Den analys och tolkning jag 

genomfört är därför beroende av det material jag använt mig av. Annat material hade kanske påvisat 

andra tolkningar. 

     Jag nämnde ovan att studien inte syftar till att argumentera för det ”bästa” sättet att bedriva en 

religionsundervisning i förhållande till frågan om mångfald, detta innebär dock inte att analysen 

inte innehåller några slutsatser. Nedan följer en sammanfattande diskussion med fokus på dessa. 

     De skillnader jag uttolkat kan, enligt min uppfattning, relateras till de skilda utgångspunkter och 

forskningstraditioner som filosoferna positionerar sig i där Nussbaum tar avstamp i en samtida 

tillämpning av Platon och de antika stoikernas filosofi, Taylor från en hermeneutisk tradition utifrån 

Gadamer och Hegel samt Benhabib utifrån en socialkonstruktivistisk teoribildning med fokus på 

diskursetisk dialog. Dessa utgångspunkter och teoretiska antaganden utgör, enligt min tolkning, 

grunden för de uttolkade skillnaderna. Dock finns, som ovan redovisats vissa likheter mellan 

filosoferna. Det jag skulle säga är den mest relevanta likheten, i förhållande till undervisning i 

religionskunskap, är den att samtliga problematiserar att studier och/eller förståelse av kultur utgår 

från den egna utgångspunkten. Detta torde vara denna studies viktigaste resultat med avseende på 

en undervisning som syftar till att främja en förståelse för mångfald; en sådan förståelse bör alltid 

ta sin utgång i att självkritiskt granska och problematisera den egna förförståelsen, kulturen och 

utgångspunkten, innan den företar sig att förstå de andra.  

     Det kan, precis som jag menat ovan, framstå som att läroplanen intar en normativ motsättning 

på det sätt som kristendomen skrivs fram som förvaltare av den svenska värdegrunden. Detta är 

ett annat resultat, där jag uttolkat att de tre filosoferna omfattar samma slutsatser; att formuleringen 

om kristendomens särställning blir problematiskt i förhållande till att religionen kommer att tolkas 

som neutral eller vardaglig. Utifrån de modeller som här har analyserats, anser jag, att man kan 

argumentera för att läraren kommer att omfattas av ett stort ansvar vad gäller att uppmärksamma 
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att den kristna tron eller den vagt formulerade ”västerländska humanismen” inte kan tas som 

neutral. 

     En annan likhet var den kritik som de analyserade modellerna riktade mot identitetspolitiken. 

Taylor betonar dock, med en annan tydlighet, än de övriga två att brist på erkännande eller 

misskännande kan orsaka stora skador för individen. Nussbaum och Benhabib avvisar dock inte 

den betydelse erkännande kan ha för individen. Nussbaum menar att erkännande inte är den 

primära nyttan med att införliva studier av de andra, det är till nytta för alla. Benhabib menar att 

erkännande kan vara tillbörligt, men att sådant inte ska bygga på en uppfattning om identitet som 

baserad på kulturell- eller grupptillhörighet. Min slutsats kring dessa anföranden är att det ger en 

tydlig riktning för undervisningen i religionskunskap; undervisningen bör införliva material och 

berättelser från minoritetsgrupper. Taylor skulle argumentera för att detta, delvis, är till nytta för 

individer från en specifik minoritet, Nussbaum för att det är till nytta för alla, Benhabib för att det 

kan vara till nytta för att skapa dialoger över de konstruerade gränserna. Jag tänker att en 

undervisning som införlivar studier av vissa kulturella eller religiösa minoritetsgrupper för att bidra 

till erkännande för elever ur dessa grupper, kan riskera att leda till någon form av relativism där 

frågan om utvärdering av gruppen kan bli problematisk. En undervisning som baserar sitt urval på 

att bidra till identitet och erkännande kan, enligt min tolkning, riskera att leda till någon form av 

positiv essentialism där de ”goda” aspekterna betonas till nackdel för en kritisk granskning. Detta 

framstår som en svår uppgift för läraren; hur ska de religiösa traditioner vilka återfinns i vårt 

samhälle (och således även finns representerade i klassrummen) representeras i undervisningen? 

Kittleman Flensners studie påvisade, enligt mig, ytterst problematiska aspekter av den faktiska 

klassrumspraktiken där religiösa grupper och individer stundtals framställdes som irrationella, 

psykiskt sjuka och ställdes i kontrast till den ”neutrala” modernismen. 

     Samtliga av de filosofiska modeller vilka har ingått i denna studie, betonar vikten av att vi faktiskt 

lär oss att förstå och leva tillsammans i de samtida, mångkulturella samhällena. Min uppfattning är 

att analysen har påvisat att dessa modeller har något att erbjuda till de religionsdidaktiska 

frågeställningarna och problemen, med avseende på hur religioner och kulturer ska förstås samt 

hur de kan studeras och utvärderas.  

     Med risk för att upprepa mig drar jag inga slutsatser kring vilken modell som är ”den bästa”. 

Dock anser jag att slutsatsen om att majoritetskulturen och de normer som följer behöver 
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problematiseras och kritiskt granskas kan vara en viktig utgångspunkt för undervisningen i 

religionskunskap. Kittleman Flensners resultat om att det rationalism, modernism och ateism, 

framstod som neutrala och objektiva i de klassrum hon vistades i och på så vis blev det mått mot 

vilket de andra mättes, menar jag kan bidra till det jag uttolkat som denna studies viktigaste resultat; 

att ”det egna” inte kan tas som neutralt.  

     Denna studie har utgått från en komparativ ideologianalys. En väsentlig del av metoden har 

bestått i att tolka och förstå de filosofiska perspektiv som har analyserats. Utifrån studiens ovan 

nämnda resultat kring den egna utgångspunkten, kan detta även anses peka på min egen 

förförståelse vilken på flera sätt har varit begränsad. Min förhoppning är dock att de direkta 

hänvisningar jag gjort till den litteratur som analyserats, bidrar till att påvisa och underbygga mina 

tolkningar och argument. Jag är dock på det klara med att mina tolkningar säkerligen kan ha sina 

brister. En problematisk aspekt av denna studie har varit att den inte, på ett konkret sätt, har kunnat 

bygga vidare på tidigare forskning inom samma tema. Detta med anledning av att jag helt enkelt 

inte har funnit någon sådan. Därför har en stor del av arbetet gått ut på att, utifrån det analyserade 

materialet, konstruera kategorier och kopplingar till religionsdidaktisk forskning. Detta har varit en, 

bitvis, betungande process, men min förhoppning är att denna studie kan stå till grund för fortsatt 

forskning inom området; det vill säga vilken nytta som kan finnas vad gäller att införliva filosofiska 

perspektiv på religionsdidaktiska dilemman med avseende frågan om mångfald och förståelse.  

 

 

7. Förslag på vidare forskning 

Det vore, enligt min mening, relevant med fler studier som införlivar filosofiska perspektiv på 

frågan om kulturer i förhållande till religionsdidaktiken och läroplanen. Med andra ord vore det 

intressant att ta del av fler studier i likhet med denna. Då denna studie, till viss del, bygger på de 

resultat Kittleman Flensers studie påvisade, menar jag att det vore relevant med fler studier i likhet 

med hennes. Hennes studie utgick från en etnografisk metod och jag menar att det vore relevant 

att genomföra kvalitativa studier med avseende på hur elever och lärare uppfattar och tolkar den 

”egna” kulturen i förhållande till de andra.  
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8. Sammanfattning 

Denna studie har utgått från att det finns en motsättning i LGY11 vad gäller betoningen på 

kristendomens (och den västerländska humanismens) ”förvaltande av den svenska värdegrunden” 

i relation till att eleverna ska ”förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.” Syftet med studien 

har varit att genomföra en komparativ ideologianalys av tre utvalda filosofiska modeller, vilka 

behandlar frågan om mångkultur, samt att undersöka vilka implikationer dessa modeller kan ha vad 

gäller religionsämnets syfte om att eleverna ska ”förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald”. 

De modeller som ingått i studiens analys har hämtats från Charles Taylors texter Det mångkulturella 

samhället och erkännandets politik samt Comparison, History, Truth, Martha Nussbaums Cultivating 

Humanity samt Seyla Benhabibs Jämlikhet och mångfald – demokrati och medborgarskap i en global tidsålder. 

För att kunna möjliggöra en jämförande studie konstruerades tre analysfrågor; 

• Hur beskriver de bakgrunden i sina framställningar? Vad identifierar de som problem? 

• Hur ser deras lösning ut? Vilka förslag framställer de? 

• Hur kan filosofernas modeller tolkas i förhållande till religionsämnets syfte att eleverna 

ska kunna leva och verka i ett samhälle präglat av mångfald? 

Dessa frågor analyserades och tolkades i två, separata analysavsnitt. För att göra rättvisa åt de olika 

modellerna, inleddes analysen med separata uttolkningar av de olika modellerna utifrån de två första 

frågeställningarna. Det visade sig finnas såväl likheter som skillnader mellan dem, detta har 

framförallt diskuterats i förhållande till de olika filosofernas teoretiska utgångspunkter där Taylor 

företräder en syn på förståelse av kulturer som en hermeneutisk process, Nussbaum med 

hänvisning till Platon och det rationella förnuftet samt Benhabibs syn på kulturer som socialt 

konstruerade. Samtliga av de analyserade modellerna menar dock att vi kan och bör söka förstå 

varandra för att kunna leva tillsammans i ett mångkulturellt, globalt samhälle.  

     Den andra delen av analysen syftade till att besvara den tredje frågeställning. I denna del 

behandlades modellernas svar på de båda första frågeställningarna och hur detta kan tolkas i 

förhållande till religionsundervisningens syfte om förståelse av mångfalden. Jag har argumenterat 

för att det viktigaste resultatet denna studie har påvisat är att det egna aldrig kan tas som neutralt 
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eller objektivt. De olika modellerna har påvisat olika aspekter av detta; Nussbaum menade att den 

egna kulturen måste utsättas för en särskilt kritisk granskning utifrån rationella argument, Taylor 

menar att en medvetenhet om den egna ståndpunkten är den bästa boten för etnocentrism. 

Benhabibs resonemang om kulturer som socialt konstruerade och anförandet om att ”de andra är 

en del av oss”, tolkade som att även hon menar att vi måste granska oss själva och vår kultur, för 

att kunna förstå och leva tillsammans med de andra.   

     Filosofernas modeller har även påvisat olika hållningar till identitetspolitiken och relationen 

mellan identitet och kultur. Samtliga av dem menar att erkännande inte nödvändigtvis innebär 

något negativ. Benhabib menar att det kritiska med identitetspolitiken är det sätt identitetskapande 

kommit att förknippas med kulturell bakgrund, en ståndpunkt hon avvisar med hänvisning till 

synen på kulturer som i ständigt skapande och icke-essentiella. Nussbaum menar att 

identitetspolitiken utgår från det felaktiga antagandet om att endast dem som ingår i en viss kultur 

har nytta av, och kan berätta om, den kulturens perspektiv och upplevelser av förtryck. Taylor 

visade sig ha en annan ståndpunkt då han menar att brist på erkännande, eller misskännande, kan 

vålla djupa skador hos individen. Detta diskuterades utifrån didaktiska val avseende undervisning 

om minoritetskulturer- och religioner. En problematisk aspekt, vilken diskuterades i studien, kan 

vara att läraren framställer en minoritet utifrån en form av positiv essentialism, för att undvika att 

stereotypa bilder reproduceras och internaliseras.  

     I studien har inga slutsatser dragits om vilken av dessa modeller som är ”den bästa” modellen 

att applicera i religionsundervisningen. Dock påvisade analysen av modellerna, i kombination med 

tidigare religionsdidaktisk forskning, att införlivandet av filosofiska perspektiv på frågan om 

mångkulturalitet kan vara fördelaktigt vad gäller att klargöra hur formuleringarna i läroplanen kan 

förstås och hanteras i den faktiska klassrumspraktiken.  
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