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Abstract

This is a qualitative interview study aiming to examine the concept of tolerance as it is a core value
in the curriculum for the Swedish upper secondary school and high school. The concept of tolerance
is linked to the subject of religious studies. A total of six teachers were interviewed regarding their
understanding and interpretation of the concept, as well as its place in their teaching. The method of
analysis was hermeneutic and the statements made by the teachers were further analyzed in the light
of normcritical pedagogy and didactical awareness. The results show a diversified understanding of
the concept, manifested in a broad scale of attitudes to it, ranging from negative to positive, though
all were based on a reflective approach. This affected the teachers' tendency to include, or focus on,
the  concept  of  tolerance  in  their  teaching,  varying  from  active  inclusion  to  exclusion.  The
discussion  focuses  on  the  differences  and  difficulties  associated  with  acts  of  tolerance  versus
attitudes  of  tolerance.  The  teachers  define  religious  studies  as  a  subject  with  heavy  focus  on
interpersonal relations. Acts of tolerance are therefore problematic as they are also acts of power
between individuals and groups. This shows the didactical importance of discussing the concept of
tolerance, mainly in relation to attitudes and acts, between teachers as well as in the classroom.  
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1. Inledning

Under vårterminen 2015 skrev jag ett examensarbete som behandlade läroplansbegreppet tolerans.
Mer specifikt valde jag att jämföra fyra tolkningar av begreppet och ställa dessa i ljuset av den
kritik mot begreppet som formulerats av företrädare för den normkritiska pedagogiken. Resultatet
visade,  förutom  de  mångtydiga  tolkningarna,  hur  skillnaden  mellan  toleranta  handlingar  och
toleranta attityder kan se ut. Detta tidigare arbete är en litteraturstudie av forskningsförberedande
karaktär där en del av det material som användes i analysen speglade en praktisk verklighet medan
resten kan klassas som filosofiska utredningar. Slutsatsen är att jag, när jag nu tar mig an detta
arbete,  tar  med  mig  den  genererade  teorin  för  att  undersöka  hur  religionskunskapslärare  rent
praktiskt arbetar med, och förstår, begreppet tolerans. Jag vill därför inledningsvis berätta lite om
hur min uppfattning om begreppet ser ut med det tidigare examensarbetet i ryggen. Detta gör jag
både för att redan nu börja redogöra för bitar av min egen förförståelse, men även för att konkret
ringa in vad detta arbete kan tillföra rent kunskapsmässigt till den problembild jag fångade upp i det
första förberedande arbetet. Men först och främst vill jag röra mig på ett mer generellt plan för att
ge svar på den fråga jag kontinuerligt ställer till mig själv, varför tolerans?

Jag är av den uppfattningen att tolerans är ett ständigt aktuellt begrepp, ett ord som kan dyka upp i
näst  intill  alla  sociala  situationer.  Under  den  korta  tid  som  förflutit  mellan  det  tidigare
examensarbetet och detta har jag bland stött på begreppet som en central del i en konstutställning
jag besökte, dagligen i debatten om den flyktingkatastrof som just nu äger rum samt i Soran Ismails
serie  Absolut  svensk  som  gick  på  SVT  under  hösten  2015.  I  denna  serie  undersöker  han
vardagsrasismen  i det han kallar för ”ett av världens mest toleranta länder”  (om en börjar titta efter
begreppet verkar det dyka upp lite överallt). Stiftelsen Teskedsorden vittnar i sammanhanget om
begreppets aktualitet, särskilt i en pedagogisk kontext. Enligt deras verksamhetsbeskrivning arbetar
de  ”genom en  aktiv  dialog  med  barn  och  ungdomar  för  ökad  tolerans  och  respekt  människor
emellan”.1 Deras  konkreta  arbete  utgörs  av  skolboksprojekt  och  lektionsmaterial,  både  för
grundskolan och gymnasiet. Teskedsorden har försökt ringa in vad begreppet betyder: 

Vi anser att det är en skillnad mellan verbet tolerera och substantivet tolerans. Tolerans är
inställningen att vi alla bär på olika identiteter och att var och en har rätt till sin identitet
utan att tvingas förställa sig. Att tolerera utgår från att någon tar sig rätten att avgöra om
någon annan kan tolereras och motverkar därmed tolerans som attityd.2

Teskedsorden är inte ensamma om att arbeta med begreppet i en skolkontext. Forum för levande
historia  är  en  annan  aktör  som genom sina  kartläggningar  av  elevers  tolerans  (och  intolerans)
ständigt bidrar till att omförhandla begreppet.  Tid för tolerans (2014) är den senaste, och i detta
sammanhang mest relevanta, rapporten som kommit ut. Den toleransdefinition de arbetar utefter,
vilken delvis är understödd av annan forskning, lyder på följande sätt:

Tolerans  är  inte  ett  fenomen  vilket  är  förbehållet  individer  som  tillhör
majoritetssamhället.  Tvärtom är  tolerans  något  som är  nödvändigt  och giltigt  för  alla
människor  oavsett  bakgrund,  sexuell  läggning,  identitet,  ålder  etcetera.  Det  handlar
därmed inte enbart om att individ x ska tolerera individ y, och individ y ska tolereras av
individ x. Istället ska tolerans ses som en social ömsesidighet som gör gällande att ingen
människa eller grupp ska dömas utifrån till exempel fördomsfulla generaliseringar.3  

1 http://www.teskedsorden.se/om-teskedsorden/
2 http://www.teskedsorden.se/tolerans/
3 Severin 2014 s. 32-33
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Det jag vill visa på med ovanstående två definitioner är inte att just dessa bör ställas mot varandra i
jakten på någon entydig definition, att någon har rätt och att någon har fel eller att de tillsammans
bildar en heltäckande bild av begreppet. Nej, det viktigaste och enligt mig mest intressanta som går
att utläsa av detta är det faktum att de båda tangerar en skolkontext. Det är alltså inte orimligt att
tänka sig att verksamma lärare möts av dessa definitioner. I denna kontext, som specifikt innefattar
religionskunskapslärare,  blir  dessa  skilda  tolkningar  av  begreppet  särskilt  intressant.  Begreppet
tolerans har alltid varit aktuellt i religionssammanhang, faktum är att det först formulerades i spåren
av  1600-talets  religionskrig  som en  mellanväg  mellan  den  enda  sanna  religionen  och  ateism.4

Begreppet  har  ända  sedan  dess  haft  en  särskild  plats  i  förhållandet  mellan,  och  inom,  olika
religioner. I en skolkontext finns begreppet idag återgivet i värdegrunden i Gy11 där vi kan läsa att
eleverna ska fostras till tolerans.5 Jag menar att när religionskunskapslärare idag ska arbeta med
undervisning som ska ta sin utgångspunkt i att ge eleverna beredskap för att förstå och leva i ett
samhälle präglat av mångfald blir tolerans något aktuellt och viktigt.6 

Att tolerans är ett mångtydigt begrepp i sig råder det enligt mig inga tvivel om men komplexiteten
avtar dock inte i och med det påståendet. Den normkritiska pedagogiken, som under det senaste
decenniet vunnit allt större utrymme inom den svenska skolan7, riktar genom dess företrädare kritik
mot vad de kallar  för ”toleranspedagogiken”. Här uppmärksammas det faktum att  den toleranta
handlingen fungerar  skillnadsskapande  genom att  den  förutsätter  att  det  finns  ett  ”vi”  och  ett
”dem”.8 Detta skapar i slutändan en maktojämlikhet, vilket givetvis är något som ska motverkas i
skolan.  Den  uppmärksamme  läsaren  drar  paralleller  till  Teskedsordens  definition  här  ovan.  En
summering säger alltså att begreppet tolerans i sig är mångtydigt och komplext, att den samtida
kritiken mot begreppet har stort fäste i den normkritiska pedagogiken samt att begreppet i sig är en
del av skolans värdegrund. Det är,  i  skärningspunkten av dessa påståenden, som jag ställer den
enligt  mig mycket  viktiga  och intressanta  frågan  hur tolkar  och arbetar  lärare med begreppet
tolerans?

Jag vill avslutningsvis återgå till det examensarbete, med titeln Toleransbegreppets mångtydighet –
en analys av läroplansbegreppet tolerans inom kontexten för ämnet religionskunskap, jag skrev
under vårterminen 2015 och som ligger till grund för detta arbete. Från detta arbete tar jag med mig
den teoretiska grund och de slutsatser  jag  drog.  Det  en  dock ska  komma ihåg är  att  urvalet  i
föregående arbete  naturligt  var  begränsat  och  att  materialet  huvudsakligen bestod  av  teoretiska
(ibland filosofiska) resonemang. Om slutsatserna från detta arbete läses bokstavligen och omsätts i
en praktisk verklighet skulle det kunna innebära att  en tolerant handling  aldrig någonsin är  att
föredra. Jag tror inte ett sådant synsätt är helt förenligt med verkligheten vilket även var en av de
första  diskussionerna  som dök upp  under  ventileringen  av  föregående  arbete  och  en  fråga  jag
brottats med sedan dess. Med detta sagt är det alltså hur tolerans tolkas och används i en praktisk
skolkontext som driver min nyfikenhet och som jag intresserar mig för i detta arbete. Jag vill se hur
skillnader och likheter mellan teori och praktik kan manifestera sig samt ytterligare undersöka just
toleransbegreppets mångtydighet. 

4 Bredsdorff & Kjældgaard 2012 s. 41
5 Skolverket (A) 2011 s. 5
6 Ibid s. 137
7 Genom att figurera i publikationer utgivna av Skolverket, exempelvis Kränkningar i skolan (2013) samt Arbetet mot

diskriminering och kränkande behandling (2012)
8 Gruber 2007 s. 145, 155-156

2



1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur religionskunskapslärare tolkar och förstår begreppet
tolerans,  samt  hur  de  beskriver  sitt  arbete  och  sitt  förhållningssätt  till  det,  relaterat  till
undervisningen. Dessa utsagor kommer sedan att  analyseras i ljuset av relevant forskning kring
tolerans och normkritisk pedagogik för att på så sätt undersöka de didaktiska aspekterna i arbetet
med begreppet tolerans. Utifrån denna syftesbeskrivning ställs följande frågor: 

• Hur tolkar de intervjuade lärarna begreppet tolerans?
• Hur beskriver de intervjuade lärarna det att arbeta med tolerans i undervisningen?
• Vilka spår finns det av den normkritiska pedagogiken i lärarnas utsagor?
• Vilka didaktiska möjligheter och svårigheter går att finna i lärarnas utsagor? 

De första två frågorna är de som ligger  till  grund för mina intervjuer och inhämtandet  av min
empiri. De två sistnämnda syftar till att ytterligare problematisera och analysera lärarnas utsagor i
enlighet med mina teoretiska utgångspunkter.

1.2 Uppsatsens disposition  

Detta korta avsnitt syftar till att förklara hur uppsatsen är uppbyggd samt varför de olika delarna
kommer  i  den  följd  de  presenteras.  Eftersom det  funnits  en klar  tanke  i  författandet  av  denna
uppsats  anser  jag  att  detta  underlättar  för  läsaren.  Nästföljande  kapitel  presenterar  uppsatsens
bakgrund och tidigare forskning med syfte att kartlägga och ringa in de olika aspekter som berörs av
mitt  forskningsfokus  och  problemområde.  Här  belyses  huvudsakligen  tolerans  i  ljuset  av
normkritisk pedagogik och i en växelverkan mellan skola/ämne samt en samhällelig kontext. Den
tidigare forskningen är en avsmalning och en kompromiss med bakgrunden och berör endast hur
lärare arbetar med/kan arbeta med begreppet tolerans. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av
uppsatsens  teoretiska  utgångspunkter.  Metodkapitlet  introducerar  först  och  främst
datainsamlingsmetoden, vilken är intervjuer, och går igenom denna process steg för steg. Efter detta
kommer analysmetoden vilken är hermeneutisk och kapitlet avslutas sedan med en diskussion kring
forskningsetik samt reliabilitet och validitet.

I  resultatkapitlet  låter  jag  informanterna  komma  fram  genom  att  återge  dem  och
intervjusituationerna en och en. Detta för att ge en helhetssyn av personerna bakom intervjusvaren.
Uppsatsens analys presenteras tematiskt utifrån de problemområden som intervjuerna berörde, detta
rör sig från en mer personlig nivå till en yrkeskontext för att slutligen beröra begreppet didaktiskt
kopplat till ämnet religionskunskap. Diskussionen följer i fyra steg upp de viktigaste slutsatserna
och fynden som går att skönja i analysen. Avslutningsvis belyser jag de didaktiska möjligheter och
svårigheter som framkommit samt presenterar ett förhållningssätt till  dessa utifrån de didaktiska
frågorna hur, vad, när och varför. Genomgående för hela denna uppsats är att jag löpande i texten
tar stöd mot mitt förra examensarbete som i denna kontext ska ses som en forskningsförberedande
studie.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning

I  detta  kapitel  kommer  uppsatsens  kontext  att  ringas  in  och  presenteras.  Bakgrundens  tre
huvudavsnitt  täcker  var  och ett  in  de teman som är  sprungna ur  mina forskningsfrågor.  Under
avsnittet tidigare forskning kommer jag att placera denna uppsats i det aktuella forskningsläget och
motivera  dess  existens.  Jag  kommer  här  även  att  ge  utrymme  till  att  presentera  mitt  tidigare
examensarbete.  

2.1 Bakgrund

Tolerans är, som jag diskuterat i inledningen, ett mångfacetterat och komplext begrepp. Det är en
del av skolans värdegrund tillika ett begrepp som har sina rötter i 1600-talets religionskrig. Under
våren 2015 skrev jag mitt första examensarbete där jag ägnade stor uppmärksamhet åt begreppets
historia och dess skiftande funktion under de senaste 400 åren. Jag kommer därför inte göra samma
resa här utan hänvisar istället till detta arbete för en mer grundlig genomgång.9 Här vill jag istället
belysa tolerans  som ett  filosofiskt  begrepp,  ett  kritiserat  begrepp och som ett  skolbegrepp.  Jag
kommer alltså att visa på  varför det är ett komplext begrepp, snarare än att återge många olika
tolkningar.

2.1.1 Tolerans som mångtydigt och komplext begrepp

Detta lilla klot, som bara är en prick, rullar fram i världsrymden liksom så många andra
klot.  Vi  försvinner  i  denna  omätliga  rymd.  Människan,  omkring  fem fot  i  längd,  är
förvisso ett ringa ting i skapelsen. En av dessa omärkbara varelser sade till några av sina
grannar i Arabien eller i Kafferlandet: ”Hör på mig, ty alla dessa världars herre och gud
har upplyst mig: det finns niohundra miljoner sådana små myror som vi på jorden, men
det är bara min myrstack som är kär för herren. Alla de andra är av evighet för honom en
styggelse; den ensam ska bli  lyckosam, alla de andra ska bli  olyckliga i evighet”. De
skulle då avbryta mig och fråga vad det är för en dåre som sagt en sådan dumhet? Jag
skulle nödgas svara dem: ”Det är ni själva”. Sedan finge jag försöka blidka dem, men det
skulle bli mycket svårt.10

Citatet ovan är hämtat från Voltaires klassiska skrift Traktat om toleransen som utkom första gången
1763. Den kom att spela en avgörande roll för det västerländska fria tänkandet vilket kulminerande
i och med den franska revolutionen. Om vi skärskådar ovanstående citat kan vi se att poängen är
lika giltig idag. ”Det är ni själva” svarar Voltaire och det blir uppenbart för läsaren att vi alla kan
bära på en uppfattning eller övertygelse om vad vi tror är det rätta och riktiga. När vi sedan inser att
vår övertygelse står i  relation till  andras övertygelser blir  det just  ”mycket svårt”.  Det som jag
tycker är det viktigaste att ta med sig från Voltaires genialiska beskrivning är förståelsen om att vi
människor kan ligga så nära varandra, men ändå så långt borta. Det är här toleransen kommer in i
bilden. Det är vidare viktigt att förstå att Voltaires resonemang, likt flera av samtidens fria tänkare,
inte bara syftar till den interna relationen mellan vissa religioner utan samhället i stort med faktorer
som exempelvis ateism inkluderade. Det samhälleliga perspektivet kommer att, tillsammans med,
och i relation till, ett skol- och ämnesperspektiv, prägla hela detta kapitel.

9 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:844141/FULLTEXT01.pdf
10  Voltaire 1964 s. 134

4



Thomas Bredsdorff och Lasse Horne Kjældgaard, två danska författare tillika professorer i litteratur
vid Köpenhamns universitet, skriver i boken Tolerans – hur man lär sig leva med dem man hatar
om aktualiteten i begreppet. De berättar om ett begrepp som i västvärlden kan ha lika stora delar
negativ som positiv  innebörd,  det  beror  helt  enkelt  på situation och kontext.  Under  stillsamma
perioder kan vi betrakta tolerans som något underliggande, något passivt som finns under ytan. De
menar att begreppet gjorde comeback under 1980-talet, en av de viktigaste faktorerna de belyser är
invandringen till väst. En stor blandning kulturer, religioner och etniska identiteter bor nu sida vid
sida, samtidigt som teknologiska framsteg gjort det möjligt att ”förskansa sig i sin egen kulturella
enklav”.11 Vi kan utan svårighet se hur detta går att applicera på nutiden, några år efter denna bok
utkom.  Den  polarisering  som  sker  i  samhället  just  nu,  hösten  2015,  på  grund  av  rådande
flyktingkris, ställer åter igen toleransen i rampljuset. 2014 utkom en bok med undertiteln 29 röster
mot rasism där svenska skribenter, författare, skådespelare och musiker berättar hur de ser på den
växande rasismen i Sverige. Bokens huvudtitel? Den är Tolerans.12

Bredsdorff & Kjældgaard täcker in många definitioner av tolerans i sin bok, det i sammanhanget
mest intressanta är dock sättet de täcker in dessa på. De beskriver, utifrån ett resonemang av den
tyske filosofen Rainer Horst, att toleransens sammanhang måste uppmärksammas. Detta är tänkt att
bidra till en insikt om att det finns olika slags definitioner av tolerans.13 Som tillåtelse är toleransen
inte ömsesidig, här handlar det om en majoritet eller en auktoritet som utövar tolerans efter eget
tycke. Som samexistens innebär tolerans en typ av vapenvila, att det ligger i alla olikheters intresse
att samexistera. Som respekt fungerar tolerans inte bara pragmatiskt utan även som ett erkännande
av  olikheters  rätt  att  ta  plats,  medlemskapet  i  gemenskapen  väger  tyngre  än  olikheterna.  Som
värdesättande går toleransen ytterligare ett steg längre, här handlar det om att uppskatta olikheter
som värdefulla bidrag till samhället.14 Inom denna uppsats kontext blir det givetvis intressant att
ställa frågan vilket eller vilka av dessa sammanhang som skolan ska präglas av.

Själva  begreppet  har  definierats  otaliga  gånger,  detta  var  även  huvudområdet  i  mitt  förra
examensarbete.  Jag  vill  här  peka  ut  några  faktorer  och  komponenter  som  många  av  dessa
definitioner har gemensamt. För att berättiga den toleranta handlingens existens måste det finnas ett
ogillande, det är själva anledningen till  att över huvud taget prata om att tolerera. Vidare måste
personen som tolererar undvika att ingripa i situationen. Den svenske skribenten Anders Hansson,
som publicerat flera artiklar om tolerans i svenska och internationella filosofitidskrifter, belyser det
paradoxala i detta  (på ett mycket gott sätt). Han påpekar att vi antagligen inte tolkar tolerans på
detta sätt i det vardagliga livet. Det kan uppfattas som konstigt att den som är tolerant samtidigt
invänder mot människors sätt att leva, han förklarar vidare att det sannolikt är de personer som inte
alls har något att invända som uppfattas vara de verkligt toleranta individerna. Men, detta är fel
menar han.15

Tolerans förutsätter en medvetenhet, denna medvetenhet kan ses som en byggsten för mänskliga
relationer  – det  som gör  att  vi  skapar  kontakter  och är  sociala  varelser.  Det  blir  alltså  än mer
paradoxalt att tänka sig att någon som inte bryr sig om något över huvud taget skulle vara tolerant.
Hansson förklarar vidare att om toleransen inte skulle bygga på dessa grundantaganden så skulle ett
undvikande från att ingripa lika gärna kunna vara resultatet av ett misslyckat intolerant handlande.

11 Bredsdorff & Kjældgaard 2012 s. 15
12 Nätverket Linje 17 2014
13 Bredsdorff & Kjældgaard 2012 s. 106
14 Ibid s. 107-109
15 Hansson 2008 s. 45
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Kort  sagt,  den moraliska och allmänt sociala  medvetenheten gör grundantagandena för tolerans
giltiga.16 Jag har hittills visat på toleransbegreppets aktualitet, sammanhang och grundantaganden
för en filosofisk definition. För att förstå den moderna kritiken mot begreppet, i synnerhet kopplat
till  en skolkontext,  blir  det  nödvändigt  att  närma sig den normkritiska pedagogiken.  Här döms
nödvändigtvis inte sammanhangen och attityderna bakom tolerans ut, det är snarare den toleranta
handlingen som sätts under lupp.

2.1.1.1 Handling kontra attityd – tolkningar

Jag vill här presentera olika tolkningar av vad som skiljer toleranta attityder och handlingar åt, eller
kanske snarare hur förhållandet mellan dem kan se ut. Den första skiljelinjen mellan olika sätt att se
dessa på är ifall de hör samman eller inte. Det går till exempel att göra en mer kategorisk tolkning
och hävda att de är väsensskilda, att attityden står helt för sig själv och att handlingen uteslutande
motverkar  attityden.  Ett  exempel  på en  sådan tolkning finns  i  uppsatsens  inledning,  där  är  det
Teskedsorden som står bakom den. För att godta denna tolkning blir vi tvungna att helt skilja dem åt
och tala om tolerans (substantiv - attityd) och tolerera (verb - handling). Det går att tänka sig att den
toleranta attityden då kan leda till något annat än att vi tolererar. Den tolkning jag kommit att luta
mig mot väljer dock att inte skilja dessa åt. I min mening blir det för urvattnat och spretigt om
tolerans inte betyder att människor tolererar. Vidare tror jag att vi då lika gärna kan prata om något
annat, som exempelvis respekt. Jag tror även att vi riskerar att missa mycket i den kritiska analys
som kan, och bör, göras av toleransbegreppet.

För mig, i denna uppsats, handlar det kort och gott om vilken attityd du handlar utifrån. Att tolerera
är att handla, det kommer vi aldrig ifrån. Dock kan vi påverka vilken attityd vi har när vi handlar,
och hur mycket vi själva har format och tagit ansvar för den attityden. Om vi ponerar att du stöter
på ett nytt fenomen som du instinktivt ogillar, då kan det vara skillnad på hur du utövar tolerans
beroende på om du gör det direkt eller om du gör det efter att ha reflekterat. Eller, det kan vara
skillnad på första gången du tolererar ett fenomen och den tionde gången du gör det – attityden kan
ha förändrats. Som tidigare presenterats utifrån Hansson, måste det finnas ett ogillande (samt ett
undvikande från att ingripa). Detta ogillande är otvetydigt alltid en del av attityden, annars är det
inte längre tolerans vi talar om. Men, vi kan utmana vårt ogillande, och därmed vår attityd, i olika
grader. Jag vill hävda att det är skillnad på om jag: 

1: Instinktivt bedömer att homosexualitet är något onaturligt och därför felaktigt, reflekterar inte
över detta utan handlar i enlighet med mina instinkter och därmed handlar utifrån denna position.
2: Instinktivt bedömer att homosexualitet är något onaturligt och därför felaktigt, men med tiden
reflekterar jag över detta genom samtal med andra och på egen hand. Detta resulterar i att jag rör
mig mot en mer positiv hållning, det kanske finns vissa delar/aspekter av homosexualitet som jag
inte längre känner är felaktiga/onaturliga. Men, jag känner dock fortfarande ett ogillande. 

Det är alltså en fråga om vad jag bygger min toleranta handling på; enbart ett starkt oreflekterat
ogillande eller ett ogillande som utmanas av reflektion och nyfikenhet. Alltså: attityden bestämmer
hur  pass  starkt  en  tolerant  handling  uttrycker  ogillande.  Här  nedan  kommer  jag  att  presentera
synsätt  som helt  avskriver  den  toleranta  handlingen  till  förmån  för  något  annat;  nämligen  ett
normkritiskt pedagogiskt förhållningssätt, eller, en normmedvetenhet. 

16 Hansson 2008 s. 46-47
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2.1.2 Normkritiskt pedagogiska perspektiv på tolerans  

Företrädare för den normkritiska pedagogiken riktar främst sin kritik mot att  tolerans bidrar till
skillnadsskapande och maktojämlikhet genom att  skapa kategorier av vi och dem. Resultatet av
detta  är  att  normer  aldrig  ifrågasätts i  skolan.  En  toleranspedagogik  fungerar  nämligen
normbevarande genom att den för det första förutsätter att identiteter är något helt avskilt samt att
den riskerar att göra enskilda människor till företrädare för denna identitet. Dessa argument hittar vi
hos bland annat Irina Schmitt i texten Normkritiska pedagogiker, lagstiftad antidiskriminering och
maktanalys samt hos Love Nordmark och Maria Rosén i boken Lika värde, lika villkor? - arbete
mot diskriminering i förskola och skola. De sistnämnda författarna  ger en förklaring av kärnan i
problematiken hos det de kallar för toleranspedagogiken, den lyder:  ”vi” som är norm(ala) måste
vara toleranta mot ”dem” som är o(norm)ala.17 Detta leder i förlängningen till att den som tolererar
aldrig ifrågasätts eftersom det är där makten finns. I en skolkontext är värdegrunden tongivande för
det likabehandlingsarbete som innebär att kritiskt förhålla sig till kategorier som ”vi” och ”dem”, ett
oreflekterat överförande av begreppet tolerans från lärare till elev innebär att normen det vilar och
bygger på inte utmanas. Detta leder vidare till att toleransdiskursen riskerar att bli normbevarande,
istället för normutmanande.18 Under senare år har begreppet normmedvetenhet, eller normmedveten
pedagogik, kommit att användas i allt större utsträckning.    

Att  tolerera  någon  i  en  skolkontext,  och  givetvis  även  i  det  breda  samhället,  får  som största
konsekvens att den individen hamnar, och hålls utanför, ramarna. Sabine Gruber för ett resonemang
om detta i sin avhandling Skolan gör skillnad där hon pekar på att detta aktivt bidrar till ojämlikhet,
precis det som skolan ska motverka.19 Så, vi har alltså en problematisk tolerans som riskerar att
bidra till maktojämlikhet och skillnadsskapande, hur ska vi då göra för att motverka detta? Gruber
menar bland annat att värdegrundsuppdraget kan vara så pass förgivettaget i lärares självbild att det
kan vara svårt för dem att reflektera över ett begrepp som tolerans.20 Schmitt menar att lärare bör
uppmärksamma maktstrukturer som något som genomsyrar hela skolan och i och med detta lära sig
tänka normkritiskt. Maktrelationer går att komma åt och förstå med hjälp av självreflektion.21 Så,
oavsett sammanhang (i enlighet med diskussionen om tolerans under föregående avsnitt) verkar den
toleranta handlingen innebära ett problem. Som vi kan se är det nödvändigtvis inte de ambitioner,
sammanhang  och  incitament  till  tolerans  som  är  problemet,  dessa  är  snarare  attityder.
Resonemangen  i  detta  stycke  går  även  att  relatera  till  tolkningarna  av  attityd  och  handling  i
föregående avsnitt. Om attityd och handling inte hör ihop, det vill säga att de är väsensskilda enligt
resonemanget  i  början  av  avsnittet  ovan,  blir  attityd  snarare  synonymt  med  ett  normkritiskt
pedagogiskt förhållningssätt.

2.1.3 Toleransbegreppet i en skol- och samhällelig kontext

Detta  kapitel  syftar  till  att  placera  begreppet  tolerans  i  skolan  som  helhet  och  i  ämnet
religionskunskap  i  synnerhet.  Det  blir  därför  naturligt  att  ta  avstamp  i  den  övergripande
värdegrunden som präglar kurs- och ämnesplanerna för både grund- och gymnasieskolan. Vidare
kommer jag att diskutera vilken koppling denna del av värdegrunden kan sägas ha till ämnet i stort.

17 Nordenmark & Rosén 2008 s. 75, 77
18 Rosén 2010 s. 63-64, 69
19 Gruber 2007 s. 158
20 Ibid s. 140, 158
21 Schmitt 2014 s. 295-297
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2.1.3.1 Styrdokument och Skolverket  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som
utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av
kristen  tradition  och  västerländsk  humanism  sker  detta  genom  individens  fostran  till
rättskänsla,  generositet,  tolerans och  ansvarstagande.  Undervisningen  ska  vara  icke-
konfessionell.22

Ovanstående citat återfinns under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag i läroplanen för både
grund- och gymnasieskolan. Individen, i detta fall eleven, ska alltså fostras till tolerans i ett uppdrag
som genomsyrar hela skolverksamheten. Att detta ska ske i enlighet med en etik som förvaltats av
kristen tradition och västerländsk humanism gör det enkelt att dra en naturlig koppling till ämnet
religionskunskap. I ämnes- och kursplanerna för både gymnasie- samt högstadieskolan kan vi läsa
att  ämnet ska ge kunskaper om, och förståelse för, kristendomen eftersom denna religion i  olik
utsträckning  påverkat  det  svenska  samhället  och  dess  värderingar.  Detta  är  något  jag  menar
ytterligare stärker begreppets koppling mellan värdegrund och ämne. Någon definition av begreppet
återfinns inte i läroplanerna, det diskuteras dock i ett antal av Skolverket utgivna publikationer.
Bland dessa återfinns Diskriminerad, trakasserad, kränkt? som utkom 2009. Här diskuteras främst
hur normer kan sägas utgöra grunden för diskriminering, och både tolerans och normkritik återfinns
i texten utan att det förra förklaras eller definieras närmare. 

2.1.3.2 Värdegrunden och läroplanen speglar samhället

Kennert  Orlenius skriver  i  boken  Värdegrunden – finns den? om en vanlig missuppfattning att
läroplanen  skulle  spegla  aktuell  pedagogisk  forskning  och  därmed  bygga  på  nyvunna  insikter
därifrån.  Så  är  inte  fallet.  Den  speglar  samhälleliga  strömningar  i  form  av  värderingar  och
uppfattningar  inom  både  politik  och  näringsliv.23 Orlenius  ställer  inledningsvis  frågan  om
värdegrunden ska vara strikt normgivande eller om de som arbetar med den, lärare i synnerhet, ska
se den på olika sätt.24 Han går vidare med att konkret belysa de värden som finns angivna, tolerans
är ett sådant, och diskuterar hur lärare ska enas kring dem och på vilka grunder de i så fall ska göra
det.25 Han ger själv inget entydigt svar på frågan utan påpekar längre fram i texten vikten av att
lärare har insikt i hur de själva, och andra, förhåller sig till dem.26

En forskare som givit förslag på tolkningar av begreppet tolerans utifrån en värdegrundskontext är
Pia  Nykänen  i  avhandlingen  och  sedermera  boken  Värdegrund,  demokrati  och  tolerans  –  om
skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle. Det är specifikt fostransmålet som Nykänen utgår
ifrån, alltså den del av värdegrunden som säger att eleven ska fostras till bland annat tolerans. Här
pekar hon på en rad tänkbara tolkningar och belyser problematiken i begreppet utifrån faktorer som
vilken tolerans som är godtagbar, varför vi ska fostra till tolerans samt toleransfostrans gränser. Hon
menar att det här specifikt handlar om fostran som syftar till en dygd eller en disposition. Detta
speglar hon vidare mot samhället uppbyggt som en liberal demokrati, ett samhälle där dygder är

22 Skolverket (A) 2011 s. 5
23 Orlenius 2001 s. 14
24 Ibid s. 12
25 Ibid s. 15, 19
26 Ibid s. 39
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viktiga för att samhället ska bestå.27 Det är alltså ur denna liberala demokrati vi kan placera Orlenius
samhälleliga strömningar. 

Orlenius resonemang här ovan om begreppens innebörd och betydelse är något jag stöder mig mot i
detta arbete genom att undersöka hur lärare tolkar och förstår begreppet tolerans.28 Informanternas
svar  kan nämligen ge en fingervisning om eventuell  samsyn eller  spridda uppfattningar.  Vidare
fungerar intervjuerna i sig självt som ett dokument över insikten i deras förhållningssätt. Det finns
ytterligare en för uppsatsen intressant aspekt av Orlenius resonemang här ovan som jag vill lyfta
fram, nämligen den om förhållandet mellan skolan och samhället. I följande avsnitt diskuterar jag
vidare  utifrån  antagandet  att  tolerans  är  en  viktig  faktor  när  det  kommer  till  mångfald  och
mångkultur – både i en samhällelig kontext och i en skol- och ämneskontext. De  speglar  alltså
varandra.   

2.1.3.3 Religionsdidaktiska och samhälleliga perspektiv

I detta avsnitt kommer nedslagen i ämnes- och kursplanerna för religionskunskap att ta sin början.
Detta  för  att  bredda  bilden  kring  toleransbegreppet  och  därmed  motsvara  kontexten  för  denna
uppsats  på  ett  för  analysdelen  nödvändigt  sätt.  I  mitt  förra  examensarbete  ägnade jag  ett  visst
utrymme åt att undersöka didaktiska kopplingar mellan toleransbegreppet och ämnet utifrån några
utvalda religionsdidaktiska böcker.  Det blev då snabbt tydligt för mig att begrepp som ”förståelse”
eller ”respekt” i många fall tillhör samma ”kärna” som begreppet tolerans. Detta är bland annat
anledningen till att jag valt att ta med associationsfrågor i mina intervjuer. För att till fullo kunna
förstå  analysdelen  behövs  alltså  en  utredning  kring  detta,  och  givetvis  andra  didaktiska  samt
kontextnära perspektiv.

I ämnesplanen för religionskunskap i Gy11 kan vi läsa att eleven ska ges möjlighet att ”utveckla en
beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald”. Vidare ska de genom att reflektera
över och analysera människors värderingar och trosföreställningar utveckla respekt och  förståelse
[mina kursiv.]  för olika sätt  att  leva.29 Under syftesbeskrivningen för grundskolans ämnesplan i
religionskunskap hittar vi begreppet förstå i en rad olika formuleringar. Bland annat står det att läsa
att  ”i  dagens  samhälle,  som  är  präglat  av  mångfald,  är  kunskaper  om  religioner  och  andra
livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor”. Vidare ska eleverna
utveckla  förståelse  för  sitt  eget  och  andras  sätt  att  leva  samt  förståelse  för  hur  människors
värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.30 Att dessa begrepp ligger
nära tolerans blir tydligt i Jenny Berglunds och Malin Löfstedts bidrag i antologin Religionsdidaktik
–  mångfald,  livsfrågor  och  etik  i  skolan.  Berglund  drar  här  paralleller  mellan  ämnesplanens
skrivelser om förståelse för ett samhälle präglat av mångfald och tolerans. Hon menar att elevernas
känsla för tolerans kan antas bli starkare i och med att förståelsen för andra traditioner, religioner

27 Nykänen 2009 s. 162
28 Jag vill i sammanhanget även nämna Christer Hedin och Pirjo Lahdenperäs Värdegrund och samhällsutveckling från

2000 som bland annat innehåller ett resonemang kring gemensamma värden och divergenta tolkningar. Här menar 
författarna, likt Orlenius resonemang, att uppfattningar om, och handlingsdimensioner relaterat till, värden kan se 
väldigt olika ut. De breddar även resonemanget på så sätt att de diskuterar problematiska aspekter av etnocentrism 
kopplat till tolkningspluralismen kring värdegrundens värden. De påpekar att människor av annat etniskt ursprung 
kan ha andra uppfattningar samt inte känna sig inkluderade i dessa värden (s. 43-45).

29 Skolverket (A) 2011 s. 137
30 Skolverket (B) 2011 s. 198
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och kulturer breddas.31 Löfstedt bidrar till diskussionen i ett annat av antologins kapitel där hon
förklarar att tolerans och förståelse blir svårt om eleverna inte får lära sig om, och av, ett samhälle
präglat av mångfald.32 

I en svensk kontext finns mig veterligen ingen forskning kring toleransbegreppets didaktiska eller
rent praktiska roll i religionskunskapsundervisningen. Internationellt sett är utbudet däremot större
och bland de artiklar och avhandlingar jag arbetat mig igenom under det senaste året är det särskilt
en  text  jag  vill  lyfta  fram  här.  Toleration,  multiculturalism  and  mistaken  belief är  en  artikel
publicerad av Paul Standish i den brittiska tidsskriften Ethics and education. Jag har tidigare använt
denna som källa i en analys av definitioner av toleransbegreppet. Det som gör att den lämpar sig väl
här är Standish kritik mot den stela liberala tolerans som han menar fungerar dåligt i samhällen
präglade av mångfald. Han väljer att behålla de grundantaganden jag tidigare diskuterat (2.1.1) och
han menar även att tolerans bör betraktas som en handling. Det som gör texten didaktiskt relevant är
dock  hans  resonemang  kring  hur  vi  ska  förhålla  oss  till  det  olika.  Standish  menar  att  vi  inte
nödvändigtvis ska söka förklaringar, vilket i sin tur bidrar till det som inom normkritiken benämns
som skillnadsskapande. Istället ska vi bevittna olikheter på ett empatiskt och bemötande sätt vilket i
längden ska göra dessa naturliga.33

Standish resonemang vilar på en idé om att mångkulturalism i sig självt är transkulturell. 34 Detta
innebär att kulturer inte bara lever sida vid sida utan att de påverkas av varandra, utan att de faktiskt
möts och att det finns företeelser som sträcker sig över kulturernas gränser. För att vi ska kunna leva
i  en  positiv  mångfald  menar  Standish  att  vi  måste  sluta  förstå  minoritetskulturer  inom en viss
dominant diskurs, toleransen blir här en slags tillvänjning, att bejaka det transkulturella och att se
bortom dominanta diskurser.35 Denna typ av tolerans kallar han för ”lättsam” och syftar till att göra
eleven förtrogen med, och van vid, mångfald.36 Jag tolkar det som att den toleranta handlingen hos
Standish innebär ett typ av förhållningssätt där det mer handlar om att förstå olikheter, snarare än att
se på olikheter som något man själv tycker är fel fast utan att ingripa. Detta synsätt ligger således
väldigt nära normkritiska idéer om att utmana normer och motverka skillnadsskapande, och innebär
därför i längden en ganska drastisk omförhandling av begreppet tolerans. Problemet ligger dock i
det faktum att en måste uppleva någon typ av ogillande, även om det kan förändras över tid, för att
kunna tolerera. Exemplet med Standish visar alltså att tolerans och normkritisk pedagogik kan ligga
förhållandevis  nära  varandra,  de  behöver  inte  vara  varandras  raka  motsatser.  Dock  verkar
normkritik stå för något mer aktivt  och tolerans för något  mer reaktivt på grund av toleransen
kriterium för ogillande. Med ett normkritiskt förhållningssätt förutsätts det inte att en initialt måste
ogilla någonting.

Hittills har kopplingar mellan värdegrundsbegreppet tolerans, ämnesplanerna för religionskunskap
samt hur dessa rent didaktiskt kan tolkas i en ämneskontext presenterats. Jag vill gå tillbaka till
Nykänen och belysa de förslag till tolkning av begreppet hon återger i sin bok, detta för att bygga en
bro mellan den ämnesdidaktiska kontexten och den övergripande skolkontexten. Nykänen menar att
den för skolan övergripande toleransen bör tolkas som fostran till ett tolerant förhållningssätt för att
på så sätt bli mer accepterande. Hon påpekar det paradoxala i att fostra elever till att hysa mer

31 Berglund 2011 s. 127
32 Löfstedt 2011 s. 9
33 Standish 2006 93-95
34 I en svensk kontext används oftare begreppet interkulturellt i diskussioner om kulturers inverkan på varandra.
35 Standish 2006 s. 96-97
36 Ibid s. 96
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motvilja (synonymt med grundkriteriet  ogillande jag diskuterat ovan).37 Hon för sedan ett mycket
intressant resonemang om att tolerans i denna tolkning och kontext inte nödvändigtvis i sig självt
behöver betyda att en elev faktiskt är/blir tolerant mot den kulturella mångfald som präglar det
svenska samhället. Snarare kan det vara så att en elev som är väl förtrogen med sitt eget kulturarv
kan ha svårare att tolerera mångfald.38 Detta är något som ytterligare visar på nödvändigheten i att
tolka och definiera begreppet tolerans i en religionskunskapskontext och sedermera i en samhällelig
kontext, det vill säga där toleransen möter och utmanas av mångfald, religion och kultur. 

Jag vill även visa på ett intressant exempel som pekar på att elever i den svenska skolan generellt
visar en hög grad av tolerans gentemot, i detta fall, etnisk mångfald. Jan Germen Janmaat gör i en
artikel i tidskriften Journal of Ethnic & Migration Studies en jämförelse av bland annat det toleranta
klimatet i den svenska, tyska och brittiska skolan. Värt att notera är att han i diskussionen, där han
även plockar in USA, visar på att elever i den svenska skolan generellt sett är mer toleranta mot
etnisk mångfald ju mer klassrummet är präglat av denna mångfald.39 Janmaat uttrycker själv att en
bör hålla sig reserverad från att dra slutsatser från en kortare studie av detta slag. Intressant att
notera dock är att  hans data visar på att  en av förklaringarna till  varför svenska elever är mer
toleranta är för att vår historia av invandring skiljer sig markant från Tyskland och England i det att
vi inte haft en beständig invandring under lika lång tid. I praktiken betyder detta att det är på grund
av att vårt samhälle är mindre segregerat.40 Detta, menar Janmaat, går att tolka som att vi med tiden
löper risk att bli mindre och mindre toleranta om samhället blir mer och mer segregerat.41 Detta är
alltså ytterligare en faktor till varför tolerans är ett viktigt begrepp att diskutera i ljuset av mångfald
och mångkulturalism.     

Jag vill  avslutningsvis  bredda resonemanget  och visa på hur begreppet  tolerans behandlas  i  en
samhällelig kontext som innefattar mångfald och religion. Kort sagt, hur ämnets centrala delar ter
sig utanför skolans väggar. Detta grundar jag i en tanke om att skolan och samhället ska spegla
varandra och inte hållas åtskilda. De ämnesdidaktiska och samhälleliga rösterna i debatten kring
tolerans och religion bör således mötas. Johan Modée och Hugo Strandberg, huvudförfattare till
antologin  Frihet  och  gränser  –  filosofiska  perspektiv  på  religionsfrihet  och  tolerans ger  i
inledningen sin syn på toleransens betydelse kopplat till ett mångfaldssamhälle. De återger en bild
av ett samhälle präglat av religiös pluralism och om ett sådant samhälle ska kunna fungera på ett bra
sätt  behöver  vi  värna  om,  och  problematisera,  religionsfriheten.  Själva  fundamentet  för
religionsfrihet är enligt författarna just tolerans - utan tolerans tappar religionsfriheten sitt syfte. Av
denna anledning efterlyser de en bredare diskussion kring dessa begrepp för att på så sätt kunna
trygga mångfalden och göra den funktionell.42 Att tolerans fungerar som ett viktigt begrepp när det
kommer till mångfald och religion blir tydligt i samtliga exempel här ovan, relationen mellan dem
förefaller vara stark, oavsett om det handlar om skolan eller om samhället. Jag vill nu gå vidare och
belysa tidigare forskning som gjorts på ämnet för att på så sätt ringa in mitt eget bidrag till denna
diskussion.

37 Nykänen 2009 s. 149
38 Ibid s. 161-162
39 Janmaat 2012 s. 35
40 Ibid s. 36
41 Ibid s. 34-35
42 Modée & Strandberg [red.] 2006 s. 11-13
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2.2 Tidigare forskning

Jag har valt att begränsa detta avsnitt till forskning som belyser och behandlar hur lärare uppfattar,
tolkar och arbetar med tolerans. Även om jag tangerar värdegrunds- och läroplansforskning, i och
med att  jag väljer  att  studera ett  begrepp som innefattas i  dessa,  så väljer  att  enbart  låta dessa
perspektiv  komma  fram  i  bakgrundskapitlen,  förutom  när  det  kommer  till  mitt  eget  tidigare
examensarbete. Dessa står för kontexten medan mitt forskningsfokus ligger på just lärares tankar
om tolerans. På detta område finns det särskilt en forskare jag vill lyfta fram och det är Geir Afdal
som  i  sin  bok  Tolerance  and  curriculum  vänder  och  vrider  på  samt reder  ut  begreppet  i  en
skolkontext  som spänner  över 365 sidor.  Vidare vill  jag lyfta fram en vetenskaplig artikel  som
behandlar hur lärare kan förhålla sig till,  och lära ut, tolerans i en amerikansk kontext samt två
exempel  på svenska lektionsmaterial  som behandlar  tolerans.  Det kan diskuteras om dessa kan
klassas  som just  forskning,  jag anser  dock att  de  båda  äger  relevans i  detta  sammanhang.  Jag
kommer att avsluta med en  diskussion kring min egen forskningsförberedande studie.

Geir  Afdal  är  professor  i  religionspedagogik  vid  Høgskolen  i  Østfold,  Norge.  Han  har  som
utgångspunkt att reda ut vad tolerans är och betyder i en mångkulturell kontext som då är skolan
med fokus på lärare som informanter. Teorin kring sitt arbete bygger han på läroplansforskning och
forskning kring begreppet tolerans.43 Femton lärare i vitt spridda ämnen väljs ut som informanter
och  frågorna  kretsar  kring  hur  dessa  förstår  och  tolkar  begreppet  utifrån  den  praktiska
undervisningen,  den  akademiska  diskussionen samt  ur  läroplanen.44 Jag  kommer  här  att  endast
belysa hans analys av den upplevda läroplanen eftersom hans arbete totalt sett är massivt och det är
denna del som liknar det arbete jag själv gör. Analysen som Afdal gör sker i tre övergripande steg. 

Först tittar han på hur tolerans beskrivs rent praktiskt av informanterna och detta rör sig från hur
tolerans kan beskrivas som en dygd eller en personlig egenskap till hur tolerans ter sig relationellt
mellan kollegor och elever.45 Sedan tittar  han på hur tolerans konceptualiseras i  informanternas
utsagor och berättelser, detta berör bland annat emotionella aspekter av tolerans, synonymer och
attityder  till  tolerans.46 I  det  avslutande steget  diskuterar  han tolerans  utifrån  ett  mer  teoretiskt
förhållningssätt  genom att  gå från detaljnivå till  att  söka övergripande mönster och trådar i sitt
material. Ur detta kommer han fram till tre teman ur vilka tolerans kan förstås rent teoretiskt. Dessa
är rättvisa och omsorg, solidaritet och erkännande samt modernt och postmodernt. Med dessa visar
han på att tolerans är ett begrepp som ständigt omförhandlas, ett dynamiskt begrepp som inte har en
exakt betydelse för en person i en given situation.47 Denna grundläggande slutsats om att begreppet
omförhandlas beroende på kontext är en aspekt jag bär med mig vidare in i detta arbete.  

Afdals forskning hör samman med den första halvan av min egen underökning som analyserar hur
lärare förstår och tolkar begreppet tolerans. Den andra halvan analyserar hur lärare  arbetar med
begreppet i undervisningen och därför vill jag nu  gå vidare med att belysa forskning som gjorts om
hur lärare lär ut tolerans. Till mitt specifika område, religion, finns dessvärre ingen sådan forskning
- dock har det gjorts en hel del i den övergripande och mer allmänna skolkontexten. Här hittar vi
bland annat artikeln  Preparing teachers to teach tolerance av Rebecca Stevens och Jim Charles,
publicerad i tidskriften Multicultural perspectives 2005. Artikeln i sig utvärderar ett projekt kallat

43 Afdal 2006 s. 32
44 Ibid s. 134
45 Ibid s. 188
46 Ibid s. 218-219
47 Ibid s. 219, 242
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teaching tolerance project och deras utgångspunkt är att skolan, liksom samhället,  är präglat av
mångkultur.48 I en pedagogisk verksamhet blir det, menar de, viktigt att inte bara lära ut begreppet
tolerans och sedan låta det bero. Kort sagt handlar det om att lärare måste lära ut mångkultur och
inte lära ut om mångkultur. Genom att sedan både följa upp detta med diskussioner och ge eleverna
tid  att  låta  kunskaperna  sjunka  in  kommer  en  ärlig  tolerans  att  växa  fram,  inifrån  och  ut.49

Författarna definierar tolerans som att erkänna och respektera andras tro och handlingar (utifrån
denna tro).50 51

Boken  Att  arbeta  med  skolans  värdegrundsfrågor  –  idéer  för  problembaserat  arbete av  Matts
Dahlkwist  har  som  syfte  att  understödja  lärare  metodiskt  och  didaktiskt  i  arbetet  med
värdegrundsfrågor,  något  han  menar  är  ett  ”mycket  tolkningsbart  område”.52 Här  återfinns  ett
kapitel som specifikt berör tolerans som fostransmål och som innehåller flera olika övningar och
”fall”  för  eleverna  att  diskutera  och  reda  ut  tillsammans  med  läraren.53 Det  intressanta  i
sammanhanget  är  inte  övningarna  i  sig,  utan  att  samtliga  bygger  på  dialog  och  diskussion.
Dahlkwist  argumenterar  för  att  fostran,  i  det  här  fallet  till  tolerans,  är  starkt  förknippat  med
elevernas sociala utveckling och därför behöver individualism och skilda synsätt  mötas i  öppna
diskussioner.54 Christer  Mattssons  och  Magnus  Hermansson  Adlers  10  lektioner  om  tolerans
innehåller  även den övningar,  här  i  form av lektionsupplägg.  Den utgår  dock inte  explicit  från
tolerans som ett fostransmål, utan från en tanke om att begreppen tolerans och intolerans måste
bemötas och diskuteras i ett samhälle präglat av mångfald. Den tolerans som här ska läras ut till
eleverna definieras som ömsesidig förståelse, för detta presenterar författarna fyra verktyg: fantasi,
kreativitet, humor och tid.55   

Avslutningsvis vill  jag diskutera den studie som ligger till  grund för detta arbete,  nämligen det
examensarbete  av  forskningsförberedande  karaktär  jag  skrev  under  våren  2015.  Detta  är  en
litteraturstudie där fyra förståelser och tolkningar av begreppet tolerans presenteras och analyseras,
för att  sedan belysas i  ljuset av den kritik som formulerats av företrädare för den normkritiska
pedagogiken. Analysen av toleransbegreppet resulterade i att två samstämmiga grundkriterier kunde
iakttas: ett ogillande måste existera hos den som tolererar för att berättiga den toleranta handlingens
existens, och den som tolererar får heller inte ingripa utan måste visa avhållsamhet.56 Vidare visar
den  att  det  är  den  toleranta  handlingen  som  i  relation  till  den  normkritiska  pedagogiken  är
problematisk eftersom denna handling riskerar fungera bland annat skillnadsskapande. Dock visade
det sig att ”toleranspedagogiken” och den normkritiska pedagogiken inte kunde åtskiljas helt och
hållet.  Det fanns dock samstämmiga faktorer  bland de båda.  I  vissa av bidragen om begreppet
tolerans fanns det ambitioner om att överbrygga skillnader, snarare än att skapa dem.57

48 Stevens & Charles 2005 s. 17
49 Ibid s. 19
50 Ibid s. 18
51 Flera artiklar har skrivits om detta område i en amerikansk kontext. Sandy White Watson och Linda Johnston skriver

i artikeln Tolerance in teacher education (i tidskriften Multicultural education nr. 3 2006) om en tolerans på samma 
villkor. Dock med den skillnaden att de konkret belyser lärarstudenter samt högskolornas och universitetens ansvar 
att få ut dessa i mångkulturella miljöer under studietiden för att låta toleransen växa fram av upplevelser. Deras idé 
om tolerans vilar dock på samma grunder som Stevens och Charles.

52 Dahlkwist 2006 s. 9
53 Ibid s. 64
54 Ibid s. 12, 16
55 Mattsson & Hermansson Adler 2012 s. 11
56 Kjellin 2015 s. 40
57 Ibid s. 37
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I ovan nämnda arbetes diskussion valde jag att i synnerhet belysa didaktiska implikationer kopplat
till ämnet religionskunskap hos de olika tankesätten. Här pekade jag, med stöd i forskningen, ut hur
viktigt  det  är  att  som lärare  vara  medveten  om komplexiteten  och  de  många  dimensionerna  i
begreppet.  Konkret  handlar  detta  om  att  vara  ifrågasättande  och  reflekterande  i  hela
undervisningscykeln (både i planeringen, genomförandet och i uppföljningen). Jag pekade även på
att detta bör göras med huvudsakligt fokus på den toleranta handlingen, då den föreföll vara mest
problematisk  (i  jämförelse  med  den  toleranta  attityden).58 Jag  avslutade  detta  arbete  med  en
diskussion  om att  det  vore  intressant  som uppföljning  att  göra  en  studie  om hur  lärare  tolkar
begreppet tolerans för att i längden se hur de faktiskt arbetar med, och förhåller sig till, begreppet i
undervisningen. Alltså, syftet för detta arbete. Slutsatsen är alltså att dessa två arbeten följs åt, det
löper  en  röd  tråd  genom dem båda.  I  detta  arbete  kan  jag  vidare  rent  praktiskt  undersöka de
didaktiska implikationer jag observerade under det förra arbetets gång.   

2.3 Teoretiska utgångspunkter - sammanfattning

I detta avsnitt vill jag sammanfatta de olika perspektiv och aspekter jag tagit upp under punkterna
bakgrund och tidigare forskning. Jag har valt att kalla detta avsnitt för teoretiska utgångspunkter på
grund av att dessa både legat till grund för utformningen av mitt problemområde med tillhörande
forskningsfrågor och sedermera utformningen av mina intervjufrågor. Dessa kommer senare att tas
in och problematiseras i ljuset av analysen i uppsatsens avslutande diskussionskapitel.  

• Tolerans står nära religion. Det är ett begrepp som alltid varit nära sammankopplat med
religion och i synnerhet förhållandet mellan religioner. Det handlar om religionsfrihet, vilket idag
problematiseras och förstås i ett samhälle präglat av mångfald och mångkultur.
• Skolan och samhället speglar varandra. I styrdokument och den forskning jag lyft fram
kring skolan  och ämnet  religionskunskap samt  de samhälleliga bidragen om tolerans  omnämns
samma begrepp. 
• Tolerans är ett begrepp som befinner sig i ständig omförhandling. Exempel på detta är
Standish  som utformar  en  lättsam tolerans  som har  mycket  gemensamt  med  den  normkritiska
pedagogiken, eller Afdal som visar på breda spann i förståelsen av begreppet genom sina teman.
Begreppet behöver diskuteras och reflekteras över för att skapa förståelse och inkludering.
• Att  fostra  till  tolerans  inom  ämnet  religionskunskap  är  logiskt  berättigat.  Ämnet
religionskunskap  är,  via  ämnesplanen,  hemvist  för  många  av  de  begrepp  som är  kopplade  till
tolerans, både i den forskning som är kopplad till skolan och samhället. Det bör därför som ämne
utgöra en viktig grund när det kommer till att toleransfostra de elever som ska delta i ett samhälle
som är präglat av  mångfald. Vidare är det intressant att undersöka vilket ”tolerans-sammanhang”
som skolan präglas av, i enlighet med Horsts resonemang under punkt 2.1.1.
• Den toleranta  handlingen  är problematisk. Min  tidigare  undersökning  visade  att  den
toleranta handlingen är problematisk eftersom den kan fungera som bland annat skillnadsskapande.
Kritiken är främst framförd av företrädare för den normkritiska pedagogiken.  

58 Kjellin 2015 s. 36-38
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3. Metod

I följande avsnitt kommer uppsatsens metod att presenteras och diskuteras. Jag har valt att dela upp
datainsamlingsmetod och analysmetod som två överordnande kategorier. Med detta sagt vill  jag
dock påpeka att det givetvis finns många faktorer som genomsyrat alla delar av arbetets gång. Ett
exempel på detta är validiteten och reliabiliteten som har en egen punkt i 3.4 men som har funnits
med  ända  sedan  tematiseringen  av  uppsatsen.  Uppdelningen  är  vidare  tänkt  att  bidra  till
översiktligheten.

3.1 Intervju

Jag  har  för  denna  uppsats  valt  att  använda  mig  av  kvalitativ  forskningsintervju  som
datainsamlingsmetod. Det huvudsakliga syftet  med detta arbetes  insamling av data är att  förstå
lärares tolkning av toleransbegreppet och den praktiska verklighet begreppet förekommer i. Steinar
Kvale och Svend Brinkmann skriver  i  boken  Den kvalitativa forskningsintervjun att  syftet  med
intervju som metod är att ”förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget
perspektiv”.59 Detta sammanfattar på många sätt varför just denna metod har valts. Dels är det på
grund av att jag söker nå olika perspektiv som härstammar ur den ”levda vardagsvärlden” för att på
så sätt komma åt en tolkning av begreppet ur flera olika perspektiv, och dels är det på grund av att
jag verkligen intresserar  mig för  det,  vad jag tror  är  det  mångfacetterade,  ”egna perspektivet”.
Intervjuer ger enligt mig bäst chanser att komma åt detta. 

Intervjuerna är övergripande disponerade kring två olika forskningsfrågor med tillhörande kluster
av intervjufrågor. Den första frågan, som behandlar tolkningar och förståelser av begreppet tolerans,
går specifikt att relatera till det som Kvale och Brinkmann kallar för begreppsintervjuer. Om detta
skriver de så här: 

Syftet  med  en  intervju  kan  vara  att  klargöra  ett  begrepp.  En  intervjuare  kan  vilja
kartlägga  begreppsstrukturen  i  en  intervjupersons  eller  en  grupp  intervjupersoners
föreställning om begrepp som ”rättvisa” och ”konkurrens” eller ”respekt” ”och ansvar”.60

Detta stämmer väl överens med mitt syfte som är att kartlägga begreppet enligt de föreställningar
som  intervjupersonerna  besitter,  det  vill  säga  deras  tolkning  och  förståelse.  Den  andra
forskningsfrågan,  som  syftar  till  komma  åt  hur  lärare  upplever  det  att  arbeta  med  tolerans  i
undervisningen, går att relatera till det allmänna syftet för intervjuerna jag tog upp här ovan om att
komma åt ämnen i den levda vardagsvärlden. Med detta sagt vill jag även knyta an till det som
Kvale och Brinkmann skriver om potentiellt negativa följder av att ha ett för strategiskt synsätt på
sina intervjuer. Detta menar de kan hindra spontanitet  och göra att  intervjuaren ger sken av att
förvänta sig vissa typer av svar på vissa frågor.61 Jag tolkar detta som att det är viktigt att göra
skillnad på struktur rörande syftet/frågorna och på utfallet av intervjun, där den senare då inte bör
försöka struktureras på förhand på så sätt att förväntningar styr intervjusituationen.

Intervjuerna går  att  karakterisera som semi-strukturerade reflekterande samtal.  Jag tar  först  och
främst stöd mot det Ann Kristin Larsen skriver i boken  Metod helt enkelt – en introduktion till

59 Kvale & Brinkmann 2014 s. 41
60 Ibid s. 192
61 Ibid s. 202
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samhällsvetenskaplig metod angående intervjuers struktur. Enligt hennes definitioner av strukturella
nivåer  hamnar  det  jag  gör  någonstans  mitt  emellan  ”intervju  med  intervjuformulär”  och
”ostrukturerad intervju”. Larsen menar att det förstnämnda förutsätter att frågorna ställs i samma
ordningsföljd till  alla informanter vilket jag inte har satt upp som ett  kriterium på grund av att
intervjuerna  karaktäriserats  och  presenterats  som  reflekterande  samtal,  dock  har  jag
färdigformulerade  frågor  vilket  är ett  av  kriterierna.  Jag  anser  inte  heller  att  mitt  arbetssätt
motsvarar en ostrukturerad intervju eftersom jag inte arbetar med en ren intervjuguide eller utifrån
stödord.62 Alltså,  jag använder mig av färdigformulerade frågor i mina intervjuer vilka samtliga
informanter har svarat på, dock undviker jag att arbeta allt för styrt (med samma ordningsföljd).
Detta eftersom jag arbetar med dubbla perspektiv (tolkning och förståelse samt arbetssätt relaterat
till begreppet) och vill därför inte på förhand separera dessa åt. 

3.1.1 Hantverksskicklighet 

Kvale och Brinkmann skriver genomgående i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun om något
de  kallar  för  hantverksskicklighet.  Detta,  menar  de,  är  något  som  bör  genomsyra  hela
forskningsprocessen. Faktum är att intervjuforskning är ett hantverk och inte något som följer olika
givna standarder eller regler. Själva skickligheten ligger rent grundläggande i att ha god kunskap
om området, om de metodologiska alternativen samt i att ha insikt om den komplexa situation som
en intervju  utgör.  Detta,  menar  författarna,  frigör  forskaren  från  stela  strukturer  och  bidrar  till
spontanitet  –  en  väl  underbyggd  sådan.63 Min  kunskap  om området,  främst  genom mitt  första
examensarbete,  har  tidigare  presenterats  i  uppsatsens  bakgrund.  Jag  kommer  fortsätta  föra  en
diskussion  om  detta  längre  fram,  i  synnerhet  under  de  avsnitt  som  berör  tolkning  samt
validitet/reliabilitet.  Jag  vill  även  påpeka  att  eftersom  jag  valt  att  utgå  från  denna
hantverksskicklighet  så  får metodkapitlet  en karaktär  av att  vara mer diskuterande än vad som
kanske anses vara konventionellt. Detta är dock nödvändigt då mycket av hantverksskickligheten
bygger  på  att  forskaren  öppet  problematiserar  sin  tematisering  och  förberedelse.  En  regelrätt
metoddiskussion återfinns i uppsatsens avslutande kapitel. Detta kapitel ska alltså delvis förstås som
en  redogörelse  för  min  egen  progression  och  därmed  mitt  arbete  med  att  uppnå  en  god
hantverksskicklighet.

3.1.2 Forskningsfrågor kontra intervjufrågor

Här redovisas de intervjufrågor som är sprungna ur mina första två forskningsfrågor. För att ge en
god översikt presenteras dessa här nedan i två tabeller, en för varje forskningsfråga med tillhörande
intervjufrågekluster.  En kortare  diskussion  kring  utformningen  av  dessa  följer  under  respektive
tabell. Först och främst vill jag dock redovisa de bakgrundsfrågor som inleder intervjuerna. Dessa
frågor rör informantens ålder, utbildning och verksamma år som lärare. Syftet med dessa frågor är
tvådelat. De finns med dels för att kunna analysera hur mitt urval av informanter kan ha påverkat
svaren rent grundläggande och dels för att ge intervjun en ”mjuk öppning”.64 

62 Larsen 2009 s. 84
63 Kvale & Brinkmann 2014 s. 32
64 Larsen 2009 s. 86 
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Hur tolkar och förstår lärarna
begreppet tolerans?

1: Vad betyder begreppet tolerans för dig? (Försök förklara hur 
du tolkar det)

2: Vad associerar du till begreppet tolerans? (Någon särskild 
situation eller närbesläktade ord?)

3: Tycker du att tolerans klingar negativt eller positivt (Förklara
gärna eventuella negativa/positiva aspekter av det)

4: Har du något att säga om tolerans och makt (Kan du ge 
något exempel på maktförhållanden?)

5: Vilken skillnad ser du på tolerans i teorin och i praktiken? 
(Alltså: attityd och handling)

6: Varför tror du att tolerans är ett centralt ord i värdegrunden?

Med hjälp av dessa intervjufrågor vill jag försöka fånga in olika aspekter av lärarnas tolkningar av
toleransbegreppet.  Texten  inom  parenteserna  är  hjälpformuleringar  om  frågorna  upplevs  som
otydliga eller svåra att svara på. Frågornas teman och perspektiv, det vill säga association, makt,
värdering samt teori/praktik, är inspirerade av den teori som ligger till grund för detta arbete. Detta
frågekluster  kan  sägas  representera  den  del  av  toleransförståelsen  som är  den  egna,  skol-  och
ämnessammanhanget  har  här  lämnats  utanför.  Enligt  det  resonemang som Larsen för  angående
intervjufrågor går det att säga att dessa främst syftar på att komma åt attityder och värderingar.65

Hur upplever lärarna det att
arbeta med tolerans i

undervisningen?

1: Förs det mycket samtal om tolerans på lektionerna inom 
religionskunskapen? (Från dig, från eleverna?)

2: Arbetar du med tolerans i religionskunskapsundervisningen, 
i så fall hur? (Något särskilt moment eller något 
arbetsområde/religion där det brukar dyka upp?)

3: Hur lätt och/eller svårt är det att arbeta med tolerans i 
undervisningen?

4: Hur skulle du förklara tolerans för en elev?

5: Vilken roll spelar tolerans i ämnet enligt dig?

6: Vad utmärker tolerans i ett religionssammanhang? (Det vill 
säga; vad tror du skiljer sig från att tala om tolerans på en 
samhälls- eller historialektion?)

7: Finns det andra värden jämte tolerans som är viktiga att lyfta
fram i ett religionskunskapssammanhang? (närbesläktade 
begrepp etc.?)

65 Larsen 2009 s. 86
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Frågorna i tabellen här ovan relaterar till den praktiska skolkontexten och lärarnas yrkesutövande
kopplat till ämnet religionskunskap. Dessa frågor ger mig svar på hur centralt och förekommande
tolerans är inom religionskunskapen, vidare söker jag även efter toleransens karaktär och särart
inom ämnet. För att återgå till Larsens resonemang om intervjufrågor vill jag hävda att dessa främst
syftar på beteende, det vill säga vad personen konkret gör.66 Det finns även uttänkta mönster som
länkar samman de två frågeklustren. Ett exempel är fråga ett i första klustret som lyder ”vad betyder
begreppet tolerans för dig?”, denna står i relation till fråga fyra i det andra frågeklustret som lyder
”Hur skulle du förklara tolerans för en elev?”. Dessa frågor kan sägas söka samma svar och kanske
blir  utfallet  i  svaren snarlika.  Tanken bakom detta är dock att  ge informanterna möjligheten att
återge en så bred bild av toleransbegreppet som möjligt och att se skillnader/likheter i hur en närmar
sig tolerans beroende på om det är relaterat till den personliga uppfattningen eller den didaktiska
medvetenheten.  

3.1.3 Urval

I mitt fall blir variation ett intressant begrepp att diskutera relaterat till  urval. Den teori och de
hypoteser jag tidigare arbetat fram under mitt första examensarbete vittnar om att tolkningarna av
begreppet tolerans är många till antalet. Jag antog alltså från första början att variation skulle finnas
hos de olika informanterna (vilket också visade sig stämma). Detta bör även relateras till uppsatsens
syfte,  att  komma åt lärares tolkningar av begreppet tolerans – det vore helt  enkelt  konstigt  om
variationen uteblev. Det enda egentliga kriterium jag arbetade efter i min urvalsprocess, förutom att
informanterna skulle vara religionskunskapslärare, var att jag ville intervjua både gymnasie- och
högstadielärare. Detta gjorde jag inte bara för att komma åt människor som arbetade inom två olika
skolformer och därmed kunde antas bidra till  variation,  utan även för att  undvika att  alla mina
intervjuer ägde rum på samma skola. Sex informanter valdes ut, två högstadielärare (en man och en
kvinna)  och  fyra  gymnasielärare  (en  man  och  tre  kvinnor),  alla  med  religionskunskap  som
undervisningsämne. Den manlige högstadieläraren hade för en tid sedan lämnat läraryrket men jag
bedömde  att  detta  inte  var  ett  hinder  för  att  medverka.  Detta  kan  bäst  liknas  vid  ett
bekvämlighetsurval av religionskunskapslärare där jag, enligt ett resonemang på temat av Jan Trost
i boken Kvalitativa intervjuer, ”fyllt på allt eftersom med människor som tyckts passa”.67 

Vidare har jag i vissa fall använt mig av informanter för att hitta ytterligare informanter, något som
kallas för snöbollsurval och är ett effektivt sätt att strategiskt hitta relevanta personer till sin studie.
Beträffande  antalet  informanter  finns  det  ett  par  saker  som är  värda  att  belysa.  För  det  första
bestämde jag mig från början för att rikta in mig på sex intervjuer, vilket är en kompromiss mellan
tidsaspekten  och  syftet  för  uppsatsen.  Säkerligen  hade  jag  kunnat  göra  fler  intervjuer  vilka
ytterligare hade breddat och fördjupat förståelserna för begreppet tolerans, men på grund av den
korta tid som arbetet med en uppsats rör sig inom ville jag inte riskera att förringa, eller ”stressa”
mig igenom, analysen. För det andra vill jag hävda att det i dessa sex intervjuer går att se en viss
mättnad vilket talar för att urvalet är försvarbart rent teoretiskt. Detta blr tydligt i uppsatsens analys
och berörs avslutningsvis i metoddiskussionen. Det resonemang jag för här ovan stöder jag mot det
som Kvale & Brinkmann diskuterar under rubriken Hur många informanter behöver jag? i tidigare
presenterade bok. Deras grundantagande är att fler intervjuer inte är lika som en högre grad av
vetenskaplighet, istället menar de att en bör ta hänsyn till den tid som finns till förfogande och att

66 Larsen 2009 s. 86
67 Trost 2010 s. 140
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”intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta”.68

3.1.4 Tillvägagångssätt

I detta avsnitt kommer jag att diskutera min roll som forskare, intervjuernas praktiska dimensioner
samt mina reflektioner och min planering inför skapandet av en god miljö för intervjusituationerna.
Inför de ”skarpa lägena” planerade och genomförde jag en testintervju med en lärarstudent som vid
intervjutillfället läste sista året på ämneslärarprogrammet med religionsvetenskap som huvudämne.
Syftet med denna testintervju var att bedöma och förbättra min egen hantverksskicklighet samt att
testa  intervjufrågorna  i  avseende  att  kunna  göra  eventuella  sista  förändringar  inför
forskningsintervjuerna. De första tre frågorna i andra klustret utgick i denna intervju då de åsyftar
praktisk erfarenhet. Helhetsintrycket av denna intervju var att den gick bra, jag kände mig trygg i
frågorna och kunde utan större svårighet orientera mig i de samtalsämnen som kom upp. Min känsla
är att jag har det tidigare utförda arbetet om tolerans att tacka för detta. Respondenten gav svar på
alla mina ställda frågor, hen påpekade dock att frågan ”vilken skillnad ser du på tolerans i teorin och
i praktiken?” var den svåraste att både till fullo förstå och svara på. 

Respondenten gav som feedback att jag bör vara beredd på att förklara denna fråga genom att ge
exempel på vad denna skillnad kan tänkas vara. Detta föranledde att jag lade till begreppen ”attityd”
och ”handling” i frågan eftersom jag tror att dessa ord, relaterat till  begreppet tolerans, är både
enklare för mig att förklara och för respondenten att svara på. För mig som intervjuare var detta test
även viktigt för att självkritiskt reflektera över hur jag bidrar till maktförhållandet i intervjun. Kvale
& Brinkmann menar att det lätt uppstår en maktasymmetri i intervjuer där den som intervjuar har
tolkningsmonopol.69 På grund av mitt tidigare arbete med begreppet och den kunskap jag besitter
inser jag att det finns en risk att jag kan uppfattas inneha ett tolkningsmonopol, oavsett om det är
direkt eller indirekt – passivt eller aktivt. Att inneha denna typ av medvetenhet och agera utefter den
menar jag stärker min hantverksskicklighet. Jag vill även tillägga att jag utformat uppsatsen, och i
sin tur intervjuerna, på det sättet att det inte är en särskild tolkning eller ett särskilt tyckande jag är
ute efter. Detta betyder alltså att alla tolkningar, attityder och utsagor är relevanta och har ett värde i
uppsatsen.

3.1.4.1 Inför intervjuerna – kontakten med informanterna

Informanterna fick innan intervjutillfället ta del av ett informationsbrev som förklarade studiens
syfte  samt  tog  upp  de  centrala  aspekter  ur  vilka  jag  ämnade  ställa  mina  frågor.  Detta
informationsbrev är en kompromiss mellan flera olika faktorer vilka jag vill ägna uppmärksamhet åt
här. Övergripande kan en säga att det står mellan att antingen förbereda och underlätta djupare
reflektioner  eller  värna  om  spontanitet  genom  att  minimera  påverkan.  Jag  har  alltså  valt  det
förstnämnda vilket innebär att jag i viss utsträckning går miste om det spontana. Anledningen till
detta är  för det första att forskning visar att lärare generellt  inte är vana vid att reflektera över
värdegrundsrelaterade begrepp eftersom de kan vara en stark del av självbilden.70 På grund av detta
valde jag att i informationsbrevet förklara mer precist vad det var jag önskade att vi skulle reflektera
över under samtalen.  Detta skrevs fram på så sätt  att  jag förklarade att  den första delen skulle

68 Kvale & Brinkmann 2014 s. 156
69 Ibid s. 52
70 Gruber 2007 s. 158
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behandla hur informanten tolkar begreppet tolerans, vad det betyder, vad som kan associeras till
begreppet samt huruvida det kan ha en positiv eller negativ innebörd. I den andra delen förklarade
jag att samtalet skulle behandla hur det går att förhålla sig till tolerans i undervisningen och i en
bredare skol- samt ämneskontext. Det är ett helt enkelt ett relativt tungt ämne och problemområde
jag rör mig inom och av den anledningen gjorde jag bedömningen att spontanitet inte är det mest
eftertraktade och värdefulla.

Vidare  vill  jag  belysa  några  etiska  aspekter  vilka  bör  lyftas  med  tanke  på  mitt  tidigare
examensarbete och de slutsatser som drogs där. Som jag påvisat i uppsatsens bakgrundskapitel är
attityd  och  handling,  normkritisk  pedagogik  och  toleranspedagogik  samt  toleransbegreppets
grundkriterier något som är komplext och som kan fungera värderande (exempelvis att det ena är
bättre än det andra). Jag har samtidigt intagit en position där jag menar att frågan om vad som är rätt
eller  fel,  eller  vad  som  är  ”bäst”,  är  helt  situationsbetingat.  Det  hade  därför  inte  varit  etiskt
försvarbart  om  jag  inte  på  förhand  informerat  mina  informanter  om  att  tolerans  kan vara
problematiskt i ljuset av exempelvis skillnadsskapande. Hade jag undvikit att informera om detta
hade  mina  informanter  kanske  helt  saknat  möjlighet  att  ta  ställning  till  de  situationsbetingade
dimensionerna. Detta hade i sin tur lett till att de i min analys hade kunnat tolkas som att de är helt
överens med det faktum att tolerans kan fungera skillnadsskapande i situationer framskrivna av mig.
Jag behövde alltså instifta tanken om att tolerans, i denna studie, har att göra med situation och
kontext samt förhållanden mellan olika sätt att tänka. Den negativa sidan av det hela blir givetvis att
jag inte kommit åt den helt opåverkade spontaniteten vilket i praktiken innebär att jag antagligen
inte kommit åt deras attityder till tolerans på samma sätt. Ett bortfall jag i sammanhanget, kopplat
till mina forskningsfrågor och mina teoretiska utgångspunkter, accepterar.

3.1.4.2 Samspel i intervjusituationerna

Att genomföra en intervju innebär att befinna sig i en interpersonell situation där kunskapen tas
fram och utformas av de inblandade parterna.71 Ingen situation är den andra lik, även om det finns
vissa mönster i förfarandet. Jag vill här nedan redogöra för hur intervjusituationerna rent konkret
utspelade  sig,  både  rent  praktiskt  och  socialt,  med  fokus  på  den  interpersonella  situationen.
Samtliga sex intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplatser – något jag, i  de fall  jag fick
frågan, på förhand föreslog. Att utföra intervjuerna i en för informanten trygg och känd miljö bidrar
till  att  motverka,  eller  minska,  maktobalans  mellan  informanten  och  den som intervjuar.  Varje
intervju  inleddes  med  en  orientering  där  jag  tillsammans  med  informanten  gick  igenom
informationsbrevet  för  att  reda  ut  eventuella  frågetecken.72 Jag  uppmärksammande  även
informanterna på att det inte finns några uttalat korrekta eller felaktiga svar på mina frågor, detta för
att ytterligare understryka att det handlade om ett reflekterande samtal. Syftet med dessa samtal var
att i ett, förhoppningsvis, avslappnat läge ringa in och definiera situationen.73 

Under  intervjuerna  användes  två  mobiltelefoner  som inspelningsenheter,  detta  för  att  minimera
riskerna att något oväntat skulle hända, som att en inspelning exempelvis råkat bli raderad. Ingen av
informanterna hade någon synpunkt på detta. Jag inledde varje intervju med att förklara att frågorna
var  indelade  i  två  kluster  med  början  i  den  egna  uppfattningen  om  begreppet  tolerans.
Ordningsföljden på frågorna varierade i  viss grad mellan intervjutillfällena, däremot så hölls  de

71 Kvale & Brinkmann 2014 s. 165
72 Informationsbrevet finns med som bilaga i denna uppsats
73 Kvale & Brinkmann 2014 s. 170
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båda klustren åtskilda i samtliga intervjuer. Längden på intervjuerna hamnade i ett spann mellan 43
och 70 minuter, i informationsbrevet gick jag ut med att längden förväntades bli cirka 45 minuter.
Jag fick intrycket att ingen av informanterna upplevde längden på intervjun som något problem. I
slutet av varje intervju valde jag att ställa två frågor, först om det fanns något de ville tillägga och
sedan om de upplevt det som att jag tolkat dem rätt under intervjuns gång. Den sista frågan kändes
särskilt viktig på grund av samtalens reflekterande karaktär. Samtliga gav som svar att de känt sig
korrekt tolkade och vissa påpekade att de uppskattade denna typ av närvaro i samtalet eftersom de
menade att de då fick ”tänka efter en extra gång”. Inget som påverkar uppsatsen uppkom efter att
inspelningen  hade  avslutats,  jag  tackade  för  mig  och  upplyste  en  extra  gång  om  mina
kontaktuppgifter om de av någon anledning ville komma i kontakt med mig.

3.1.5 Behandling av data
  
Transkriberingen  av  samtliga  intervjuer  ägde  rum  inom  två  dagar  efter  varje  avslutat
intervjutillfälle, det är min absoluta övertygelse att detta bidragit till att återge en så korrekt bild
som möjligt av samtalet. Detta eftersom jag hade intervjuerna färskt i minnet vid transkribering och
kunde på så sätt påminna mig om sådant som inte tas upp av inspelningsutrustningen, till exempel
miljöbeskrivningar.  Inledningsvis  vill  jag  även  nämna  att  kvalitén  på  mina  inspelningar  varit
mycket goda, inga ohörbara passager återfinns i det inspelade materialet. ”Att transkribera innebär
att transformera” skriver Kvale & Brinkmann i ett resonemang som kretsar kring översättningen av
ett muntligt till ett skriftligt språk, eller en muntlig till en skriftlig diskurs.74 I denna transformering
vill jag särskilt belysa formen på språket och återgivningen av det inspelade materialet. Jag har valt
att transformera språket från talspråk till skriftspråk. Detta innebär att jag i största möjliga mån har
behållit informanternas formuleringar och ordval men där det varit nödvändigt bytt plats på ord för
att skapa skriftspråkligt korrekta meningar och satser. Det finns dock två undantag, det första är att
jag tagit med det vanligt förekommande uttrycket ”mm” då jag anser att det inte är lika starkt som
ett  ”ja”,  samt  att  jag  markerat  avbrott  i  talet  med  ”...”.  Nedan  följer  exempel  av  detta  (I  =
Intervjuare, R = Respondent).

I – Jag förstår din tanke, det handlar på något sätt om att vara förberedd...
R – Mm
I – … på att kunna tolerera?
R – Ja

I min skriftliga återgivning av samtalen har jag valt att inkludera i princip allt som sagts. De två
stora undantagskategorierna har varit sådant som helt faller utanför ramen för samtalets kontext och
ofullständiga meningar som i skrift inte får någon betydelse. Dessa ofullständiga meningar åtföljs
även  ofta  av  fullständiga  meningar  (jämför  med  att  ”tänka  högt”).  Eftersom jag,  som tidigare
diskuterats, haft en viss struktur på mina intervjuer kunde jag med relativ enkelhet göra en första
kodning av materialet löpande. Detta innebar att jag strukturerade upp varje transkriberad intervju i
stycken som motsvarar mina intervjufrågor. Ur dessa kategorier, samt genom mina helhetsintryck
av intervjuerna, skapade jag övergripande rubriker som bygger uppsatsens analys, mer om detta i de
berörda avsnitten. Utskrifternas reliabilitet och validitet diskuteras tillsammans med andra berörda
aspekter relaterat till detta i slutet av metodkapitlet.

74 Kvale & Brinkmann 2014 s. 217-218

21



3.2 Analysmetod

I  detta  avsnitt  kommer  uppsatsens  analysmetod  att  presenteras  och diskuteras.  Jag  har  valt  en
hermeneutisk metod för läsningen och analysen av mitt material. Av denna anledning återfinns min
empiri  under  både  en  resultat-  och  en  analysdel.  I  den  förstnämnda  låter  jag  informanternas
personligheter  komma  fram,  vilket  kan  liknas  vid  en  presentation.  Detta  leder  sedan  in  i  den
sistnämnda delen där jag analyserar intervjusvaren. Eftersom ett hermeneutisk förhållningssätt rent
grundläggande strävar efter att förstå andra människor tror jag att analysdelen  hade blivit för ihålig
utan denna presentation, även om den varit korrekt utförd.   

3.2.1 Hermeneutik

Det går att argumentera för det möjligt motsägelsefulla i att diskutera och presentera hermeneutik i
ett  metodkapitel.  Givetvis  ska  ett  arbetes  metodologiska  förhållningssätt  alltid  presenteras  och
diskuteras, däremot råder det tvivel om huruvida hermeneutik ska betraktas som en explicit metod –
en idé som har sitt moderna ursprung hos den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer (1900-2002).
Hermeneutiken, som är positivismens raka motsats, har gamla rötter men kom under 1900-talet att
utvecklas mot att få karaktären av en existentiell filosofi. Dess syfte är kopplat till att förstå den
levda  världen  och  den  mänskliga  existensens  betingelser.  Patel  &  Davidson  skriver  i  boken
Forskningsmetodikens grunder att det är av största vikt att inte se hermeneutiken som en statisk
metod, utan snarare något som tillämpas.75 Just denna tillämpning vill jag ägna särskilt utrymme åt i
detta avsnitt.  Hermeneutiken blir på ett sätt unik i varje sammanhang den används, bland annat
eftersom det här inte är tal om en metod eller ett förhållningssätt som följer vissa på förhand givna
steg.  Med  ett  hermeneutiskt  förhållningssätt  närmar  sig  forskaren  sin  data  eller  sin  empiri
subjektivt. Det är viktigt att förstå att denna subjektivitet inte är att förkasta, forskarens förförståelse
ska snarare ses som en tillgång.76

Med  förförståelsen  som  utgångspunkt,  eller  mer  precist  som  ett  verktyg,  studeras
forskningsobjektets delar och helhet. En hermeneutiker kan därför sägas ha ett holistisk synsätt,
eller, en abduktiv ansats. Det handlar alltså om att hela tiden pendla mellan del och helhet, helhet
och del samt olika perspektiv och synvinklar på dessa. I slutändan handlar det därför om att kunna
presentera en mångfald av tolkningar, snarare än en enda ”given teori med heltäckande lagar”.77 Jag
har hittills visat på hermeneutikens övergripande användningsområde och gett exempel på hur den
går att arbeta med, det är därför på sin plats att reda ut och diskutera vad en tolkning kan vara för
något. Kvale & Brinkmann räknar upp ett antal ”rättesnören” som tillsammans utgör ett ramverk för
tolkningar. Vi måste söka efter textens inre sammanhang vilket görs genom att  undvika logiska
motsättningar, detta är i förlängningen beroende av att deltolkningarna prövas mot helheten. Vidare
ska texten betraktas som autonom, detta  betyder  kortfattat  att  värna om dess integritet  och det
faktum att varje text har sin egen referensram. Utöver dessa grundläggande rättesnören är det även
av största vikt att den som tolkar har kunskap om det tema som texten placeras inom.78 Detta berör
konkret min roll som forskare och tolkare, och därför vill jag nu gå vidare med att diskutera min
förförståelse.

75 Patel & Davidson 2003 s. 28
76 Ibid s. 30
77 Ibid s. 29-30
78 Kvale & Brinkmann 2014 s. 252
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3.2.2 Forskaren och förförståelse

Mitt intresse för detta forskningsområde, och det faktum att jag skriver denna uppsats, borgar för att
jag besitter en förförståelse. Vissa delar av denna förförståelse går konkret att redogöra för, andra
inte. En grundregel när det kommer till förförståelse är att när vi människor möts av nya intryck
tolkar  vi  dem aldrig enbart  utifrån våra sinnen,  vi  tolkar  dem utifrån vår  förkunskap. Thorsten
Thurén skriver om detta i boken Vetenskapsteori för nybörjare. Han menar att ”det som förefaller
vara rena sinnesintryck innehåller i själva verket en god portion tolkning”.79 Detta behöver inte vara
problematiskt i sig, men vår förförståelse kan tidvis leda oss fel. Vi kan för enkelhetens skull ta
exemplet med fördomar (”för-dom”, att döma före/först).  En fördom är rent konkret en felaktig
förförståelse. För att övervinna eller undvika fördomar är det alltså viktigt att vara medveten om
tolkningsprocessens komplexitet, till  exempel i enlighet med de rättesnören jag presenterade här
ovan som bland annat pekar på vikten av att söka efter texters inre sammanhang och referensramar.

I ett arbete som detta är det inte hela min mänskliga förförståelse som blir aktuell att belysa utan
snarare den del som kan sägas höra ihop med det jag undersöker. Gilje & Grimen argumenterar i
boken Samhällsvetenskapernas förutsättningar att vi sällan intar en helt förutsättningslös position.
I och med mitt valda analysområde har jag även valt en riktning, det vill säga att jag bestämt mig
för  vad  jag  ska  titta  efter.80 Min  förförståelse  är  konkret  präglad  av  mitt  tidigare  arbete  med
begreppet tolerans där jag analyserat en rad olika förståelser och tolkningar av begreppet,  både
positivt och negativt vinklade. Av dessa tolkningar och förståelser finns det de som ligger både
närmare och längre bort från mitt eget sätt att uppfatta och förstå världen. Det är av denna anledning
jag valt att tydligt och transparent gå in i detta arbete med förutsättningen att det inte finns några
riktiga eller felaktiga svar. Detta har jag, som tidigare nämnt, talat om för varje informant inför
varje intervju. I förlängningen har detta därför även fungerat som en ständig påminnelse om min
egen förkunskap, och som ett skydd mot eventuella fördomar. Med detta sagt ska det även påpekas
att en persons förförståelse kan vara mer eller mindre reflekterad, det jag redogör för här är den
reflekterade delen och förhoppningsvis kan en aktiv medvetenhet om förförståelsens betingelser
bidra till ökad reflektion.81 

3.2.2.1 Den hermeneutiska cirkeln

Jag har ovan först diskuterat hermeneutik, både rent generellt och utifrån detta arbetes kontext, för
att sedan redogöra för min förförståelse. Jag vill nu binda samman dessa i ett kortare resonemang
om den hermeneutiska  cirkeln  för  att  visa  på  hur  de  möter  varandra.  Gilje  & Grimen  ger  en
förklaring:

Generellt  kan  vi  säga  att  den  hermeneutiska  cirkeln  betecknar  det  förhållandet  att  all
forskning består av ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och den
kontext det ska tolkas i, eller mellan det vi ska tolka och vår egen förförståelse.82

79 Thurén 2007 s. 58
80 Gilje & Grimen 2007 s. 179
81 Ibid s. 183-184
82 Ibid s. 187
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Citatet illustrerar på ett mycket bra sätt själva cirkeln, eller den cirkelrörelse som forskaren ständigt
rör sig i. Vidare så vittnar denna förklaring om struktur och motivering av tolkningar. Med struktur
avses att inte avvika från förhållandet mellan del och helhet, vilket i denna uppsats konkretiseras
detta genom att jag väljer att presentera en övergripande helhet först (resultat) för att sedan belysa
delarna (analys). För mig är det viktigt att belysa mångfalden av tolkningar och därför har jag valt
att kategorisera analysen efter övergripande frågor där jag sedan presenterar de olika informanternas
perspektiv.  I  diskussionen förs  dessa  sedan samman.  Med motivering  avses  den hermeneutiska
cirkelns motiveringssammanhang, alltså hur ett fenomens tolkning motiveras inom själva cirkeln.
Även detta hänger ihop med förhållandet mellan del och helhet - vi kan inte träda ut ur cirkeln.83

3.3 Forskningsetiska överväganden

Det enskilt viktigaste etiska övervägandet som gjorts i planerandet och genomförandet av denna
uppsats har att göra med informanternas svar, och sedermera min analys, relaterat till den teori som
ligger  till  grund  för  uppsatsen.  Mitt  förhållningssätt  har  hela  tiden  varit  att  inte  betrakta
informanternas svar som riktiga eller felaktiga i något på förhand bestämt avseende. Jag arbetar
alltså inte utifrån tanken om att det finns en riktig och allmängiltig tolkning av tolerans som jag
sedan jämför intervjusvaren emot. Jag arbetar snarare utifrån att det finns många olika tolkningar av
tolerans och frågar mig i förlängningen vad det går att dra för slutsatser av detta. Den enligt mig
oetiska situation jag genom planering och genomförande undviker, är den där en informants utsagor
bedöms som felaktiga eftersom de inte stämmer överens med exempelvis kritiken mot tolerans som
formulerats av företrädare för den normkritiska pedagogiken.

I  mitt  informationsbrev,  som  samtliga  informanter  fått  en  underskriven  kopia  av,  har  jag  på
sedvanligt  vis  informerat  om  de  övergripande  forskningsetiska  riktlinjerna.  Dessa  innefattar
frivillighet  att  delta  i  undersökningen,  att  informanten  när  som  helst  har  rätt  att  avbryta  sitt
deltagande  samt  att  deltagandet  är  anonymt  och  att  inga  uppgifter  om  informantens  identitet
kommer att lämnas ut eller publiceras. 

Jag vill även belysa makt i samtyckesrelationer, det vill säga under intervjutillfällena. Henry Cöster
skriver i  boken  Forskningsetik och ömsesidighet att  ett  informerat samtycke kan pendla mellan
manipulation till ett aktivt ansvar i utformningen av ömsesidigheten i forskningsprocessen.84 Jag har
på ett par ställen i detta metodkapitel diskuterat mitt förhållningssätt och min förförståelse och dessa
resonemang ska givetvis även relateras till forskningsetiken. Jag vill dock särskilt belysa det faktum
att jag, i den mån jag kunnat, försökt bidra till en god maktbalans i och med att jag på förhand
reflekterat över min egen kunskap och hur jag framhäver den.85 

Avslutningsvis  har  de  frågor  jag  ställt  i  slutet  av  varje  intervju  varit  tänkta  att  fungera  som
maktutjämnare och garanter för ett gott etiskt förhållningssätt. Genom att fråga informanterna om
de  upplevt  att  jag  tolkat  dem rätt  och  om det  är  något  de  vill  tillägga  ger  jag  dem konkreta
möjligheter  att  påverka.  Om de verkligen upplevt  det  så  är  omöjligt  för  mig att  svara på,  min
upplevelse av samtliga intervjuer är dock att samtycket präglats av ömsesidighet. Att denna typ av
forskning är av godo har jag blivit mer och mer övertygad om under arbetets gång. Jag gjorde i
början en egen avvägning om nytta kontra skada där jag ansåg och argumenterade för att nyttan

83 Gilje & Grimen 2007 s. 187-188
84 Cöster 2014 s. 52
85 Jag vill här specifikt hänvisa till resonemanget jag för under avsnitt 3.1.4 om tillvägagångssätt.
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med detta arbete var stor. De informanter jag träffat och intervjuat under arbetets gång har flera
gånger  påpekat  hur  viktigt  de  tycker  det  är  att  faktiskt  reda  ut,  och  framför  allt  få  tid  till  att
diskutera, begrepp som tolerans med sina kollegor. En del av dem verkar ha konkretiserat denna
insikt under samtalen. Av denna anledning tar jag stöd mot det som Føllesdal, Walløe & Elster
skriver i boken Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi om nyttan i forskning kopplat till
de  etiska  kriterierna.  De talar  om den ”dubbla  plikt”  som forskare  kan sägas  ha,  nämligen att
forskningen inte bara ska komma det generella samhället till godo utan även informanterna.86     

3.4 Reliabilitet och validitet

Att  diskutera  validitet  och  reliabilitet  i  en  intervjustudie  med  hermeneutisk  ansats  kan  verka
konstigt, går det att bedöma reflekterande samtal och en tolkad verklighet utifrån dessa parametrar?
Det kan tyckas vara mer naturligt att detta är något som snarare berör kvantitativa studier eller
generellt positivistiskt präglad forskning. Kvale & Brinkmann för dock ett resonemang kring dessa
begrepp anpassat till intervjukunskap som ett led i den mer övergripande hantverksskickligheten.
Ambitionen är  enligt  dem att  ”återföra  det  från  de  filosofiska  abstraktionerna  till  forskningens
vardagliga praktik”.87 Eftersom jag följt deras modeller och resonemang kring hantverksskicklighet
genom hela  detta  metodkapitel  har  jag  även  således  redan  berört  aspekter  som är  viktiga  och
relevanta för reliabiliteten och validiteten i denna uppsats. Det finns dock några aspekter som är väl
värda att lyfta fram och granska närmare. 

Reliabilitet berör resultatens tillförlitlighet och det blir därför viktigt att diskutera i relation till bland
annat intervjusituationerna, transkriberingen och analysen. Jag har tidigare problematiserat ledande
frågor och vill här hävda att det på grund av samtalens karaktär (reflekterande) inte helt går att
utesluta  förekomsten av sådana frågor.  Jag har under intervjuerna kontinuerligt  påpekat när jag
tolkat informanternas svar samt frågat dem om detta kändes korrekt innan jag ställt följdfrågor. Jag
har som tidigare nämnt haft som absoluta utgångspunkt att det inte finns något rätt eller fel svar på
mina  frågor.  Medvetenheten  om,  och påtalandet  av,  detta  anser  jag minskar  risken för  ledande
frågor drastiskt. Det finns ingenting i min syftesbeskrivning eller teoretiska bakgrund som vittnar
om att jag skulle tjäna något på att få informanterna att svara på ett av mig föredraget sätt. Det är
vidare svårt att uttala sig om reliabiliteten i transkriberingen. Eftersom jag är den ende som arbetat
med materialet går det inte att bedöma den intersubjektiva reliabiliteten i detta avseende. Jag har i
största möjliga mån försökt förhålla mig ärligt och kritiskt till att samtalen just varit reflekterande.
Att ta frågan om reliabilitet för långt kan leda till negativ inverkan på kreativiteten och minska
variationsrikedomen.88

Validitet innebär i grund och botten att bedöma sanningen och riktigheten i ett yttrande. En vanlig
förklaring av hur en ska göra denna bedömning innebär att ställa sig frågan om metoden undersöker
det  den  påstås  undersöka.  Kvale  och  Brinkmann  breddar  denna  förklaring  för  att  passa  in  i
kontexten med tillägget ”... i den utsträckning som våra observationer verkligen speglar de fenomen
eller variabler som intresserar oss”.89 I denna specifika kontext blir detta i mångt och mycket en
fråga om vem som äger tolkningen. I denna uppsats väljer jag att först presentera en helhetsbild av
varje informant/intervjutillfälle för att sedan i analysen på ett mer konkret sätt låta informanternas

86 Føllesdal, Walløe & Elster 2001 s. 407
87 Kvale & Brinkmann 2014 s. 297
88 Ibid s. 295-296
89 Ibid s. 296
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röster  komma  fram.  Detta  anser  jag  ger  tolkningen  en  transparens  men  det  är  dock  jag  som
författare till denna uppsats som bär ansvaret för tolkningsprocessen. Som svar på tilläggscitatet här
ovan  vill  jag  hävda  ett  ja.  Jag  anser  att  jag  logiskt  kunnat  härleda  intervjusvaren  till  mina
forskningsfrågor  och  att  jag  därmed  fått  intressanta  och  reflekterande  bidrag  till  det
forskningsproblem jag ringat in.

Min  ambition  har  varit  att  fånga  upp  informanternas  reflektioner  och  tolkningar  ”där  och  då”
eftersom  detta,  förutom  innehållet  i  de  svar  jag  erhållit,  säger  mig  något  om  hur  vanligt
förekommande och relevant begreppet tolerans är i deras medvetande. Jag anser det därför vara
troligt att informanterna, om intervjun exempelvis skulle göras om efter ett år, då kan ge annorlunda
svar. Detta ser jag dock inte som ett problem i sammanhanget eftersom det jag ville undersöka, eller
mäta, var den levda verkligheten i just det möte som var intervjusituationen. Detta hör samman med
det  faktum att  en hermeneutisk studie inte  strävar  efter  hundra procent  objektiv verklighet,  det
handlar snarare om att låta produkten, eller kunskapsanspråket, tala för sig självt. Validering i allt
för stor utsträckning kan, enligt Brinkmann och Kvale, leda till en ”legitimeringsmani” som istället
undergräver validiteten.90 Jag vill även påpeka att om forskaren tidigare ägnat sig åt området som
beforskas  är  det  större  sannolikhet  att  resultaten  tillskrivs  validitet.  I  detta  fall  har  jag  min
forskningsförberedande studie att hänvisa till. 

Avslutningsvis vill jag påpeka att det inte finns några absolut korrekta eller riktiga tolkningar, dock
är det viktigt att behärska sin metod för att kunna återge logiska och rimliga tolkningar. I mitt fall
handlar detta om delarnas överensstämmande med helheten och vice versa samt min förförståelse.
Jag kommer i slutet  av uppsatsens att  föra en metoddiskussion där jag ytterligare belyser dessa
aspekter samt diskuterar alternativa metoder.

90 Kvale & Brinkmann 2014 s. 297-298
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4. Resultat – sex reflekterande samtal om tolerans

I  detta  kapitel  kommer  samtliga  informanter  att  presenteras  och ges  utrymme för  att  skapa  en
helhetsbild utifrån varje intervjusamtal. Jag har valt att skilja detta från uppsatsens analys där jag
strukturerat informanternas svar i kategorier som motsvarar mina forsknings- och intervjufrågor. 

4.1 Eva, 38, gymnasielärare

Eva har arbetat som lärare i snart tretton år, hon tog sin lärarexamen 2002 och började i yrket 2003.
Hennes undervisningsämnen är religionskunskap och svenska. Intervjun med Eva blir uppsatsens
längsta (70 minuter) och hennes svar på mina frågor rymmer alla många perspektiv och exempel.
Hon rör sig kontinuerligt mellan flera tänkbara tolkningar och nivåer av begreppet tolerans, både
som hon själv uppfattar det och hur hon uppfattar det kopplat till en ämnes- och skolkontext. Jag
vill påstå att vårt samtal verkligen präglades av ett reflekterande synsätt. Relaterat till detta tolkar
jag  det  som att  Eva  vid  tidpunkten  för  intervjun  inte  hade  en  bestämd  tolkning  av  begreppet
tolerans. Hennes tolkningar växte snarare fram under intervjun. Detta bekräftade hon även för mig i
slutet då hon påpekade att det var ovant och längesedan hon hade suttit ner och haft ett såpass
reflekterande samtal i den etiska/filosofiska dimension som detta arbete rör sig inom. När jag tar
upp tolerans kopplat till makt relaterar hon direkt till det jag nämnde om detta i informationsbrevet. 

Eva kommer väl förberedd till intervjun (genom att ha läst informationsbrevet samt har med sig
aktuella styrdokument och ämnesplaner), detta präglade inledningen av intervjun på så sätt att hon
relaterade till  mig och styrdokumenten på ett  sätt  som vittnade om att  det  skulle  kunna finnas
”riktiga” och ”felaktiga” svar. Detta byts dock sedermera ut till ett diskussionsklimat som präglas av
en hög grad av experimenterande, utforskande och utsvävningar (i positiv bemärkelse). Hon berättar
för mig om tolerans som ett svårfångat begrepp inom en skolkontext, hon påpekar bristen på en
definition i skolverksmaterial. Min tolkning av helhetsbilden i intervjun är att tolerans kan vara lika
stora  delar  bra  som dåligt,  det  är  situationsbetingat,  därav  komplexiteten.  Eva  är  även  den  av
informanterna som i störst utsträckning uppmärksammar, och relaterar till,  begreppet intolerans.
Detta tydliggörs bland annat när vi nästan ”fastnar” i en diskussion om huruvida en ska tolerera
rasism vilket då blir synonymt med att tolerera intolerans.

4.2 Peter, 60, högstadielärare

Peter arbetade som högstadie- och folkhögskolelärare i totalt 30 år och sedan ett par år tillbaka har
han lämnat läraryrket. Han undervisade i de samhällsorienterande ämnena. Jag frågar honom om
han under alla 30 år har undervisat i religionskunskap och det har han. Han talar om tolerans, både i
den egna uppfattningen och relaterat till en skolkontext, som något han blivit mer och mer skeptisk
till under de år han arbetat. Han landar självmant ofta i diskussioner kring maktförhållanden och
normer under vårt samtal. På grund av detta menar han bland annat att intolerans är ett enklare
begrepp  att  arbeta  med  och  förhålla  sig  till,  även  om  det  ändå  inte  är  något  han  generellt
förespråkar.  Det  är  för  mig  genomgående tydligt  att  han  teoretiskt  har,  och har  haft,  ett  aktivt
förhållningssätt till begreppet där det med tiden har omförhandlats. Han talar även övergripande om
att som lärare ha arbetat med begreppet utan att använda det, det vill säga arbetat med innebörden
av det. 
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Peters relation till begreppet tolerans är till karaktären bred, han exemplifierar med allt från städer
som anses vara toleranta till glutenintolerans. I denna vida bild av begreppet framträder även hans
skeptiska sida gradvis under intervjun. Han pekar ofta på problematiken i att begreppets innebörd är
svår att fastställa och bestämma i skilda situationer vilket gör att det kan ”leda fel”. Detta menar han
blir än svårare när begreppet ska plockas ur sin kontext och analyseras, särskilt när det direkt berör
individer. Avslutningsvis vill jag påpeka att jag tolkar Peter som att han, i och med den mer och mer
skeptiska attityden,  har  utvecklat  ett  förhållningssätt  där begreppet  tolerans inte  explicit  ingår  i
undervisningen, till förmån för andra begrepp.

4.3 Karin, 40, gymnasielärare

Karin hade från början siktet inställt på att arbeta som präst men valde att byta spår. Hon har i
grunden  en  fil.  mag.  med  religionsvetenskap  som  huvudämne,  andraämnet  är  historia.
Gymnasiepedagogiken lästes senare in separat. Hon har arbetat som lärare sedan 2001. Karin har en
generellt övervägande negativ attityd till begreppet tolerans. I flera av de resonemang hon för under
vårt samtal menar hon att det är för ytligt, oreflekterat och likgiltigt. De gånger vi kommer in på
maktförhållanden påpekar hon att begreppet tolerans till och med kan vara farligt. Övergripande
visar  hon dock sympatier  för  att  ett  begrepp som tolerans  existerar,  och  bör  existera.  Det  hon
däremot ständigt kommer tillbaka till är att det allt för ofta handlar om att skrapa på ytan. Jag tolkar
henne som att tolerans kan vara nödvändigt för att undvika konflikter, men det är inget vi bör bygga
en social samvaro i en demokratisk skola på. Uppsatsens titel ”Vi kan vistas i samma rum men jag
tänker inte prata med dig” är ett citat av Karin under en diskussion om huruvida tolerans försvårar
mellanmänskliga samtal. 

Uttalanden likt ovanstående citat är något hon ofta kommer tillbaka till,  till exempel relaterat till
invandring där hon menar att tolerans riskerar att bli till att ”de” får vara här så länge ”vi” inte
behöver beröras av, eller prata med, ”dem”. I skolan förespråkar hon användandet av begrepp som
enligt  henne är mer positivt  laddade,  såsom respekt  eller  acceptans.  Eller  som i exemplet  med
invandring där hon hellre ser att en direkt diskuterar integration och lämnar tunna begrepp som
tolerans därhän. Avslutningsvis vill jag även påpeka att Karin är den av informanterna som oftast
nämner,  och hellre använder,  begreppen ”acceptans”,  ”förståelse” och ”respekt” -  antingen som
begrepp som är bättre lämpade än tolerans eller som närbesläktade ord. 

4.4 Sofia, 50, gymnasielärare

Sofia började arbeta som fritidspedagog och är i dagsläget gymnasielärare, hon är behörig i en rad
olika ämnen, bland annat religionskunskap, och beskriver sig själv som ”garderad”. Intervjun med
Sofia blev studiens kortaste på 43 minuter, något som inte märks i de avtryck hon lämnar i sina svar.
Jag tolkar nämligen Sofia som den som i sammanhanget ”sticker ut” mest i sina resonemang kring
tolerans. Hon tar under intervjun avstamp i FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna och den
grund hon står på präglas av vad hon själv beskriver som humanism. Hon är den enda av samtliga
informanter som genomgående på ett så uttalat sätt tar stöd mot något konkret i sin förståelse av
begreppet tolerans. Även om Sofia inte ser begreppet tolerans som optimalt så väljer hon oftast att
framhäva de positiva aspekterna av det.
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Hon menar till exempel att tolerans blir viktigt i ett samhälle där vissa typer av intolerans blir allt
mer normaliserat. Övergripande tolkar jag henne enligt devisen ”även om tolerans i vissa fall utgör
en miniminivå så är den miniminivån fortfarande bättre än ingenting”. Till detta hör även att hon
pratar  om ett  samhällsklimat  som blir  allt  mer  individualistiskt  och  intolerant.  Under  intervjun
reflekterar  hon  även  över  begreppets  betydelse  kopplat  till  sin  egen  undervisning  och  påpekar
vikten av att verkligen göra det tydligt, särskilt eftersom det enligt henne blir svårare och svårare att
undervisa i, och om, tolerans.

4.5 Anna, 45, högstadielärare

Anna är högstadielärare i ämnena svenska och religionskunskap, vilka hon först läste in separat för
att  sedan  läsa  ett  lärarprogram  på  ett  och  ett  halvt  år.  Detta  gör  henne  behörig  även  som
gymnasielärare. Hon har arbetat som lärare sedan 2007. Annas resonemang kring tolerans är rent
generellt  sammankopplade  med  tankar  om normer  och  makt.  Hon  intar  en  mellanposition  där
argumenten för och emot tolerans håller en jämn balans. Särskilt utmärkande för Anna är hennes
genomgående resonemang kring att  tolerans är  något  som bör medvetandegöras,  det  är  en mer
komplex process än bara en generell ”handling”. Hon menar att vi måste vara förberedda på att
tolerera, ett resonemang jag anser ligga väldigt nära tanken om toleranta attityder och handlingar. 

Hon exemplifierar denna medvetandedimension på flera olika sätt  under  intervjuns gång, oftast
kopplat till klassrummet. Här handlar det om att förbereda eleverna på sådant som kan upplevas
som främmande och annorlunda (såsom religiösa samt kulturella inslag och uttryck) för att sedan på
bästa  sätt  kunna agera tolerant.  Vidare menar  hon att  skolan är oerhört  viktig  i  detta  avseende
eftersom hon tror att det är här som det går att anlägga en bra [tolerant] grund att stå på och påverka
värden. Avslutningsvis vill jag även ta upp att hon är den av informanterna som oftast exemplifierar
med berättelser och händelser ur skolvardagen och undervisningssituationer.

4.6 Johan, 31, gymnasielärare 

Johan har arbetat som lärare sedan fyra år tillbaka. Han läste in religionen fristående, sedan allmänt
utbildningsområde till  lärare och slutligen en idrottslärarutbildning. Han har arbetat som lärare i
fyra år. Hans resonemang präglas av att han ofta går på djupet, ofta personligt, när han tolkar och
definierar toleransbegreppet. Han talar om vikten av att människor, kulturer och religioner måste
kunna mötas på ett empatiskt sätt. I hans utsagor tolkar jag att finns det tydliga spår av att tolerans
är en del av en människas karaktär, han diskuterar inte gärna begreppet som statiskt och mätbart
utan som något unikt som formar, och formas av, en. Även Johan framhåller betydelsen av att vara
normmedveten när tolerans diskuteras och utövas. Han menar bland annat att tolerans i sig kan
kopplas  till  ett  demokratiskt  fostrande  men  att  en  allt  för  vidsträckt  tolerans  riskerar  att  bli
normskapande, vilket i sin tur fungerar hämmande.

Min tolkning av den underliggande meningen i Johans resonemang under vårt samtal är att tolerans
inte är något som bör låta sig ringas in på ett för brett plan. Det handlar snarare om att bejaka
komplexiteten i begreppet genom diskussioner om, och insikter i, människors unika karaktärer. För
honom själv har begreppet kommit att få en specifik betydelse kopplat till sin yrkesroll där han
menar att det i mångt och mycket handlar om att ha ett empatiskt bemötande för att erkänna andra.
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5. Analys

Uppsatsens  analysdel  kommer  att  presenteras  tematiskt  utifrån  de  olika  kontexter  och
problemområden som intervjuerna berörde. Jag har valt att strukturera dessa avsnitt med tillhörande
rubriker  utifrån  intervjuernas  olika  avgränsade  delar.  Varje  nytt  samtalsämne eller  intervjufråga
presenteras således för sig självt. Punkt 5.1 och 5.2 berör informanternas resonemang om hur de
själva ser på tolerans, punkt 5.3, 5.4 och 5.5 berör tolerans kopplat till en skolkontext medan punkt
5.6  fungerar  som  en  sammanfattande  avslutning  där  jag  kort  diskuterar  delarnas  relation  till
helheten och vice versa, det vill säga vad som utmärker informanterna samt deras inbördes relation
till varandra. 

5.1 Tolkningar, förståelser och attityder till tolerans

Detta första avsnitt presenterar de diskussioner som följde av intervjufrågorna om hur lärarna tolkar
och  förstår  begreppet  tolerans,  vad  de  associerar  till  begreppet  samt  huruvida  de  upplever
begreppets negativa och/eller positiva sidor. Lärarnas svar målar tillsammans upp en bred bild av
tolerans och återger en skala som går ända från positivt till negativt laddat. De olika associationer
som görs hjälper till att placera tolerans i ett bredare sammanhang och därmed öka förståelsen för
attityden till begreppet.91

5.1.1 Hur lärarna förstår och tolkar begreppet tolerans

Jag vill börja detta avsnitt med en enklare tabell där jag återger vad jag tolkar som det närmaste
lärarna  kommer  en  definition  av  begreppet  tolerans.  Dessa  citat  är  hämtade  ur  ett  bredare
sammanhang men ringar på ett bra sätt in deras grundförståelse och tolkning.  

Peter ”Tolerans vilar på en tanke om att man inte riktigt 
kan acceptera eller tycka om”

Eva ”Tolerans betyder att man kan närma sig en 
förståelse och att man kan respektera människors 
olikheter”

Karin ”Tolerans betyder att man ska vara mer öppen för 
olikheter”

Anna ”Tolerans är lika med en acceptans för olikheter”

Johan ”Tolerans är något som leder till självkännedom, 
det är ens människosyn”

91 Attityder i detta sammanhang ska inte förväxlas med attityd kopplat till diskussionen om toleranta handlingar och 
attityder. Med attityder avser jag här ordets bokstavliga betydelse, det vill säga en människas personliga inställning 
till något.
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Sofia ”Tolerans vilar för mig på en humanistisk grund, 
jag har ingen egen tolkning utan jag utgår från FN:s
deklaration för de mänskliga rättigheterna”

Den tydligaste gemensamma nämnaren i samtliga lärares tolkningar av begreppet tolerans är att det
i  någon mån upplevs som ett  mångbottnat  begrepp som egentligen inte kan tillskrivas  en enda
tolkning. Den som tydligast sticker ut från detta resonemang är Sofia, som grundar sin tolkning av
tolerans i FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna,  artikel 1.  Hon påpekar att  detta hela
dokument utgör grunden för henne eftersom hon identifierar sig själv som humanist. Hon förklarar
vidare: ”detta står inte enbart för tolerans utan för mycket annat också” och på följdfrågan om hon
återkommer till detta dokument när hon reflekterar över andra begrepp svarar hon ”ja, absolut”.
Johans tolkning av begreppet tolerans är den av samtliga tolkningar som är mest präglad av och
sammanflätad med den egna identiteten. Tolerans för honom har sedan långt tillbaka varit synonymt
med en självkännedom som genom hans unika förmågor, uppväxt och erfarenheter präglat hans sätt
att erkänna, och tolerera, andra människor. Han säger själv:

Vad är det i mig som gör att jag reagerar? Det är väldigt intressant. Vad är det som skapar
tolerans inom mig, och det motsatta, intolerans? Tolerans handlar för mig mycket om att
kunna erkänna en annan människa för den hon är. Det erkännandet hör ihop med hela det
demokratiska  uppdraget  som  skolan  står  för  relaterat  till  religionsfrihet,  sexualitet,
förebyggandet av kränkningar och så vidare. Så, för mig är tolerans ens människosyn. 

Peter, Eva, Karin och Anna är de som explicit uttrycker begreppets mångtydighet, de använder ord
som dubbeltydigt, mångbottnat, dubbelbottnat och ”fyrtydigt” vilket vittnar om svårigheten i att
ringa in en exakt tolkning. Eva menar bland annat att det är avsaknaden av en tydlig ram kring
toleransen som gör begreppet dubbeltydigt. Hon ställer sig bland annat frågan om vilken tolerans
som ska  gälla  i  skolan  och  var  gränsen  går  för  denna  tolerans.  Samtliga  dessa  fyra  lärare  är
samtidigt även de som initialt uttalar en negativ hållning till begreppet. Den negativa hållningen
uttrycks främst i diskussioner om tolerans som normskapande/normupprätthållande och på grund av
den nära kopplingen till intolerans. Den som tydligt sticker ut är Karin som uttalat säger att ”jag
tycker det är ett ganska negativt begrepp om jag ska vara ärlig”, med ett tonfall och kroppsspråk
under samtalet som förstärker detta. Hon förklarar att ”det handlar om att man förutsätter att det
finns saker som man inte tolererar i samhället”. Karin är den som inledningsvis har den tydligaste
och mest  fasta  ståndpunkten i  detta  avseende.  Så,  för  att  sammanfatta  går  följande mönster  av
skönja i lärarnas utsagor: De fyra som uttrycker det problematiska med tolkningen och definitionen
av begreppet (att det är mångtydigt) är även de som har den tydligaste skeptiska hållningen, de
andra två visar här inte upp denna skepsis.

5.1.2 Acceptans, respekt och förståelse – närbesläktade begrepp

I mitt  försök att  vidare ringa in begreppet tolerans, med utgångspunkt i de inledande utsagorna
(definitionerna och tolkningarna), förde jag ett samtal med informanterna om vad de associerade till
begreppet i form av händelser, situationer och närbesläktade begrepp. Mest intressant att notera här
är att begreppen acceptans, förståelse och respekt verkar ligga väldigt nära tolerans. Ibland blir de
till synonymer och ibland används de som en stark avgränsning mot tolerans, närmare bestämt som
något mer önskvärt än tolerans. Ytterligheterna här representeras av Karin och Johan. Den första av
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dem associerar till diskriminering, dock ingen särskild händelse. Hon ställer sig frågan varför vi inte
istället lever upp till de mänskliga rättigheterna genom acceptans och respekt, som hon då menar är
mer inkluderande och mindre diskriminerande än tolerans. Johan, å andra sidan, associerar tolerans
till förmågan att kunna sätta sig in i utanförskap och förstå omvärlden och därmed blir begreppet
tolerans för honom sammankopplat med empati, medmänsklighet och förståelse. 

Eva ligger någonstans i mitten av de ovan presenterade ytterligheterna eftersom hon har en viss
skepsis, eller ambivalens, gentemot begreppet men ändå resonerar kring positiva utfall av tolerans
kopplat till närliggande begrepp. Hon reflekterar på följande sätt:

R – Förståelse kanske ligger nära tolerans. Det är ju inte riktigt samma sak, man behöver
inte förstå för att man ska kunna tolerera, men det kan ju vara så att man kanske försöker
förstå. Att vara tolerant är att försöka förstå någonting, att man vill förstå. 
I – Ja, att det finns någon typ av god vilja där i bakgrunden?
R – Ja, jo precis, en önskan. I vissa fall så kan ju tolerans innebära att man möter något
man kan tänka sig som en aktiv och en passiv tolerans – antingen kanske man då sitter
tillbaka och tänker ”det är okej det här”, eller så kan det ju vara ett närmande - att man
närmar sig en annan människa. Många gånger kan det ju hända att man i mötet med en
annan människa får kunskap och därmed tolerans. Så, jag undrar om inte innehavet av
kunskap om något är nära förknippat med att vara tolerant? Eller tvärt om, att okunskap
är lika med intolerans.

Även fast det som sagt går att utläsa liknande attityder, eller tendenser till attityder, i reflektionerna
kring association vill jag påpeka att alla lärare svarar olika på frågorna. Detta markerar en ökad
spridning i deras förståelse av begreppet än det som framkom under föregående punkt där fyra av
lärarna låg nära varandra i och med att  de uppfattade begreppet som mångtydigt. Här hittar vi,
förutom de tre lärare jag redan presenterat, vitt skilda uppfattningar. Peter menar bland annat att
eftersom begreppet tolerans i sig är så omfattade kan det lika gärna handla om glutenintolerans. Det
närbesläktade begrepp som blir utmärkande för honom är dock intolerans. 

5.1.3 En byggsten i demokratin

Här presenteras de förståelser, tolkningar och attityder som går att utläsa som toleransbegreppets
positiva sidor, under nästföljande rubrik tittar jag på motsatsen. Detta för att kunna återge en tydlig
bild av vad som kan vara positivt respektive negativt och i vilket/vilka sammanhang de är det. Det
finns ett tydligt mönster i att de positiva aspekterna av tolerans hos lärarna på ett eller annat sätt är
kopplat till demokratin, eller i synnerhet skolans demokratiska uppdrag. Nästan alla  lärare talar om
tolerans som en komponent, eller byggsten, i demokratin. För att kunna upprätthålla en demokrati
med yttrandefrihet  och respekt  för andra människors och deras åsikter  behövs tolerans i  någon
utsträckning. Denna tanke tar sig i uttryck på olika sätt. 

Eva har ett relativt neutralt förhållningssätt i och med att hon talar om det som något naturligt och
beständigt, som ett system som behöver sina delar för att fungera. Anna, Sofia och Peter beskriver
det  mer  som att  toleransen behövs,  demokratiskt  och  samhälleligt,  på grund av  att,  som Anna
uttrycker  det,  ”världen  ser  ut  som  den  gör”.  Johan,  vars  tolkning  av  tolerans  är  starkt
sammankopplad med den egna individen och människosynen, problematiserar detta ytterligare. Han
menar att vi måste vara medvetna om att individer, samhällen, länder och kontinenter har olika
uppfattningar om vad tolerans är, och innefattar, för att kunna upprätthålla demokratin, eller det
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demokratiska fostrandet. 

Den som tydligt  sticker  ut  i  detta  avseende är  Karin.  Även hon uppmärksammar tolerans  i  en
demokrati-kontext, men hon menar att  toleransen här snarare är en konsekvens.  Hon reflekterar
över om det kan vara så att det bland annat är tolerans som gör demokratin svår och komplex. En
demokrati som starkare betonade respekt och acceptans hade i hennes fall varit mer positiv eftersom
de orden enligt henne har en ”högre innebörd”. Sammanfattningsvis verkar det som att de positiva
aspekterna  av  tolerans  rör  övergripande  dimensioner  så  som  demokratin,  det  demokratiska
fostrandet och samhället med dess konflikter och yttrandefrihet. Peter nämner till exempel att städer
kan ses som toleranta, hans exempel är Umeå som han påpekar är känt som en stad som är tolerant
mot HBTQ-personer. 

5.1.4 ”Vi kan vistas i samma rum men jag tänker inte prata med dig”

Vi har tidigare sett hur tolerans i en övergripande demokratisk och samhällelig kontext, även hos de
lärare som i grunden är skeptiska till begreppet, kan ses som något positivt. När vi däremot börjar
närma oss den socialt skönjbara dimensionen, de mellanmänskliga relationerna vi alla är del av i vår
vardag, tenderar de negativa aspekterna av begreppet att få fäste i lärarnas utsagor. Tolerans är helt
enkelt  något  annat och mer komplext ”öga mot öga”.  Den av lärarna som tydligast  bygger  sin
förståelse  av  tolerans  på  denna problematik  är  Karin.  Hon menar  att  tolerans  utgör  en  typ  av
miniminivå som vi inte ens bör befatta oss med, hon förklarar: ”en ökad tolerans mot homosexuella
hör man ibland folk prata om, då känner jag nej, det här är ett konstigt begrepp”. Hon ställer sig
alltså frågande till varför vi ens lägger oss på den här nivån, istället bör vi acceptera och i längden
respektera varandra. Vi bör inte acceptera eller nöja oss med att det finns motsättningar i synsättet
kring sexuella läggningar, detta blir i en skolkontext helt ohållbart, något hon illustrerar med citatet
”vi kan vistas i samma rum men jag tänker inte prata med dig”. 

Johan och Eva för ett resonemang kring toleransens problematik i mellanmänskliga relationer vilket
mynnar ut i reflektioner om hur vi kan förhålla oss till begreppet. De avfärdar det inte på samma
sätt som Karin. De talar både om tolerans som något individuellt,  något som går att forma och
förändra. Häri, menar de, finns samma problematik som Karin uttrycker eftersom samsynen ofta
lyser med sin frånvaro vilket bidrar  till  polarisering och isolering.  Johan förklarar detta  väldigt
tydligt genom att påpeka att vi tolererar ur det egna perspektivet vilket är präglat av vår bakgrund,
vår  uppväxt,  vår  sexualitet  och  vår  status/position  i  samhället.  När  ens  ”egen”  tolerans  möter
omvärlden kan det därför bli svårt. Han menar därför att vi måste arbeta för att mötas på samma
plan i vardagen vilket kräver en förståelse för ”vi och dem” och olika tillhörigheter. Eva är inne på
samma spår när hon talar om att vi bör försöka förstå och acceptera individer i unika situationer,
vilket i sin tur leder till tolerans – som är något som enligt henne då går att förändra och forma.
Tolerans är i deras mening något som alltså inte är självklart positivt.

Sofia, Peter och Annas reflektioner är mer konstaterande, de menar att begreppet är problematiskt
eftersom det inte innefattar alla människor, eller som Sofia påpekar att ”alla klarar inte av frihet
under ansvar”. Peter menar av dessa anledningar att han hellre förhåller sig till, och använder sig av,
begreppet  intolerans  i  diskussioner  och  sociala  situationer  för  att  på  så  sätt  direkt  komma  åt
problematiken. Även fast lärarna ger uttryck för olika förhållningssätt finns det en samsyn angående
vad som är problematiskt - och det är just tolerans i de mellanmänskliga och sociala situationerna.
Johan och Evas resonemang är synnerligen intressant eftersom (som jag tolkar dem) de menar att
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förståelse och acceptans bidrar till att skapa tolerans. På så sätt är tolerans inte den huvudsakliga
komponenten eller det vi bör utgå ifrån, utan snarare produkten och det skapade resultatet av dessa
situationer.        

5.2 Tolerans i en normkritisk kontext

Detta avsnitt bygger på svaren på de frågor jag ställde till lärarna angående tolerans som handling
och attityd samt tolerans kopplat  till  makt.  Jag använde själv aldrig begreppen normkritik eller
normkritisk pedagogik då jag ville säkerställa att deras reflektioner inte färgades av mina kategorier
eller  förhållningssätt.  Dock är  maktaspekten,  samt  attityd  kontra  handling,  centrala  teman  i  en
normkritisk kontext vilket är förklaringen till att jag väljer att slå dem samman under denna rubrik.

5.2.1 Maktförhållanden och tolerans

Diskussionerna kring makt och tolerans hör till de sammantaget mest livliga under samtalen med
lärarna. Den bild av tolerans, med fokus på begreppets negativa samt positiva sidor, som målades
upp i  föregående avsnitt  blir  här  mer  konkret  när  lärarna  gör  en  maktanalys.  Alla  lärare,  med
undantag för Sofia, gör väldigt liknande reflektioner kring maktaspekten. Jag vill därför börja med
två citat som illustrerar likheten i lärarnas sätt att tänka, det första av Eva och det andra av Karin.

Det blir lite det här att ”vi tycker det är helt okej att du är annorlunda”, det blir ju ett sätt
att markera skillnaden, där vi är de representerade som grupp. En klass arbetar just nu
med normer rent övergripande, men jag vet inte om de pratar om tolerans,  men där
kommer man ju in på könsroller, sexualitet, och den biten. Här kommer det tillbaka, till
exempel: ”vi tolererar att du har din sexualitet”, det blir liksom aldrig normalt, om man
nu använder normalitetsbegreppet. Det kan aldrig bli neutralt, eller norm, därför att den
som äger normen tittar sig omkring och säger ”vi accepterar dig, vi tolererar dig”. Och
då får man ju aldrig vara med i det här ”normala”.

Jag som tolererar får ju en annan maktposition. Tolerans är ett farligt begrepp, om det
finns personer eller företeelser som jag känner att jag måste tolerera, då ställer jag mig
själv i  en maktposition gentemot de andra.  Om jag kommer till  en annan kultur,  en
annan del av världen, då måste dom tolerera att jag finns, då kommer jag i en annan
ställning. Om man befinner sig i det ”vanliga”, i hemmamiljö, så tror jag att man har en
maktposition där.

Det finns slående likheter i Evas och Karins sätt att tänka, de talar båda om maktskillnaden hos den
som tolererar  och den som blir  tolererad.  De skiljer  sig  dock på mer  teoretiska planet  då  Eva
uteslutande talar om normer medan Karin talar om över- och underordningar i maktpositioner, men
detta menar jag är en subtil skillnad i sammanhanget. Denna skillnad finns även hos de andra där
Peter och Johans resonemang kretsar kring maktpositioner och Annas kretsar kring normer. Alla är
de dock överens om att det finns en klar skillnad i vem som har makten, och kanske viktigast, vem
som  inte  har  den.  Johan ger  exempel  på  hur  tolerans  kan bli  ett  maktutövande med fokus  på
härskartekniker:
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I –  Jag  undrar  hur  ser  du  på  tolerans  och  makt?  Kan  du  ge  något  exempel  på
maktförhållanden kopplat till tolerans?
R – Jag tänker på härskartekniker, exempelvis: ”jag tolererar att du har den tröjan på
dig, jag tolererar att du är du”, där finns det en maktordning. Jag tänker även att man
kan osynliggöra människor och fenomen, i det kan det finnas en intolerans. Att man
förminskar människors erfarenheter och kulturer. 
I – Tänker du att man har företräde och att det är problematiskt?
R – Ja, eller, beroende på vilken roll man har så kan man välja att lyfta frågor ur det
egna perspektivet, som chef eller lärare till exempel. Då missar man annat, det blir en
diskurs i sig.

Den som på ett tydligt sätt skiljer från de andra är Sofia. Hon påtalar inte att det  inte  finns en
maktasymmetri kopplat till tolerans, det är snarare så att hon väljer att se det från en annan position.
Återigen handlar det här om vilken nivå man väljer att inta, Sofia menar nämligen att den som
tolererar i alla fall gör något, eller försöker göra något. Hon förklarar att det finns större hopp för en
person som i alla fall försöker tolerera än för någon som inte alls har den inställningen. Samtidigt
förklarar hon även att hon känner att ribban ligger så lågt idag att om man ställer tolerans mot
motsatsen, det vill säga intolerans, så är det ändå så att tolerans har en positiv klang.

5.2.2 Handlingar och attityder

Frågan kring attityder och handlingar visar på hur personligt präglade de olika synsätten hos lärarna
är. Samtliga, med undantag för Peter som ifrågasatte huruvida de över huvud taget går att skilja åt,
definierade skillnaden mellan dem på ett sätt som vittnar om att det handlar om två olika aspekter
av samma sak. Jag vill inleda med ett ganska långt stycke hämtat från samtalet med Anna för att
sedan redogöra vidare för de spridda synsätten.

R – Det är ju lätt att föreställa sig att man är tolerant, att man tänker att man är det. Men
när man hamnar i en situation kan man mycket väl reagera annorlunda. Jag tror att det
är lättare att agera på ett tolerant sätt om man redan tänkt på det, exempelvis ”så här
tycker jag om det här”. Man kanske även reagerar annorlunda när det kommer nära en,
till exempel att man inte har några problem med homosexuella men sedan visar det sig
att ens eget barn är homosexuellt. Jag har inte varit i situationen själv men...
I – Nej, men jag förstår din tanke, det handlar på något sätt om att vara förberedd?
R – Mm
I – … på att kunna tolerera
R – Ja
I – Blir själva förberedelsen attityden då?
R – Ja!
I – Men samtidigt har vi alldeles nyss diskuterat tolerans som att det kan vara något
negativt,  så  då  behöver  det  kanske  inte  vara  bra  att  vara  förberedd?  Den  toleranta
handlingen kan ju i alla fall fortfarande vara negativ?
R – Ja...  fast det jag tycker är negativt är nog att  dessa värderingar ens ska behöva
finnas, att man ska behöva förbereda sig. Att det inte är självklart att alla är okej. Att
man  ens  ska  behöva  tänka  ”det  är  okej  att  ha  en  annan hudfärg”  -  att  det  inte  är
självklart.
I – Så tolerans är inte bra eftersom det inte bör behöva finnas, men, eftersom det nu
finns och tillhör verkligheten så är det bra att vara förberedd?
R – Ja
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I – Så, ska man tolerera så bör man vara förberedd på det, men det är inte alltid bra att
tolerera? Är jag med?
R – Ja, och vissa saker ska man ju inte tolerera heller. Man måste känna sitt eget värde
och inte tolerera att bli utsatt för vad som helst. 

Det Anna talar om är att förberedelse är starkt kopplat till den attityd en besitter. Denna förberedelse
präglar sedan handlandet. Annas synsätt är därmed det som starkast vittnar om kopplingen mellan
dem, även fast det handlar om två olika aspekter. Även Sofia påpekar att attityden kan bestämma
handlingen, hon exemplifierar med förhållandet mellan etik och moral och påpekar att det även om
det är skillnad på vad en säger/känner och hur en handlar så hör de ändå ihop. Karin, Eva och Johan
reflekterar över attityden och handlingen utan att det finns en inbördes påverkan mellan dem i deras
utsagor. Karin menar att en handling kan vara något en bara ”gör” utan att för den sakens skull
mena det innerst inne. Handlingen behöver därför inte förändra eller påverka insidan, en handling
kan utföras för att den till exempel anses vara ”politisk korrekt” menar hon. 

Eva  talar  i  termer  av  aktiv  och  passiv  tolerans,  där  det  förstnämnda  är  handlingen  och  det
sistnämnda är attityden. Tolerans för henne är starkare kopplat till attityden, det passiva, eftersom
hon menar den aktiva toleransen kan mynna ut i något annat. Hon exemplifierar med människor
som hjälper flyktingar, de kan via sina toleranta handlingar komma att utveckla ett förhållningssätt
som inte längre är enbart tolerant. Johan, som är den av lärarna som tydligast uttrycker toleransens
koppling till den egna individen och de egna förutsättningarna, resonerar på följande sätt:

En tolerant attityd handlar för mig om människovärde och erkännande, hur man ser på
andra  och  så  vidare.  Av  den  anledningen  är  det  viktigt  att  man  som lärare  skapar
utrymme i klassrummet för alla. Jag kan tänka mig att det är vanligt i klassrummet att
man lyfter fram de elever som har det ”toleranta språket”, men hur mycket jobbar man
då med det andra? En tolerant handling för mig är mer aktiva samhällsinsatser, mellan
sjuksköterskor till exempel – att skapa en offentlig sektor som fungerar genom att hjälpa
varandra. En tolerant handling är även att vägleda en annan människa, i exempelvis ett
samtal. Vägleda, inte säga ”så här är det”. […] Attityd för mig handlar om någon slags
karaktärsdomän, jag tänker att attityd är en form av attitydshållning – vad är viktigt och
meningsfullt för mig? För mig har det blivit så att jag vill verka i det ”lilla”, bland mina
närmaste. Detta tror jag hänger ihop med åldern, förut såg jag det nog som något större.

I  Johans  resonemang  här  ovan  kan  vi  tydligt  se  hur  det  är  attityden  som  är  kopplad  till
uppfattningen om tolerans. Han beskriver det som ens ”karaktärsdomän”, något som kommer fram i
mötet  med de  som står  honom nära.  Handlingen är  mer  kopplad  till  ett  samhälleligt  plan,  till
exempel ett sätt att skapa en fungerande offentlig sektor på. Som vi sett benämner samtliga lärare
handlingar och attityder som tolerans, det är dock skillnad i hur de upplevs höra ihop och påverka
varandra. 

5.3 Tankar om värdegrunden

Detta avsnitt bygger på de reflektioner lärarna gjorde angående det faktum att tolerans är ett centralt
ord i värdegrunden. Jag vill börja med att återge vad jag anser vara kärnan i deras olika svar för att
sedan belysa de problematiska som träder fram, främst handlar detta om bristen på reflektion och
diskussion kring begreppet  i  skolan.  På frågan ”varför  tror  du att  tolerans  är  ett  centralt  ord i
värdegrunden?” svarade lärarna:
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För att fungera som en motpol 
till intolerans. Det är konstigt 
att fostra elever till något så 
mångtydigt som tolerans när det
inte finns någon definition

- Eva

För att erkänna individer. Det 
behövs dock pratas om och hur 
man gör det. Det behövs 
diskussioner om begreppet.

- Johan

För att det är ett modeord som 
ligger i tiden. Det jag upplever 
menas med ordet är förstås 
positivt. Men, det är för 
oreflekterat.

- Karin

För att vi lever i en demokrati 
och i ett mångkulturellt 
samhälle.

- Sofia

För att motverka intolerans. 
Ytligt sett är det positivt men 
ändå alldeles för oreflekterat.

- Peter

För att det är i skolan som vi 
har möjlighet att påverka och 
skapa den där världen vi kanske
önskar.

- Anna

Det i mitt fall nästan mest intressanta är att lärarna faktiskt ger olika svar på frågan. Det är knappast
förvånande med tanke på deras skilda och varierande synsätt på tolerans, men eftersom vi genom
denna  fråga  träder  in  i  en  skolkontext  blir  detta  viktigt  att  uppmärksamma.  Fyra  av  dem
uppmärksammar konkret det faktum att ordet är för oreflekterat eller att det saknas en definition.
Johan belyser problematiken i detta på följande sätt:

R – Jag tror att den tolerans som framskrivs där handlar om att erkänna en individ för
den den är. Utifrån etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Så tror jag
toleransen är menad i det avseendet. Jag kan köpa det, men ordet behöver diskuteras
mycket relaterat till begreppets flexibilitet. Och inte bara prata om det, utan prata om
att  göra  det.  Det  här  är  intressant  i  relation  till  yttrandefrihet,  särskilt  lärarens
yttrandefrihet som är begränsad – eller relaterad till styrdokument. 
I – Blir tolerans mer komplext eftersom det berör människor från alla möjliga olika
bakgrunder?
R – Ja, jag tror man underskattar det. När vi håller på med fortbildning berör det ofta
grundliga saker, det borde finnas forum för att diskutera sånt här – utifrån exempelvis
forskning. För att slippa ”socialt mys med missnöje” behöver vi en mer utvidgad syn.
I – Tänker du att det ur de här diskussionerna ska komma en samsyn?
R – Nej, det handlar om att förstå att det är ett flexibelt och komplext begrepp, i det
krävs  respekt.  Jag  tror  även  att  geografi  spelar  roll,  alla  städer  har  sina  egna
gemensamma synsätt – det tror jag vidare påverkar skolan.

Vidare är det intressant att notera hur två av lärarna uppfattar begreppets existens som en motpol till
intolerans, särskilt om en gör tolkningen att begreppet då inte har en egen innebörd, eller själv kan
berättiga  sin  existens.  Jag  kommer  nu  att  gå  vidare  med  att  föra  in  begreppet  tolerans  i  en
religionskunskapskontext. Här blir det intressant att se hur lärarna förhåller sig till tolerans i ljuset
av de personliga reflektioner och tolkningar de hittills gjort.  

5.4 Vilken tolerans? - begreppet relaterat till skolan och ämnet religionskunskap

Detta avsnitt  bygger på diskussionerna som följde av frågorna som berörde vilken roll  tolerans
spelar i ett religionssammanhang/religionskunskapssammanhang, vad som utmärker tolerans samt
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vad som möjligtvis skiljer det från andra skolämnen. Jag väljer att presentera detta innan jag går in
på analysen av lärarnas didaktiska och rent praktiska utsagor, detta eftersom svaren på dessa frågor
inte nödvändigtvis behöver betyda att de faktiskt arbetar med tolerans rent konkret (vilket vissa av
lärarna inte gör). Här handlar det snarare om att reflektera över värdegrundsbegreppet tolerans inom
en religionskontext. 

5.4.1 Vad utmärker tolerans i ett religionskunskapssammanhang?

Samtliga lärare identifierar och ger uttryck för skillnaden mellan det lilla och det stora perspektivet
när vi diskuterar vad som utmärker tolerans i ett religionskunskapssammanhang, eller ett bredare
religionssammanhang. Det lilla representerar i detta fall det mellanmänskliga medan det stora står
för relationer etc. mellan religioner, folkgrupper eller samhälleliga företeelser. Fyra av dem nämner
explicit ordet förståelse i den bemärkelsen att det är genom detta vi kan skapa, eller snarare öka,
toleransen. Peter, Anna och Eva talar om förståelse på ett personligt plan, något som undervisningen
ska bidra till för varje unik elev. Sofia är den av dem som ger det mest konkreta exemplet på hur
toleransen kan ta sig i uttryck, eller användas, i denna kontext. Hon menar att toleransen spelar en
nyckelroll eftersom det är via den det går att komma åt elever med en negativ eller skeptisk attityd
till  ämnet.  Hon exemplifierar  själv  med elever  som ställer  sig  frågande till  varför  de  ska  läsa
religionskunskap när de inte tror på något själva, här menar hon att de ju fortfarande måste lära sig
att tolerera varandra. På så sätt fungerar toleransen som ett verktyg för att luckra upp en alltför
orörlig individualism.

Johan utvecklar  ytterligare det personliga perspektivet,  eller  den personliga vinsten,  av tolerans
kopplat till religion. För honom handlar tolerans här om att kunna sätta sig in i andra människors
perspektiv  och  känna  empati,  för  att  uppnå  detta  menar  han  att  eleverna  måste  få  närma  sig
religionsämnet  på  ett  reflekterande  och  akademiskt  sätt.  Om  läraren  bara  har  fokus  på
stoffinlärningen går mycket förlorat, bland annat förmågan att kunna analysera intolerans. Karin,
som tidigare visat sig skeptisk mot begreppet argumenterar på följande sätt relaterat till ämnet:

R – Det ju lika med respekt och acceptans, det ska genomsyra hela skolan. Vi lärare som
kan anses vara förebilder ska ju också leva som vi lär, vi kan ju inte stå och prata och
samtidigt inte tolerera. Men tolerans kan ju samtidigt vara ”ska jag tolerera att han sitter
med fötterna på bordet”, förstår du? Vart går gränsen för toleransen egentligen? Nu har
jag tänkt mycket i olikheter, men det kan ju handla om... ett toleransklimat i klassrummet
där man kan sitta med keps på,  eller  att  man ligger och halvsover.  Man kan ju inte
tolerera  för  mycket  heller.  Man  kanske  får  ta  ett  samtal  i  klassrummet  om  vart
toleransnivån går?
I – Ja, det här tycker jag är jätteintressant eftersom baserat på det du säger nu så tolkar
jag dig som att det måste finnas en tolerant miljö i undervisningen relaterat till hur man
beter  sig  i  klassrummet,  men  att  tolerans  inte  är  ett  begrepp  du  använder  i  själva
ämneskunskapen?
R – Precis
I – Har jag tolkat dig rätt då?
R – Mm
I – Du säger  ju  att  du tycker att  begreppet  är  tunt,  går det  då  att  tolka som att  din
undervisning ska sträva längre än vad toleransbegreppet kan ta sig? Förstår du hur jag
tänker då?
R – Ja, absolut
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I – Det  säger mig att  toleransen finns  där,  men den handlar snarare  om den sociala
dynamiken...
R –  … och den fysiska miljön kanske, hur vi uppträder i klassrummet. Lite mer så.

Som vi kan se handlar tolerans för Karin mer om något kopplat till den sociala och fysiska miljön.
Hon är den enda bland lärarna som inte tillskriver tolerans någon särskild roll eller betydelse i ett
religionskunskapssammanhang,  vilket  går  att  förstå  i  och  med  hennes  tidigare  utsagor.  Det
framträder en tydlig distinktion här, jag vill dock gå djupare i analysen för att visa att det även finns
inbördes skillnader hos de fem som tillskriver toleransen en betydelse eller roll kopplat till ämnet.
Även fast Peter, Anna och Eva talar om tolerans kopplat till förståelse på ett personligt plan gör de
detta utifrån olika synsätt. Anna och Eva, och för den delen Johan, uttrycker i detta avseende inte
explicit  toleransens begränsningar inom religionskunskapen.  Det gör dock Peter,  som menar  att
toleransen förlorar sin giltighet när vi väl är nere på ett mellanmänskligt plan. Han exemplifierar
bland annat med att någon säger ”jag tolererar inte att du tycker att man återföds”, något han då
menar blir felaktigt, något en inte kan säga. 

Sammanfattningsvis pekar den absoluta majoriteten av lärarna på att tolerans inom denna kontext
har att göra med det lilla, det vill säga det mellanmänskliga eller sådant som direkt berör människor.
Det finns en variation inom detta som sätter gränser för hur långt toleransen går att använda. I det
sistnämnda exemplet fungerar tolerans så att det kan bidra till att skapa mellanmänskliga relationer
och samtal, genom förståelse för varandra, men inte som något som bör användas eller praktiseras
inom dessa samtal.   

5.4.2 Relationen till andra skolämnen samt begrepp och värden

För att ytterligare ringa in toleransens plats och roll i en religionskontext bad jag dem jämföra med
begreppet relaterat till andra ämnen för att se om det fanns någon skillnad. Vidare diskuterade vi
även sådant som de relaterade till, eller kände låg nära, tolerans. Samtliga lärare är här överens om
att  en  behöver  ha  ett  annat  angreppssätt  och  en  annan  syn  när  det  kommer  till  andra  ämnen.
Samhälle och historia nämns som exempel, inom dessa ämnen menar lärarna att tolerans snarare
handlar om stora perspektiv. Peter talar om yttre perspektiv (till skillnad från inre perspektiv som
han  diskuterar  i  relation  till  religionskunskapen)  så  som  makt  och  girighet  samt  politiska
dimensioner. Eva för ett liknande resonemang och pekar ut relationer mellan samhällen och grupper
i en vid mening. Karin menar att tolerans fungerar på ett annat, och bättre, sätt inom historieämnet
eftersom det där går att studera tolerans relaterat till historiska skeenden ur ett helikopterperspektiv.
Sofia går steget längre och menar att en inom ämnen som samhällskunskap och historia bör ta större
ansvar för att diskutera tolerans i relation till religion och krig, något som annars (orättvist) alltid
faller inom ramen för religionskunskapen. 

Johan och Annas resonemang innehåller inga kopplingar till andra ämnen rent explicit, de betonar
snarare vikten av att vara förberedd och kunna använda olika metoder för helhetssyn. Toleransen är
i deras fall mer enhetlig och de uttrycker ingen klar skiljelinje, även om tolerans kan ta sig i uttryck
på specifika sätt inom religionskunskapen. På frågan vilka värden och begrepp som är viktiga att
lyfta fram i ett religionskunskapssammanhang, så som närbesläktade begrepp, svarar de:   
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Respekt och förståelse för andra
människor.

- Eva

Kön, etnicitet och sexualitet. 
Detta är toleransanalysens 
grund, utifrån minoritets- kontra
majoritetskulturer.

- Johan

Respekt och acceptans, snarare 
än tolerans, samt förståelse. 
Viktigt att diskutera begreppen.

- Karin

Mänskliga rättigheter, kunskap 
och empati – för att bemöta 
fördomar.

- Sofia

Dialog och förståelse. För att 
belysa likheter och sådant 
människor har gemensamt.

- Peter

Alla människors lika värde, för 
att kunna problematisera och 
samtidigt stå på en bra grund. 

- Anna

5.5 Didaktiska aspekter av att arbeta med tolerans

De diskussioner  som kretsade  kring  begreppet  kopplat  till  den konkreta  undervisningen går  att
inledningsvis dela in i två övergripande kategorier: de lärare som använder begreppet explicit och
de lärare som använder, eller förhåller sig till det, implicit. Jag anser att det är didaktisk relevant att
belysa hur  lärare förhåller  sig  till  tolerans  oavsett  om det  är  aktivt  eller  reaktivt,  implicit  eller
explicit. Föregående avsnitt hade som sitt primära syfte att måla upp kontexten kring religion och
tolerans  i  enlighet med lärarnas medvetande,  de aspekter som presenteras här nedan ska därför
förstås i relation till detta. 

5.5.1 Hur förklaras tolerans för elever?

Rubriken vittnar om frågan som löd ”Hur skulle du förklara tolerans för en elev?” och jag var här
ute efter lärarnas konkreta och direkta svar. Jag bad dem tänka sig att en elev räckte upp handen
under  en  lektion  och  ställde  frågan.  Svaren  här  talar  för  sig  själva  och  de  var  sammantaget
intervjuernas kortaste, ingen diskussion följde av dem utan lärarna fick själva sätta punkt. Först ut
är Eva som säger:

Oj, jag skulle nog försöka gömma mig bakom boken. Nej, det är klart, frågan skulle ju
kunna dyka upp. Jag skulle nog säga att  det är svårt att  definiera vad tolerans är,  jag
skulle nog inte gå in på den här maktbiten. Jag skulle nog använda respektbegreppet och
prata om att det handlar om att respektera och acceptera andra människor som dom är och
att vara öppen inför att alla människor är olika. Samt att det ligger något gott i det, i att vi
inte är lika allihop. Ja, jag vet inte, sen skulle eleven förhoppningsvis komma med en
motfråga, jag tänker att en sådan fråga förhoppningsvis skulle bli en diskussion.

Peter förklarar att han skulle svara på följande sätt:

Mm... det är en bra fråga. Jag skulle förklara det som att vi människor är lite avvaktande
när  det  gäller  att  möta  nya  beteenden  eller  utseenden,  och  det  gör  att  man  är  lite
avvaktande. Men, för att lyfta fram nyfikenheten tycker jag att man ska vara tolerant –
alltså vara accepterande, även om man känner sig lite olustig eller lite rädd till och med.
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Det är bra att vara lite nyfiken och ta reda på vad som ligger bakom att någon exempelvis
klär sig helt i svart, att någon har en slöja eller att någon inte äter griskött. Man har en
tolerant attityd om man känner att det är lite konstigt men man vill ta reda på vad som
ligger bakom. Sen i ett läge där man får reda på varför, till exempel traditionen av att inte
äta griskött, då blir det logiskt och naturligt. Ungefär så kanske.

Karin svarar:

Det  är  ett  annat  ord än förståelse,  acceptans  och respekt.  Det  handlar  om att  vi  ska
behandla andra som vi själv vill bli behandlade. Vi måste lära oss allas lika värde och
allas rättigheter och skyldigheter till samma saker.

Anna svarar:

Att vi accepterar människors olikheter... skulle det nog bli. Det beror ju också på var och
varför frågan dyker upp. Om det var en elev som enbart ville veta betydelsen av ordet så
är det nog så jag skulle förklara det. Sen om det dyker upp i ett specifikt sammanhang
kanske jag skulle exemplifiera. Jag tror inte att frågan skulle komma ur tomma intet, utan
att det är ur en speciell situation.

Johan svarar:

Då skulle jag svara att... först skulle jag fråga om det är någon annan i klassrummet som
vill  svara?  Sedan  skulle  jag  fylla  i  med  ett  resonemang  om  majoritetskultur  och
flexibilitet och att begreppet är kulturbundet och specifikt. Jag skulle även ta upp att det i
toleransen kan finnas en intolerans. Primärt skulle jag vilja ha en diskussion.

Sofia svarar:

Hmm... ja, då skulle jag nog gå till ordlistan och se vad det stod där. Om jag ska vara
ärlig så skulle jag faktiskt göra så, sedan tar man diskussionen därifrån. Då blir det mest
objektivt.

Hälften av lärarna menar att de hoppas på att frågan skulle åtföljas av en diskussion. Vi kan även se
ett mönster i att de närbesläktade ord som tidigare diskuterats återfinns i deras svar. Ytterligheterna
här är Karin som i sitt svar konstaterar och inte direkt uppmanar till  diskussion och Johan som
undviker att svara men istället ställer frågan tillbaka till klassen. Precis som i början av analysen,
specifikt det avsnitt som behandlade lärarnas egna tolkningar och förståelser av begreppet, kan vi
här se en stor spridning i deras olika sätt att förhålla sig begreppet.

5.5.2 Tolerans i undervisningen

Här ringas lärarnas förhållningssätt till begreppet tolerans i undervisningen in, följande resonemang
bygger på frågorna om hur och vart begreppet framträder samt ifall det är något lätt och/eller svårt.
Då dessa svar sammantaget utgör den största delen av intervjuerna presenteras lärarna var för sig. 

Anna berättar för mig om att arbetet med begreppet tolerans är något underförstått. Hon tror inte att
det  ingår  i  elevernas  språkbruk.  Det  är  alltså  ingenting  som  direkt  lyfts  upp  och  som  sedan
diskuteras, med visst undantag för när hon belyser mänskliga rättigheter och FN. Istället blir det
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tydligt via vad Anna tolkar som intoleranta yttringar, främst är dessa riktade mot islam, då med
intolerans som  utgångspunkt. Hon menar vidare att det är ett svårt begrepp att arbeta med, främst
på grund av världsläget som just nu präglas av bland IS och flyktingsituationen. Att förhålla sig till
bokstavstroende elever menar hon också försvårar toleransen genom att det blir en känslig situation.

Karin,  som genom analysen varit  den av lärarna som förhållit  sig mest skeptisk till  begreppet,
använder inte toleransbegreppet alls i sin undervisning. Hon kan heller inte minnas att eleverna
brukar använda det. Dock kan hon se, genom vårt samtal, att en del av innebörden i begreppet
återfinns i hennes undervisning – även fast hon som sagt föredrar begreppen acceptans och respekt.
Detta är i så fall underliggande eftersom hon i jämförelser mellan religioner eller diskussioner om
mångfald menar att toleransbegreppet är för ytligt och tunt. Detta menar hon även är anledningen
till att hon tycker att begreppet är svårt att förhålla sig till i en religionskontext.

Sofia menar att tolerans för henne är ett viktigt ord att få med i undervisningen. Hon upplever att
det dyker upp lite här och var vilket ger henne möjligheten att förklara begreppet löpande i relation
till  exempelvis  jämförelser  mellan  olika  religioner.  Av  denna  anledning  väljer  hon  att  förklara
tolerans som ett ”verktyg” i undervisningen. Hon varnar däremot för att användandet av det måste
vara genomtänkt, annars riskerar diskussioner att baseras på enbart ”tyckanden”. Vidare berättar
hon om att det blir svårare och svårare att använda begreppet, något hon bland annat håller media
ansvarig för (hon exemplifierar med mediebilden av en muslim som något stereotypt och negativt).
Hon upplever även att det bland eleverna i en klassrumsmiljö verkar bli mer okej att slänga ur sig
rasistiska påståenden och ”grodor”. 

Johan berättar att hos honom så ligger toleransen hela tiden i bakhuvudet. Begreppet lyfts konkret
upp i början av kursen, då under ett moment som behandlade etik och moral. Det kommer sedan
fram i jämförelser av exempelvis religioner för att visa på samband. Han beskriver att han försöker
ha en avslappnad hållning i sin lärarroll vilket han hoppas tolkas som tolerans. Vidare menar han att
begreppet är förvånansvärt lätt att arbeta med, förutsatt att läraren gör religionsämnet levande och
intressant genom att skapa en personlig relation mellan ämnet och eleven. 

Eva väljer  att  vända på  begreppet  och utgår  istället  från  intolerans.  Hon tillhör  dem som inte
konkret använder använder begreppet tolerans i undervisningen, men hon har märkt att eleverna
påtalar sådant som på något sätt är intolerant och väljer därför att ”angripa det från andra hållet”.
Hon exemplifierar med när de arbetar med islamofobi och antisemitism som naturliga områden att
diskutera just intolerans. Men, påpekar hon, när de diskuterar vilka som är intoleranta så är det
underförstått  att  den  andra  delen  är  toleranta.  På  det  sättet  berörs  begreppet  som  något
underliggande. Att ställa sig inför klassen och säga ”idag ska vi arbeta med tolerans” menar hon
skulle vara ett självmordsuppdrag. Dels för att det är svårt att mäta, men i synnerhet eftersom det är
svårt att bedöma. 

Peter menar att han undervisade i tolerans utan att begreppet tolerans användes. Han menar att han
arbetade på ett sådant sätt som gjorde att resultatet av tolerans blev synligt (bland annat). Begreppet
dök dock upp i läroböcker och läromedel, men hans förhållningssätt har präglats av att fokusera på
det som kommer ur tolerans. Han beskriver vidare att syftet med hans undervisning alltid varit att
motverka  intolerans,  utan  att  egentligen  utgå  från  begreppen.  Detta  eftersom  han  menar  att
begreppet  alldeles  för  enkelt  kan  ”solkas  ned”  i  vardagliga  situationer.  Han  ger  som exempel
kommentaren ”jag tolererar inte att du tycker att man kan återfödas”, något som enligt honom inte
går att säga. 
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Som vi kan se är det bara en av de sex lärarna som faktiskt  aktivt väljer att uttryckligen arbeta med
begreppet inom religionskunskapsundervisningen. Detta är Sofia, som förklarar begreppet som ett
verktyg som används löpande i undervisningen. Flera av de andra lärarna berör begreppet men då
handlar  det  antingen  om  att  det  lyfts  fram  enstaka  gånger  eller  att  det  är
underförstått/underliggande. Flera av lärarna nämner även att när begreppet väl dyker upp så sker
det kopplat till jämförelser. En av lärarna, Karin, avstår helt och hållet från att använda begreppet,
hennes reflektioner kring begreppets innehåll sker på grund av samtalet med mig vilket hon även
påpekar. Detta bidrar till att jag gör tolkningen att hon helt avstår från att använda det. Det är ett
brett spektrum av förhållningssätt, förståelser och tolkningar som samtliga lärare visar upp, detta
har varit tydligt ända hit till sista punkten i analysen.

5.6 Sammanfattning

Jag vill i detta avslutande avsnitt lyfta fram det jag bedömer vara analysens huvudspår samt de
huvudsakliga upptäckter som gjorts. Lärarnas definitioner av begreppet tolerans är olika i sig, dock
inte  väsensskilda då de alla  har  att  göra med förhållningssätt  till  andra människor.  Den största
gemensamma nämnaren är att tolerans har att göra med ett förhållningssätt till olikheter. Hos hälften
av lärarna skiljer sig dock den egna förståelsen från hur de skulle välja att förklara begreppet för en
elev.  De menar  att  begreppet  behöver  diskuteras  och definieras,  både  i  en  värdegrundskontext
mellan lärare och i klassrummet mellan lärare och elever. 

Vidare visar det sig att tolerans är något som behövs, på gott och ont, i ett demokratiskt samhälle.
Den  blir  dock  mer  problematisk  när  det  kommer  till  mellanmänskliga  situationer  (ju  närmare
toleransen kommer den egna sociala sfären). Här blir det tydligt att toleransen inte innefattar alla
och att den ofta är personlig, det kan därför vara lättare att utgå från intolerans och belysa det eller
de som faller utanför toleransen gränser. Ett vidare resonemang kring detta fördes av lärarna där
samtliga  påtalade  maktojämlikheter  och  skillnadsskapande,  något  som  ligger  mycket  nära  den
normkritiska  pedagogiken.  Dock talar  bara  hälften  av  dem om just  normer  och  ingen  av  dem
nämner explicit normkritisk pedagogik. Diskussionerna kring attityder och handlingar visade att
båda  dessa  hör  ihop,  häri  återkom  resonemangen  om  demokrati  och  samhälle  kontra
mellanmänskliga situationer, eller det ”stora” och det ”lilla” perspektivet. Attityder visade sig vara
något mer passivt, individuellt, en förberedelse, en nyfikenhet eller något som kom från insidan
medan  handlingar  var  mer  aktiva,  uttryckande  och  något  som  lättare  går  att  skönja  på  ett
samhälleligt plan. Detta jämfördes även med förhållandet mellan etik och moral. 

Inom religionskunskapen visade sig tolerans främst innebära något som kan skapa förståelse i det
mellanmänskliga, exempelvis i enlighet med det faktum att även om eleverna inte är troende så är
religion något de måste lära sig förhålla sig till, till skillnad då från andra ämnen där tolerans får en
vidare samhällelig funktion. Det visade sig vara få av lärarna som arbetade aktivt med begreppet,
det är snarare något som finns underförstått och i bakhuvudet. Detta innebär att begreppet snarare är
något  som de  förhåller  sig  till,  på  gott  och  ont.  Anledningen  till  detta  verkar  främst  vara  de
problematiska aspekter begreppet innebär i just mellanmänskliga relationer.
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6. Diskussion

I  detta  kapitel  kommer  jag  att  tematiskt,  efter  mina  forskningsfrågor,  att  diskutera  och
problematisera analysresultatet. Varje avsnitt bärs upp av de viktigaste spåren från min analys av
intervjuerna och till detta tillkommer även de teoretiska utgångspunkter jag diskuterade i uppsatsens
bakgrundskapitel. Jag vill däremot poängtera att punkt 6.4, där jag diskuterar tolerans kopplat till
ämnet och undervisningen, utgör den delen av diskussionen som är direkt kopplad till min andra
och fjärde forskningsfråga. Dock behöver kontexten utmejslas och runtomliggande faktorer ringas
in,  därav de tre  första  punkterna.  Resultaten från mitt  tidigare examensarbete  kommer även att
ställas i ljuset av de nya perspektiv och aspekter som här framkommit. Avslutningsvis kommer jag
att kritiskt diskutera mina metodologiska val samt argumentera för fortsatt forskning som skulle
kunna bygga vidare på uppsatsens fynd och slutsatser.  

6.1 Att förhålla sig till och förstå begreppet tolerans

I  mitt  förra  examensarbete  jämförde jag fyra  teoretiska och filosofiska tolkningar  av begreppet
tolerans som i mångt och mycket gick att tolka som skilda och unika. Det de dock hade gemensamt
är de två grundkriterier som jag valt att ta med mig in i detta arbete (ett ogillande måste existera hos
den som tolererar för att berättiga den toleranta handlingens existens, och den som tolererar får
heller inte ingripa utan måste visa avhållsamhet). Dessa kriterier diskuterades inledningsvis jämte
ytterligare skilda förståelser av tolerans samt toleransens sammanhang. Under analysarbetet blev det
uppenbart för mig att jag nu hade ytterligare sex olika, om än inte väsensskilda, tolkningar att arbeta
med. Det går inte explicit att se att någon av lärarnas tolkningar och definitioner överensstämmer
med grundkriterierna med undantag för Peter som formulerar att ett ogillande måste föreligga. Jag
gör dock tolkningen att samtliga lärare menar att tolerans är synonymt med att inte ingripa, de talar
implicit om detta eftersom de inte hävdat motsatsen (genom att exempelvis tala om ingripanden
som något förekommande). Men, jag tror att det finns något ännu viktigare att uppmärksamma här
än att  fortsätta titta  på gemensamma nämnare – nämligen det  faktum att  det verkar  finnas lika
många tolkningar som källor/informanter.

Vad betyder det egentligen rent konkret att tolerans är ett mångtydigt och mångfacetterat begrepp,
är detta nödvändigtvis något positivt eller negativt? Författaren och religionsfilosofen Leif Stille
påpekar i antologin  Frihet och gränser – filosofiska perspektiv på religionsfrihet och tolerans att
begreppet tolerans kan uppfattas som vagt och mångtydigt vilket kan leda till att begreppet betraktas
som ett  honnörsord  för  de  allra  flesta  människor.92 De  intervjuade  lärarna,  särskilt  de  med  en
skeptisk attityd gentemot begreppet, ger uttryck för samma tanke. Men det ska även sägas att de
flesta av dem någon gång under intervjun påtalar vikten av att diskutera och definiera begreppet.
Det blir därför intressant att här nedan studera deras tolkningar närmare för att ge en bild av hur en
sådan diskussion, med syfte att motverka ytligheten i begreppet, skulle kunna se ut. 

Hälften  av  lärarna  nämner  att  tolerans  åsyftar  olikheter  i  någon  utsträckning,  det  handlar  mer
specifikt  om att  respektera,  acceptera  eller  närma  sig  dessa.  Detta  är  det  tydligaste  skönjbara
mönstret i deras tolkningar. Diskussionen om toleransens existens och betydelse bör kanske därför
ta sin utgångspunkt i ett samtal om olikheter och hur en ska arbeta med och bemöta detta inom
bland annat skolan. Jag har tidigare diskuterat den nära kopplingen mellan religion, mångfald och

92  Modée & Strandberg 2006 s. 141
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tolerans. Religion och mångfald präglas av just olikheter, oavsett om de manifesterar sig i skolan
eller i samhället. Om tolerans är det bästa kittet för att hålla dem samman och motverka splittringar
råder det dock delade meningar om beroende på om vi talar om samhälleliga eller mellanmänskliga
aspekter.

I analysen visar det sig vara en stor skillnad på om vi talar om tolerans mellan människor i en
specifik  social  situation  (till  exempel  klassrummet  eller  mellan  två  människor)  eller  i  en
övergripande samhällelig kontext (till exempel som en byggsten i en demokrati). När det handlar
om det förstnämnda ser samtliga av de intervjuade lärarna tolerans som något mer problematiskt än
om vi talar om det sistnämnda. Det kan vara så, som Karin väldigt tydligt ger uttryck för, att vi inte
bör ägna oss åt tolerans utan att vi istället bör ”sikta högre” mot exempelvis respekt. Men faktum är
att tolerans är ett centralt värdegrundsbegrepp och därför blir det nödvändigt för alla anställda inom
skolan att i alla fall kunna förhålla sig till det. Analysen visar på att detta är något som lärarna
faktiskt gör – det finns dock en skiljelinje beträffande detta som gör att det går att dra en tydlig
slutsats  när man jämför lärarnas utsagor.  Det verkar som om att  ju mer grundad förståelsen av
tolerans är i något, desto bättre verkar det fungera att arbeta med, och förhålla sig till, begreppet.

Johan och Sofia ter sig för mig som de av lärarna som upplever minst problem med att förhålla sig
till och arbeta med begreppet tolerans. Givetvis är det så att även dessa två ger uttryck för negativa
aspekter  kopplat  till  begreppet  under  intervjuernas  gång,  Sofia  nämner  till  exempel  att  det  blir
svårare och svårare att arbeta med tolerans på grund av en ökad intolerans i samhället. Det jag vill
skilja ut här är dock att deras negativa upplevelser/utsagor beror på  externa faktorer. Deras egna
interna förståelse av tolerans är fast förankrad och grundad i något som på ett tydligt sätt kommer
fram under samtalen. För Johan handlar det här om tolerans som en del av självmedvetenheten och
ens karaktärsdomän och för Sofia handlar det om det stöd hon tar mot FN:s deklaration för de
mänskliga rättigheterna. Jag är övertygad om att det går att skapa en liknande förankring eller grund
i ett lärarlag eller i en specifik skola och för att uppnå detta behöver begreppet diskuteras. Vikten av
att diskutera begreppet, eftersom det är i ständig omförhandling, är även något som påtalas av Geir
Afdal som i sin studie med femton lärare visar på samma fenomen med spridda tolkningar. 93 Detta
är givetvis önskvärt eftersom oavsett om en tycker att begreppet är negativt eller positivt, värt att
satsa på eller värt att förkasta, så måste lärare kunna förhålla sig till det i en värdegrundskontext.

Vidare tror jag att  det i  dessa diskussioner även blir  viktigt  att  belysa det jag tidigare lyft  upp
angående  samhälleliga  respektive  mellanmänskliga  aspekter  kopplat  till  tolerans.  I  analysen
förekommer  även benämningen liten  och stor  tolerans.  Eftersom skillnaden mellan  dessa  är  så
avgörande för hur lärarna ställer sig till begreppet bör diskussionerna präglas av dessa aspekter. Jag
kommer delvis att fortsätta diskussionen kring tolkningen av begreppet under punkt 6.4, där tar jag
upp lärarnas  svar  på  den hypotetiska  elevfrågan om begreppets  betydelse.  Dessa  är  i  sig  även
tolkningar av begreppet och jag kommer där att ställa dem i ljuset av det jag diskuterat här för att se
om diskussioner kring begreppet är något att föredra även i klassrummet.

6.2 Tolerans och normkritisk pedagogik

Jag  har  i  tidigare  examensarbete  analyserat  den  kritik  som riktats  mot  toleransbegreppet,  eller
”toleranspedagogiken”, så som den formulerats av företrädare för den normkritiska pedagogiken.

93 Afdal 2006 s. 242
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Jag  ser  det  som  märkligt  att  Skolverket  ställer  sig  bakom  både  normkritiskt  pedagogiska
förhållningssätt samt begreppet tolerans utan att uppmärksamma spänningarna som finns mellan
dem. Samtliga intervjuade lärare belyser normkritiska pedagogiska aspekter under intervjuerna men
ingen av dem nämner explicit normkritisk pedagogik, faktum är att bara hälften av dem använder
begreppet normer. Det råder heller ingen tvekan om att det bland lärarna är tydligt att det är någon
som har makt och någon som inte har det när vi talar om tolerans mellan människor. Undantaget i
detta resonemang är Sofia som känner att ribban är så pass låg rent moraliskt att den som tolererar i
alla fall gör  någonting. Faktum är i alla fall att de negativa aspekterna av tolerans här blir mer
konkreta eftersom det genom maktanalysen framträder ett ”vi” och ”dem” enligt den modell som
Nordenmark och Rosén diskuterar och som jag tar upp i bakgrundskapitlet. Det är alltså skillnad på
den som tolererar och den som tolereras.

I och med detta går det att tydligare ringa in just vad som är negativt med tolerans enligt lärarna och
det förefaller vara den toleranta handlingen. I samtalen kring just handlingar och attityder blir det
sistnämnda urskiljt som en förberedelse, en nyfikenhet och en del av ens karaktärsdomän, det vill
säga  i  sammanhanget  det  minst  problematiska.  Detta  är  helt  i  linje  med  den  normkritiska
pedagogiken som just pekar ut maktojämlikheten och skillnadsskapandet som det största problemet
med en ”toleranspedagogik”.94 Något ytterligare intressant att lägga märke till här är att samtliga
författare som berör normkritik i inledningen menar att självreflektion och samtal är det enda sättet
att komma åt dessa maktstrukturer, något som visar sig stämma mycket väl i intervjuerna.

Det blir i detta skede intressant att ställa frågan hur detta ska gå ihop, att lärarna ska fostra till
tolerans samtidigt som de förhåller sig normkritiskt. Jag anser att intervjuerna vittnar om ett möjligt
samspel  mellan  tolerans  och  normkritisk  pedagogik.  Det  verkar  nämligen  inte  finnas  någon
motsättning mellan  att  fostra  elever  till  tolerans  i  enlighet  med tanken om denna tolerans  som
samhällelig  och som attityd,  och att  förhålla sig normkritiskt till  den mellanmänskligt toleranta
handlingen.  Detta  går  att  jämföra  med  Standish  resonemang  som  jag  presenterade  i
bakgrundskapitlet. Hans tolkning av, och idéer om, tolerans ligger väldigt nära den normkritiska
pedagogiken. Den ”lättsamma” tolerans han argumenterar för utgår nämligen från att förstå och
bejaka olikheter, snarare än att döma ut dem som ”felaktiga”.95 

Vi har dock ett problem kvar att lösa om denna idé ska kunna fungera i praktiken och det handlar
om huruvida den toleranta attityden och den toleranta handlingen hör ihop och på vilket sätt de i så
fall gör det. De intervjuade lärarna menar att både attityd och handling är delar av toleransen, hur
de påverkar varandra inbördes beror dock på situation och jag tror därför att detta är viktigt att
diskutera. Om förra avsnittet byggde på idén om att det är viktigt att begreppet behöver diskuteras
och definieras, blir det här viktigt att ta med aspekten ”vilken tolerans?” i dessa diskussioner. Jag
ser det nämligen inte som att normkritiskt pedagogiska perspektiv behöver krocka med tolerans,
men  det  krävs  aktiva  insatser  för  att  undvika  att  toleransen  fungerar  normbevarande
(skillnadsskapade och maktojämlik), främst i mellanmänskliga situationer. En lärare kan med all
sannolikhet påverka ett klassrum på det sättet att maktojämlika och skillnadsskapande tendenser
hålls undan till förmån för ett normkritiskt förhållningssätt. Att axla denna roll på ett samhälleligt
plan blir dock svårare och som analysen visat på har toleransen en helt annan plats och funktion där.
Därför  är  det  viktigt  att  låta  just  skolan  präglas  av  detta  normkritiska  förhållningssätt  eller
lättsamma tolerans, det är ju faktiskt den institution som huserar framtidens samhällsmedborgare.
Det handlar alltså om att skolan och samhället speglar varandra.

94 Gruber 2007 s. 158
95 Standish 2006 s. 96
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6.3 Den komplexa läroplanen och värdegrunden

När jag frågar lärarna om varför just de tror att tolerans är ett centralt värdegrundsord är den största
gemensamma nämnaren i deras svar att begreppet behöver diskuteras eller att det är för oreflekterat.
De nämner förvisso att de tror att det finns med för att fungera som en motpol till intolerans eller för
att  fungera  som en  del  i  demokratibyggandet  med  tillhörande  mångkultur.   Dessa  är  givetvis
värdefulla  insikter  men det  är  ändå  lärarnas  känsla  av  att  begreppet  är  oreflekterat  och  att  det
behöver diskuteras som blir det viktigaste att följa upp. Att det kan förhålla sig på detta sätt kom
inte  som  någon  överraskning  då  flera  av  författarna  och  forskarna  jag  introducerade  i
bakgrundskapitlet pekade på just detta. Orlenius menar som tidigare nämnt att det är viktigt att
lärare  har  insikt  i  hur  de  själva  och  deras  kollegor  förhåller  sig  till  värdegrundsbegrepp.96 Av
intervjuerna  och analysen  framgår  det  att  majoriteten  av  dem har  insikt  i  att  det  är  viktigt  att
diskutera och reflektera över begreppet. Det framgår dock inte om de är insatta i sina kollegors sätt
att tänka kring begreppet, detta har sin mest naturliga förklaring i att jag inte explicit ställde en fråga
som berörde just detta. Jag tycker dock att det är intressant att notera att denna kollegiala aspekt inte
finns med i lärarnas resonemang.

I Orlenius resonemang kring hur lärare ska förhålla sig till värdegrundsbegreppen ställer han sig
frågan huruvida begreppen ska ses som normgivande eller om lärarna ska tolka dem på egna sätt.97 I
analysen är Johan den enda som kommenterar detta då han påpekar att det inte nödvändigtvis är en
samsyn (norm) som är önskvärd utan snarare en gemensam förståelse om att begreppet är komplext.
Det går alltså inte att dra några generella slutsatser kring detta, vi kan dock få en bild av vilket
sammanhang som lärarna menar att tolerans, utifrån värdegrunden, bör existera i. Både Bredsdorff
och Kjældgaard samt Nykänen diskuterar toleransens sammanhang vilket jag tidigare presenterat.
Nykänen menar att det är viktigt att ha klart för sig vilka gränser som ska omge en toleransfostran,
det vill säga vad som ska ingå i den och vad som inte ska det.98 Bredsdorff & Kjældgaard återger
fyra sammanhang vilka är tillåtelse, samexistens, respekt och erkännande.99

Ur lärarnas svar på de specifika frågan som berörde värdegrunden är det svårt att bestämma vilket
sammanhang de går att hävda att de företräder, eller snarare  vill  företräda. Här måste vi titta på
helheten i deras samtliga utsagor. Vi kan som exempel ta Sofias relativt konstaterande svar som
talar om för oss att tolerans är ett värdegrundsbegrepp därför att ”vi lever i en demokrati och i ett
mångkulturellt samhälle”. Detta skulle kunna gå att placera i vilken av de fyra kategorierna som
helst. Sammantaget gör jag tolkningen att majoriteten av lärarna ser toleransens sammanhang som
präglat av respekt. Här handlar det om att erkänna olikheters rätt att ta plats samt att gemenskapen
väger tyngst.  Ingen av dem förespråkar samexistens eller  tillåtelse då dessa innebär en brist på
ömsesidighet eller vapenvila före genuin respekt. Det sista sammanhanget, erkännande, är svårt att
förhålla sig till eftersom de flesta av dem menar att det är här som toleransen kommer till korta. De
diskuterar  som känt  tolerans  i  det  mellanmänskliga  perspektivet  som något  som försvårar  just
erkännandet. Kanske är detta därför att betrakta toleransens gräns, eller som Nykänen uttrycker det,
toleransfostrandets gräns.

96 Orlenius 2001 s. 39
97 Ibid s. 12
98 Nykänen 2009 s. 162
99 Bredsdorff & Kjældgaard 2012 s. 107-109
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Jag vill avslutningsvis beröra de närbesläktade begrepp som förekommer under intervjuerna, varav
många  av  dem  även  går  att  finna  i  ämnesplanerna.  I  ämnesplanerna  för  gymnasie-  och
högstadieskolan  återfinns  inte  ordet  tolerans,  däremot  hittar  vi  dock  begreppen  respekt  och
förståelse i den förstnämnda och respekt i den sistnämnda. Jag ställde i intervjuerna två frågor som
på varsitt sätt delvis berörde närbesläktade begrepp, en kopplad till den egna uppfattningen och en
som berörde religionskunskapen och undervisningen. Svaren på dessa frågor vittnar inte bara om en
ytterligare spridning i lärarnas tolkningar och förhållningssätt utan även om att flera av begreppen
är desamma som återfinns i ämnes- och kursplanerna. Respekt, förståelse och även acceptans är
begrepp som står nära tolerans, oavsett om de som i vissa fall fungerar som synonymer eller som
avgränsningar mot toleransen. Dessa begrepp förklaras inte närmare av lärarna, med undantag för
Karin som nämner att respekt har en ”högre innebörd” än tolerans. Detta leder mig till att påpeka
vikten av att kanske inte bara diskutera tolerans, utan även andra närliggande begrepp. Begreppet
tolerans står, på gott och ont, inte isolerat. Det finns kopplingar mellan värdegrundbegreppet och de
ord  som  används  i  ämnesplanerna,  något  som  ytterligare  vittnar  om  relationen  mellan  den
övergripande värdegrunden och ämnet religionskunskap. 

6.4 Att förhålla sig till, och arbeta med, tolerans i undervisningen

Intresset för begreppet tolerans väcktes hos mig långt innan jag skrev mitt första examensarbete.
Det är sprunget ur en klassrumssituation där jag fann mig själv oförberedd på att diskutera och
förklara  begreppet.  Detta  ledde  till  att  jag  började  problematisera  tolerans  och  andra
värdegrundsbegrepp.  I  mitt  förra  examensarbetes  diskussion  pekade  jag  ut  ett  antal  didaktiska
implikationer kopplat till begreppet tolerans och religionskunskapsundervisning. När jag nu kommit
fram till slutet av detta arbete är det hög tid att titta tillbaka på dessa innan jag går in och diskuterar
den avslutande delen av analysen. Den kanske viktigaste slutsatsen, eller didaktiska implikationen,
jag presenterade var vikten av att problematisera och uppmärksamma den toleranta handlingen, det
vill säga hur tolerans praktiseras och används i religionskunskapsundervisningen och om det över
huvud  taget  ska  användas.100 Innan  jag  diskuterar  lärarnas  utsagor  kopplat  till  didaktiska
implikationer,  vilket  jag  i  denna  kontext  menar  kommer  mynna  ut  i  både  möjligheter  och
svårigheter, vill jag blicka tillbaka på ämnes- och kursplanerna och toleransbegreppets relation till
religionskunskapen. Som jag nämnde i inledningen går det att se ett mönster mellan dessa på grund
av de ord och begrepp som används. 

I ämnes- och kursplanerna för gymnasiet och högstadiet kan vi läsa om ett samhälle som är präglat
av mångfald och att det därför är viktigt att stärka förståelsen mellan människor.101 Vidare diskuteras
religion och mångfald i relation till begreppet tolerans i litteratur som berör både ämnet, skolan och
samhället vilket jag visade på i bakgrundskapitlet. Här blir det därför relevant att belysa hur nära
religionskunskapsämnet lärarna tycker att begreppet faktiskt ligger. Som analysen visar så handlar
religionskunskap  enligt  lärarna  väldigt  mycket  om  det  mellanmänskliga,  eller  det  ”lilla”
perspektivet. Till skillnad från andra ämnen som historia och samhällskunskap, där tolerans handlar
mer om övergripande processer och samhällelig utveckling, är tolerans här något som kan bidra
med förståelse på ett individuellt plan. Ingen av dem nämner explicit vilka aspekter denna förståelse
ska syfta till annat än ett något utvidgat resonemang kopplat till frågan om närbesläktade begrepp
och värden (tabellen på s. 39), men jag anser det rimligt att anta att mångfald kan vara en sådan
aspekt. Att lärarna inte diskuterar detta nämnvärt kan betraktas som en didaktisk utmaning. Det är

100 Kjellin 2015 s. 38
101 Skolverket (A) 2011 s. 137, Skolverket (B) 2011 s. 198 
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vidare intressant att relatera detta till det faktum att religionskunskap i ämnesplanerna är ett ämne
som ska beröra både samhälle och individ. Detta är kanske tydligast i grundskolans ämnesplan för
7-9 som innehåller rubriken Religion och samhälle under det centrala innehållet. Kanske beror det
på mitt forskningsfokus, men faktum är att lärarna rent generellt väljer att karaktärisera ämnet som
huvudsakligen individcentrerat.  

Som jag poängterade i slutet av analysen är det faktiskt bara en av de sex intervjuade lärarna som
aktivt  väljer  att  arbeta  med tolerans.  De övriga  fem förhåller  sig  till  det  eller  arbetar  med det
reaktivt, med undantag för Karin som helt och hållet avstår från att använda begreppet. Detta är
alltså utgångspunkten att förhålla sig till när en diskuterar didaktiska möjligheter och svårigheter.
Under samtalen med lärarna blir det uppenbart att tolerans rent konkret används i undervisningen
för att bemöta intolerans,  ibland underförstått  och ibland som ett  verktyg samt i  jämförelser av
religioner.  Utöver  detta  diskuterar  flera  av  lärarna  tolerans  som något  underliggande,  något  de
undervisar i utan att använda begreppet eller att innehållet i tolerans förmedlas utan att begreppet
berörs. Detta tolkar jag som en av de största didaktiska svårigheterna kopplat till begreppet. Det är
inte  en svårighet  som lärarna ska ställas  ansvariga för utan jag tror snarare att  det  handlar om
begreppets  inneboende  komplexitet.  Det  är  min  absoluta  övertygelse  att  begreppet  behöver
konkretiseras, särskilt med tanke på de lärare som vittnar om komplexiteten i att behöva förhålla sig
oförberett till det, men även om en undviker att använda det eller anser att begreppets innebörd
förmedlas på annat sätt.

Att begreppet behöver diskuteras och definieras har framgått i de tidigare diskussionsavsnitten och
jag vill nu belysa detta specifikt kopplat till undervisningen. Ett tydligt exempel är det faktum att
hälften av lärarna ger en annan förklaring till elever än vad de ger uttryck för själva på frågan om
vad tolerans  betyder  och hur  det  kan tolkas.  Detta  kan i  min  mening antingen bero på  att  de
anlägger en didaktiskt medvetenhet när de ska förklara begreppet för elever (det faktum att många
av dem skulle uppmuntra till diskussion talar  för detta). Men, det kan även bero på, som Gruber
uttrycker,  att  värdegrundsuppdraget  kan  vara  så  pass  förgivettaget  att  reflektioner  över
värdegrundsbegrepp kan vara svåra att göra.102 Att tolkningarna och svaren skiljer sig  kan alltså
bero  på  svårigheten  att  tolka  och  definiera  sådana  begrepp.  När  diskussionen  ska  äga  rum  i
undervisningen är svårt att bestämma. Johan nämner att det logiskt faller in under det avsnitt som
behandlar  etik  och  moral,  något  som  bör  underlätta  det  kontextuella.  Att  det  behövs  särskilt
utrymme  vittnar  Eva  om  som  säger  att  det  skulle  vara  ett  ”självmordsuppdrag”  att  slänga  in
begreppet i undervisningen. Att placera begreppet rätt i undervisningen, oavsett om det används
konkret eller underförstått, ter sig vara vara viktigt och jag anser att Johans utsaga presenterar  en
didaktisk möjlighet.

Avslutningsvis vill jag beröra det jag kommit att uppfatta som ett problematiskt motsatsförhållande.
Lärarnas utsagor pekar på att det är den mellanmänskliga, ”lilla”, toleransen som är karaktäristisk
inom  ämnet  religionskunskap  och  därför  den  mest  giltiga  formen.  Detta  framkommer  när  vi
diskuterar  tolerans  kopplat  till  ämnet  och  undervisningen.  Samtidigt  är  det  just  denna  typ  av
tolerans  som  enligt  dem  är  den  mest  problematiska  och  egentligen  minst  önskvärda.  Detta
framkommer särskilt när vi diskuterar  maktförhållanden och relationen till andra skolämnen. Detta
är och förblir ett motsatsförhållande om vi inte tittar närmare på attityder och handlingar. Här är det
uppenbart  att  det  är  den  toleranta  handlingen  som  är  problematisk,  om  undervisningen  i
religionskunskap präglas av oreflekterade toleranta handlingar är den enligt lärarna icke önskvärd.
Det  förefaller  därför  vara  så  att  det  är  den  toleranta  attityden  som  bör  belysas  i  ett

102 Gruber 2007 s. 158
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undervisningssammanhang,  det  är  häri  vi  kan  se  de  största  didaktiska  möjligheterna  medan
handlingen  enbart  verkar  innebära  en  svårighet.  Den  slutsats,  eller  didaktiska  implikation,  jag
uppmärksammade i mitt förra examensarbete som innebar att den toleranta handlingen är det som är
problematiskt visar sig alltså här stämma överens med den praktiska verkligheten. 

6.5 Sammanfattning av diskussion samt slutsatser

Jag kommer i detta avslutande avsnitt att sammanfatta de viktigaste aspekterna som framkommit i
diskussionen i form av mina tolkningar och slutsatser av analysen. Dessa har alla att göra med det
faktum att tolerans är ett begrepp som inom skolan bör diskuteras och problematiseras. Mer konkret
handlar det om varför, vad, hur och när. Analysen visar att de lärare som har en grundad förståelse
av begreppet upplever det enklare att arbeta med, och förhålla sig till, det. Därför bör begreppet
diskuteras,  inte  bara  bland  lärare  utan  även  i  klassrummet.  Det  är  en  stor  skillnad  mellan
samhällelig och mellanmänsklig,  eller  stor och liten,  tolerans.  Faktum är att  dessa skillnader är
avgörande för hur lärarna ställer sig till begreppet. Det är vidare inte bara tolerans vi bör diskutera
utan vi bör även fundera över begreppets relation till andra närbesläktade ord så som acceptans,
respekt  och  förståelse  då  dessa  förefaller  kunna  vara  bland  annat  synonyma  eller  stå  i  en
värderingsmässig relation till tolerans (exempelvis att respekt ses som bättre än tolerans). Relaterat
till undervisningen är det i synnerhet attityd och handling som bör problematiseras och diskuteras.
Om vi ska toleransfostra i mellanmänskliga relationer, vilket präglar religionskunskapen som ämne,
bör vi uppmärksamma, problematisera och bejaka den toleranta attityden.

6.6 Metoddiskussion

Jag kommer i detta avsnitt att huvudsakligen diskutera min datainsamlingsmetod samt förförståelse
kopplat till min analysmetod. Allra först vill jag dock hävda att forskningsfrågorna blivit besvarade
och att det finns tydliga belägg för detta. Jag har genom mina intervjuer fått tillgång till sex lärares
erfarenheter och tolkningar av begreppet tolerans, vidare har det gått att skönja normkritiska (eller
normmedvetna) spår samt didaktiska möjligheter och svårigheter i deras utsagor.  Den tydligaste
slutsatsen som arbetet bidrar med är att begreppet tolerans behöver diskuteras och problematiseras
utifrån en rad olika aspekter vilka framkommer i diskussionen. Häri ligger dock den första kritiska
invändningen, med facit i hand önskar jag att jag lagt ner mer tid på att få lärarna att berätta mer om
hur dessa diskussioner kan se ut rent praktiskt. Detta hade sannolikt gett den didaktiska aspekten
mer tyngd. 

Vidare går det även att anmärka på att vissa av frågorna, i synnerhet den sista (Finns det andra
värden jämte tolerans som är viktiga att lyfta fram i ett religionskunskapssammanhang?), går att
tolka som att jag förutsatte att tolerans faktiskt var något bra, eller något som konkret användes.
Detta blev dock inget reellt problem i intervjusituationerna där jag i två fall valde att omformulera
frågan och tog bort orden ”jämte tolerans”. Jag bedömer dock inte att detta var en begränsning eller
något  som  påverkade  intervjusituationerna  i  stort.  Urvalet  bedömer  jag  som  tillfredsställande
eftersom det gick att se en viss mättnad utan att resultatet och analysen riskerade att präglas av
upprepningar. Sannolikt skulle det gå att inkludera ytterligare kanske två informanter vilket skulle
bredda analysen i en positiv bemärkelse.
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Som jag diskuterade inledningsvis så hade intervjuerna karaktären av reflekterande samtal. Detta
bidrog i  sig  till  att  jag  valde  att  dela  med mig  av  en  relativt  stor  mängd förhandsinformation
(informationsbrevet finns som bilaga). Detta påverkar givetvis intervjuerna och är att betrakta som
en avvägning mellan spontanitet och reflektion. På grund av den komplexitet som omgärdar mitt
forskningsområde  bedömde  jag  det  nödvändigt  att  ha  reflekterande  samtal  med
förhandsinformation, jag tror till exempel att de normkritiska mönstren hade varit svåråtkomliga
annars. Det som går förlorat är dock spontaniteten och med den en dimension i informanternas svar
helt utan påverkan från mig. Jag ser dock inte vad jag skulle ha vunnit på att göra intervjuerna mer
spontana, relaterat till  vad jag anser ha vunnit  på att  göra dem reflekterande och informanterna
förberedda. Jag vill även beröra mitt urval kopplat till datainsamlingsmetoden. Rent generellt finns
det inte så mycket att säga om urvalet så som det föreligger. Intervjufrågorna blev besvarade och
inga för uppsatsen relevanta eller särskilda mönster kopplat till olika variabler så som kön, tid i
yrket  eller  ålder  upptäcktes.  Det  hade  dock gått  att  använda en  metodtriangulering,  förslagsvis
genom att lägga till enkäter, för att styra urvalet inledningsvis. Detta hade kunnat vara en vinning på
grund  av  att  jag  då  hade  kunnat  gjort  ett  mer  jämnt  urval  relaterat  till  attityden  till  tolerans
(negativ/positiv) samt huruvida tolerans är något som konkret och planerat ingick i undervisningen (
i denna studie gäller detta endast en av sex).

Jag vill nu kritiskt belysa min analysmetod, i synnerhet kopplat till förförståelse. Även fast jag både
i inledningen samt i metodkapitlet diskuterat min förförståelse går det inte nog att påpeka vikten av
att  problematisera  denna.  Både  det  faktum  att  jag  tidigare  gjort  en  forskningsförberedande
litteraturstudie samt arbetat fram mina intervjufrågor genom bland annat en testintervju går det inte
att försäkra sig om att en har fullständig översikt över sin förförståelse. Min förförståelse har under
denna uppsats reviderats och jag har bland annat fått ta del av nya resonemang kring exempelvis
tolerans och makt. Dessa resonemang går att betrakta som delförändringar i ett system, vilka jag
gjort mitt yttersta för att redogöra för i främst uppsatsens analys.103 Avslutningsvis vill jag beröra de
tolkningar  jag  gjort.  På  frågan  om det  finns  några  riktiga  eller  sanna tolkningar  är  svaret  nej,
däremot  finns  det  aspekter  och  ”hållpunkter”  i  tolkandet  med  avsikt  att  göra  dem så  bra  som
möjligt. De är dock alltid reviderbara.104 I denna uppsats blir mest konkreta att titta på det faktum att
jag fastslår att det är diskussioner kring begreppet som behövs utifrån ett antal olika aspekter. Häri
har jag tolkat delar i relation till helheten och vice versa. Lärarna belyser vikten av att diskutera och
problematisera begreppet löpande genom intervjuerna (helhet) men ger längs vägen exempel på
konkreta situationer eller fall där detta behövs, och ofta på vilket sätt det ska göras (del). På så sätt
har jag rört mig fram och tillbaka mellan delarna och helheten och summerar detta i enlighet med
den hermeneutiska cirkeln.

6.7 Förslag till fortsatt forskning

Under arbetets gång, och i synnerhet under intervjuerna, blev det uppenbart att tolerans ofta kopplas
samman med begrepp som respekt och acceptans. Ibland upplevs de till och med vara synonyma
eller fungera som ersättningsord. Jag tror att problemområdet i denna uppsats går att bredda för att
undersöka större delar av värdegrunden med fokus på inbördes relationer mellan begreppen. Ett
fortsatt fokus på ämnet religionskunskap vore relevant eftersom en ämnesdidaktisk koppling till
värdegrunden kan bidra till att utveckla de för skolan övergripande uppdragen i en ämneskontext.
Religionskunskap  är  ett  ämne  med  stor  potential  för  belysning  av  både  samhälleliga  och

103 Gilje & Grimen 2007 s. 183-185
104 Ibid s. 198-199
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mellanmänskliga aspekter av dessa begrepp. 

Det är även rimligt att tänka sig att problemområdet går att smalna av. Här tänker jag på det faktum
att den toleransfostran som åsyftas i värdegrundens inledande delar står i direkt relation till kristen
etik och västerländsk humanism. Det skulle vara intressant att se hur dessa begrepp tar sig uttryck
hos lärare när det kommer till tolerans samt hur de förhåller sig till dessa. Frågor som skulle kunna
ställas är: ”vad är kristen etik?” samt ”vad är västerländsk humanism?”, då inom kontexten för
ämnet religionskunskap. Detta har enbart berörts underliggande i denna uppsats (ett exempel är den
lärare som hänvisar till FN vilket går att tolka inom ramen för just västerländsk humanism).

Vidare skulle det vara intressant att göra en snarlik undersökning fast med fokus på elever. Vissa av
lärarna påpekar i min studie att de inte tror att begreppet tolerans är en naturlig del av elevernas
språkbruk, något som väcker ett intresse för att undersöka detta. En annan ingång skulle kunna vara
att  undersöka  vad  eleverna  menar  att  ett  ämne  som  religionskunskap  ska  bidra  till:  tolerans,
acceptans  eller  respekt?  Skillnaden  i  tolkningarna  av  dessa  begrepp  hos  eleverna  kan  utgöra
studiens grund vilket följs av ett samtal kring ämnets syfte och centrala innehåll.  Jag är av den
uppfattningen  att  ämnesrelaterad  forskning med  ett  elevfokus  är  viktig  och  nödvändig,  kanske
särskilt om ett så omdebatterat och många gånger missförstått ämne som religionskunskap.

De flesta lärare i denna uppsats identifierar ämnet religionskunskap som ett ämne där i synnerhet
mellanmänskliga  relationer  kan,  och  ska,  belysas.  Dessa  reflektioner  har  givetvis  gjorts  med
begreppet tolerans i åtanke men jag menar att det bakom detta finns något intressant att lägga märke
till. Det skulle vara intressant att, med stöd i ämnesplanerna, undersöka hur lärare resonerar kring
sitt ämne relaterat till samhälleliga och mellanmänskliga aspekter. I ämnesplanerna finns nämligen
båda dessa aspekter med. Hur lärarna tar ställning till dessa, upplever sitt ämne samt utformar sin
undervisning skulle därför vara intressanta delfrågor att undersöka. Detta kan givetvis göras med ett
begrepp som tolerans i bakgrunden, till  exempel utifrån en tanke om att begreppet i sig kan ha
betydelse för hur lärarna styr ämnets fokus i undervisningen. Ett bredare och mer omfattande grepp
kring detta skulle kunna innebära att  en undersöker hur ämnet formas och görs i  ljuset av den
centrala värdegrunden.
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7. Sammanfattning

Denna  uppsats  är  en  kvalitativ  intervjustudie  med  syfte  att  undersöka  det  centrala
värdegrundsbegreppet  tolerans  kopplat  till  ämnet  religionskunskap  i  gymnasie-  och
högstadieskolan. Sex lärare intervjuas genom ett reflekterande samtal angående deras förståelse och
tolkning  av  begreppet  samt  dess  plats  i  undervisningen.  Analysmetoden  är  hermeneutisk  och
lärarnas utsagor analyseras vidare i ljuset av normkritisk pedagogik, eller, normmedvetenhet. Ur
detta  framträder  ett  antal  didaktiska  möjligheter  och  svårigheter  vilka  presenteras  i  uppsatsens
diskussion.  I  uppsatsens  bakgrundskapitel  formuleras  ett  antal  teoretiska  utgångspunkter  vilka
ringar  in  tolerans  som  ett  begrepp  som  historiskt  sett  alltid  stått  nära  religion.  Utifrån  detta
diskuteras även hur skolan och samhället  speglar  varandra,  hur begreppet verkar  vara i  ständig
omförhandling samt dess didaktiska kopplingar till  ämnet religionskunskap. Med utgångspunkt i
tidigare examensarbetes slutsatser problematiseras även den toleranta handlingen ställd mot den
toleranta attityden.

Uppsatsens  resultat  och  analys  visar  på  definitioner  av  begreppet  som  samtliga  är  personligt
präglade om än inte väsensskilda då de alla har att göra med förhållningssätt till andra människor.
När begreppet kopplas till undervisningen konkretiseras de skilda synsätten. Först och främst blir
det  tydligt  att  begreppet  upplevs  som allt  från  negativt  till  positivt  samt  att  dess  plats  inom
religionskunskapen  i  första  hand  har  att  göra  med  mellanmänskliga  relationer  snarare  än
samhälleliga aspekter.  Detta eftersom lärarna övergripande identifierar religionskunskap som ett
ämne där de individuella perspektiven och det inre sökandet kan komma till uttryck. Det är dock i
dessa  situationer  som de  menar  att  tolerans,  på  grund av  att  det  kan  fungera  som exempelvis
skillnadsskapande och exkluderande, blir mest problematisk.  Endast en av lärarna arbetar aktivt
med begreppet medan de övriga förhåller sig till det, både reaktivt och proaktivt. De slutsatser som
framträder  i  uppsatsens  diskussion  kretsar  därför  kring  vikten  av  att  begreppet  diskuteras,
problematiseras och tolkas, både mellan lärarkollegor och i undervisningen. 
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Intervjustudie - reflekterande samtal om tolerans

Detta är en förfrågan om medverkan i en intervjustudie som rör begreppet tolerans. Jag som skriver heter 
Linus Kjellin, bor i Hudiksvall och läser ämneslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna med 
religionsvetenskap som huvudämne. Jag arbetar nu med mitt avslutande examensarbete. Tidigare har jag 
gjort en litteraturstudie på temat tolerans där jag undersökte olika definitioner av begreppet samt belyste det 
ur kritiska aspekter.105 Min utgångspunkt är att tolerans är ett läroplansbegrepp som är didaktiskt relevant, 
komplext, levande och spännande i ett religionskunskapssammanhang.  

Bakgrund
Av det arbete jag hittills gjort med att tolka och förstå begreppet tolerans är det några saker jag särskilt vill 
nämna. En upptäckt är att tolerans är problematiskt därför att det är förbundet med ett ogillande. Jag har även
funnit en skillnad på verbet tolerera och substantivet tolerans, det förstnämnda representerar den toleranta 
handlingen och det sista den toleranta attityden. Den toleranta handlingen kritiseras ibland för att bidra till, 
och upprätthålla, maktojämlikhet och skillnadsskapande. Detta eftersom den som tillhör majoriteten kan 
välja att tolerera eller inte tolerera det som avviker från den samhälleliga normen. En sådan kritik har idag 
sin främsta hemvist inom den normkritiska pedagogiken. Dock är toleranta handlingar, i vissa situationer, 
kanske oumbärliga då de fungerar som det bästa alternativet? Alltså, även om en teoretiskt kritisk röst kan 
verka rimlig så kanske den inte alltid är förenlig med verkligheten. Funderingar likt dessa är det som driver 
min nyfikenhet!

Vad samtalet kommer att handla om
Själva samtalet kommer att ha karaktären av en intervju där utgångspunkten kommer att vara frågor
som jag har förberett. Intervjun kommer, med ditt samtycke, att spelas in och sedan transkriberas 
för att slutligen användas i mitt examensarbete. Samtalet kommer att kretsa kring två övergripande 
huvudfrågor (vilka även är mina forskningsfrågor):

• Hur tolkar och förstår de intervjuade religionskunskapslärarna begreppet tolerans?
• Hur upplever de intervjuade lärarna det att arbeta med tolerans i 

religionskunskapsundervisningen?

Alltså, i den första delen av samtalet fokuserar vi på hur du tolkar begreppet tolerans, vad det 
betyder, vad du associerar till begreppet samt huruvida det kan ha en positiv eller negativ innebörd. 
I den andra delen samtalar vi om hur det går att förhålla sig till tolerans i undervisningen och i en 
bredare skol- samt ämneskontext. Samtalet beräknas ta ca. 45 minuter.

Mitt efterarbete
Jag vill först och främst nämna några ord om det absolut viktigaste, nämligen forskningsetiken. Din 
medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Du 
kommer att vara anonym och inga uppgifter som kan identifiera vem du är kommer att lämnas ut eller 
publiceras. Det som du säger under samtalet kommer att utgöra grunden i mitt arbete i enlighet med de två 
forskningsfrågorna här ovan. Vidare kommer jag att problematisera ytterligare genom att analysera vilka 
didaktiska utmaningar och/eller strategier som går att utläsa ur de förda resonemangen. Om du önskar mer 
information är du välkommen att kontakta:

________________________
Student: Handledare:
Linus Kjellin Gull Törnegren

Teol. dr. i etik
E-post: h11likje@du.se E-post: gto@du.se
Telefon: 070 3146389 Telefon: 023 778383

105 Länk till mitt första examensarbete: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:844141/FULLTEXT01.pdf
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