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Sammanfattning 
 
I denna uppsats så undersöks kritiskt det deliberativa samtalets möjligheter att kunna uppfylla den 
deliberativa demokratins grundläggande utgångspunkt – rätten för alla individer till politisk 
jämlikhet och deltagande i politisk gemenskap i den svenska skolan. Rätten att inte bara få 
manifestera olikhet (diversity) utan också skillnad (difference). Dessutom det deliberativa 
samtalets grundsats att alla jämlikt ska få pröva giltigheten hos andras argument och framföra 
sina egna argument till giltighetsprövning. Begrepp som tolerans, värdegrund, och dikotomin 
offentligt – privat bildar en klangbotten för undersökningen tillsammans med beskrivningarna av 
de tre mest framträdande ontologierna i det västerländska samhället. Dessa är den materialistiska 
(biologistiska) världsbilden, den humanistiska världsbilden och de religiösa världsbilder som 
menar att det finns ett ändamål ett objektivt syfte med livet och världen – en teleologisk 
förklaring. 
      Den grupp av elever som är i särskilt fokus är de elever som har religiösa uppfattningar och 
världsbilder, eller ontologier och dessa elevers rätt till politisk jämlikhet. Denna elevproblematik 
har jag konkretiserat genom att förankra det teoretiskt grundade huvudsyftet, detta som är att 
problematisera det deliberativa samtalet, i en specifik fråga i ett delsyfte. Detta delsyftes fråga är 
problematiken rörande relevansen om kreationism och teorier om Intelligent design (ID) ska 
kunna få finnas med i skolans undervisning jämsides med evolutionsläran.  
      Fem centrala texter om det deliberativa samtalet av Tomas Englund och Klas Roth har 
undersökts med avseende på huvudsyftet och jämförts med Jürgen Habermas deliberativa 
demokratimodell. Samma frågor utifrån tolkningsföreträden, kommunikativ rationalitet och 
offentligt-privat, som ställts till dessa texter har även ställts i delsyftet till en rapport från 
Europarådet som behandlar farorna med kreationism i utbildningen.  
      Resultaten av denna undersökning visar dels att det deliberativa samtalets centrala punkt är 
allas rätt till giltighetsprövning av det som var och en finner lämpligt samt att denna giltighets-
prövning ska ske i skolan som ett offentligt rum och att detta teoretiskt kan öppna upp den 
politiska gemenskapen för elever med religiösa uppfattningar typ kreationism. Men under 
premissen att alla sekulära och scientistiska (= vetenskapstroende) tolkningsföreträden då bör 
undvikas. Dels så visar också undersökningen att rapporten från Europarådet inte överens-
stämmer med detta krav på giltighetsprövning när det gäller sakfrågan evolution visavi 
kreationism/ID. Men att det deliberativa samtalet som teoretisk idé och den vetenskapstroende 
åskådning som genomsyrar Europarådsrapporten har en gemensam utgångspunkt – dikotomin 
offentligt-privat. Ett förhållande som leder till att det sekulära i hög grad skulle kunna förbli 
oproblematiserat. Undersökningen visar också utifrån refererad forskning att denna dikotomi 
teoretiskt skulle kunna relativiseras från ett deliberativt perspektiv och öppnas för elevers privata 
sfär och på det sättet kunna ge dem en jämlik plats i skolans offentliga rum. 
      Utifrån dessa resultat har en teoretisk modell konstruerats med avsikt att bryta upp denna 
dikotomi och ge elever med religiösa perspektiv samma politiska rätt som elever med sekulära 
perspektiv till att giltighetspröva sina och andras argument och uppfattningar. Genom detta skulle 
det deliberativa samtalet teoretiskt kunna ge en lika politiskt jämlikhet för alla under premissen 
att inga uppfattningar får skyddas av några uppställda reservatsgränser av religiösa eller sekulära 
skäl. Detta innebär att inga fundamentalistiska tolkningsprivilegier från något håll får 
förekomma.  
      Som alternativ gräns till dikotomin offentligt-privat så formulerades ett demokratiskt 
minimikriterie för deliberativt godkänd difference. Kriterier som på människovärdets grund och 
utifrån tolerant anda, skillnadens solidaritet, öppnar för både mångfald i diversity och difference. 
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                       tolkningsföreträde,    evolution,    kreationism,    intelligent design,  
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1      Inledning 

– Demokrati är en överideologi för den svenska skolan! Detta påstående kan sägas sammanfatta 

den hållning till demokrati som statsmakterna och både nu gällande skollag och läroplaner vill 

uttrycka. Demokratin ska enligt samma texter vara det kitt som verkar sammanhållande för både 

skola och samhälle och som ska överbrygga de klyftor som kan finnas mellan människor. 

Demokratin ska också garantera alla människors lika värde och att de ges tillträde till alla de 

rättigheter som ett demokratiskt samhälle vill värna om (SOU 2000:1, s.17ff;). Demokrati-

utredningen menar att idén om demokrati som en överideologi inte säger så mycket om beslutens 

innehåll utan mer ska ses som ett ställningstagande för beslutsprocessens gång, att proceduren ska 

vara demokratisk och öppen för alla (a.a., s.40). Demokratiutredningen går också igenom de olika 

demokratimodeller som en modern demokrati kan tänkas anta med deras respektive för och 

nackdelar. Utredningen stannar till slut vid att 
 

[d]et är... en deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter som vi kommer att argumentera för... Detta 

utesluter inte att det finns värden i andra teorier som är viktiga (a.a., s.21ff). 

 

Detta står i samklang med det pedagogiska projekt professor Tomas Englund (2000) med flera 

driver där han menar att deliberativa samtal skulle kunna vara den värdegrund eller det samman-

hållande kitt som i synnerhet skolan behöver i en tid av pluralism och mångfald. Deliberativa 

samtal ska här förstås som en skolanpassad variant av den deliberativa demokratimodellen. Dessa 

samtal karaktäriseras av att alla likvärdigt kan delta med sina argument och perspektiv i en kritisk 

analys av det sagda och att inget på förhand ska utestänga någon för att delta. Det är endast den 

deliberativa processen som via ett kollektivt samförstånd ska avgöra vad som är det mest 

rationella och vad som ska gälla.  

      Detta låter som en farbar väg för en skola som söker något som kan skapa den samhörighet 

och delaktighet vi behöver i ett samhälle som tenderar att bli alltmer heterogent – ekonomisk, 

kulturellt och etniskt. Men kan detta verkligen fungera? Kraven på pluralisering och 

individualisering säger mig att det deliberativa samtalets ideal om ett konsensus och samförstånd 

skulle kunna ställas inför stora utmaningar. Utmaningar som kan visa om detta samtal verkligen 

kan vara den gemensamma plattformen för jämlika samtal som det utges för. 

      Mitt i detta spänningsfält befinner jag mig som privatperson och uppsatsförfattare. I egenskap 

av den sistnämnda rollen ska jag både förhålla mig till den konkreta verklighet som skolan och 

samhället utgör och till det deliberativa samtalet som pedagogisk modell. Mina egna erfarenheter 

av att vara elev i skolan har några år på nacken men har gett mig en relevant ingång till den 

problematik som denna uppsats berör. Min erfarenhet som en troende kristen i det sena 70-talets 
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allmänna skola har varit blandade när det gäller inkludering och likvärdigt deltagande. Under min 

högstadietid så blev jag trakasserad och utfryst för min tro – något som också påverkat mig långt 

upp i vuxen ålder, jag har ofta tenderat att underkommunicera min tro.  

      Så detta med inkludering och likvärdigt deltagande för alla dem som av olika anledningar 

bryter av mot den gängse normen ligger mig varmt om hjärtat. För mig har det därför varit 

naturligt att skriva denna uppsats utifrån ett religiöst minoritetsperspektiv – en förförståelse som 

jag bär med mig in i arbetet på gott och ont – gott i den bemärkelsen att jag lättare kan se när 

idealen inte efterlevs – ont i den meningen att jag kan bli normativt partikulär. Men detta är något 

jag är medveten om och kritiskt ska försöka att förhålla mig till. 

      Utanförskap av religiösa skäl förekommer även idag. Som ett exempel läste jag i en artikel i 

Nerikes Allehanda för några år sedan om några somaliska tjejer med muslimsk tro som uttryckte 

att de inte blev respekterade för sin självvalda olikhet. ”Folk ser inte [på] oss utan [på] våra 

slöjor… De vill inte eller kan inte fatta att vi själva väljer att vara beslöjade eller obeslöjade”. I 

skolan uttryckte en av dem att: ”det känns som de inte ser mig som en person, utan som en 

troende utan individualitet” (Dzeneta Ribic, 2003-07-26, min fetstil). Detta visar att ställnings-

taganden för religiösa övertygelser inte alltid blir förstådda på det sätt som den troende själv vill. 

Det är väl inte långsökt att anta att den attityd som dessa tjejer upplevde kan ha påverkat hur 

deras argumentation i klassrummet bedömdes. Deras religiösa identitet kan ha blivit som ett 

filter, ett argumentativt uppförslut.  

      Ett annat exempel är den svenska skärpning av kraven på religiösa friskolor som infördes i 

oktober 2007. Skolministern deklarerade i olika medier att det inte längre skulle vara tillåtet att 

vid sidan av undervisning om evolutionsläran på biologilektioner också presentera som 

vetenskapliga alternativ någon religiös skapelsetro eller teorier om Intelligent Design1 (Johan 

Anderberg, 2007-10-14).  

      I ett tv-inslag på kvällen samma dag så reagerade en kristen friskolerektor på detta uttalande 

med att det hade varit bättre med en större öppenhet från statens sida. Han menade att en 

parallellundervisning skulle kunna genomföras även om det i undervisningen tydligt skulle 

deklareras vad som från statligt håll anses vara det vetenskapligt rätta. Han menade att detta ”att 

börja lagstifta på åsiktsområdet för mig, ja det ... för mig tillbaka till 1700-talet” (Rapport, 2007-

10-15). 

                                                
1  Intelligent Design (ID) är en rörelse som sedan början på 90-talet vetenskapligt försöker formulera teoretiska  
   modeller som kan förklara livet och naturen utifrån att den är designad utifrån en tanke, ett ändamål, av någon  
   intelligens – men utan att explicit ta ställning för vad eller vem denna intelligens är (National Encyklopedin, NE.se 
 : sökord: intelligent design). 
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Hur ska det deliberativa samtalet som en gemensam värdegrund kunna överbrygga olikheter som 

dessa eller är det så att deliberativa samtal i praktiken bara kommer att vara ett jämlikt forum för 

dem som inte avviker för mycket från den gängse normen? Hur ska individer och grupper kunna 

leva tillsammans utan att någon part förfördelar den andre genom att ställa upp exkluderande 

tolkningsföreträden?  

      Men om å andra sidan dammluckorna för alla möjliga religiösa uppfattningar och andra 

särintressen öppnas på vid gavel – vad händer då? Var går gränserna för det demokratiskt 

acceptabla? Det är inom detta problemfält som detta arbete kommer att röra sig i en kritisk 

granskning av det deliberativa samtalet som värdegrund.  

      Mitt problemområde är alltså interaktionen mellan sekulära respektive religiösa elever. Men 

då specifikt inriktat på den tänkta interaktionen i det deliberativa samtalet  – den deliberativa 

demokratimodellens pedagogiskt anpassade variant. En interaktion som på goda grunder kan 

anses bör kunna fungera utifrån premissen en ömsesidig politisk 2  jämlikhet för alla.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2  I denna uppsats avses politik i en vidare betydelsemening, dvs. individens deltagande i den offentliga diskussionen  
   på alla plan. Inte i första hand den politik som bedrivs i de former som traditionellt förknippas med politik. 
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2      Syfte och frågeställningar 

Vad är det som gör att fenomen som dessa som jag återgett i inledningen utlöser sådana 

kontroverser? För att komma åt denna problematik så utgår min kritiska analys från det moderna 

samhällets förgivettagna grunduppfattningar, dess ontologier,3 och hur de kan inverka på de 

sociopolitiska relationerna mellan elever i skolan både med och utan deliberativ demokrati. 

Anledningen till detta val är att det på rimliga grunder kan antas att den problematik som 

exemplen ovan visar inte bara handlar om åsikter i allmänhet utan att de går djupt ner på det 

existentiella planet, på områden vetenskapliga undersökningar oftast inte rör sig på. Detta innebär 

att bakgrunden också kommer att vara ganska omfattande. 

 

      2.1     Huvudsyftet och dess frågeställning 

Min drivande tes eller hypotes är att det deliberativa samtalets möjligheter att fungera som 

värdegrund under premissen att alla individer ska uppleva en jämlik politisk gemenskap är 

problematiska. Denna tes eller drivande explanandum är här summerat i följande uppställning: 
 
 

Tabell 1         Förhållandet mellan explanans-faktorer och mitt explanandum  
                    (Fritt efter Nils Gilje och Harald Grimen 2007, s.129-137). 
 

   Statistisk  
 lag 

     En grupp individer i en faktisk eller av de flesta  
     föreställd majoritetsställning får ofta ett tolkningsföreträde. 

   Ram-    
   betingelse 

     Kravet på likvärdigt och jämlikt politiskt deltagande för alla  
     inklusive de som har religiösa uppfattningar  

Explanans 
   
   
   
      Utlösande  

   orsaker 
     Ontologiska tolkningsföreträden som verkar genom dominerande 
     diskurser och som samverkar med instrumentella samtalsstörningar. 

  Explanandum 
   

     Möjligheten för den deliberativa samtalsmodellen att vara en  
     gemensam värdegrund, med politisk jämlikhet för alla, 
     är problematisk. 

 
 

Utifrån denna tes så har jag formulerat mitt huvudsyfte i följande rader:  
 

Mitt huvudsyfte är att kritiskt undersöka möjligheterna att med det deliberativa samtalet som 

värdegrund uppnå en jämlik politisk gemenskap i den svenska skolan under premissen att 

likvärdig hänsyn ska tas till alla individer med både religiösa och icke-religiösa 

världsbildsuppfattningar eller ontologier i ”en skola för alla”.   

                                                
3  Ontologi = ”läran om tingens väsen” (Prismas lexikon 1990, sökord: ontologi). I detta arbete förstått som den   
 givna grund, axiom, som inte behöver förklaras eller försvaras. (a.a., sökord: axiom) Bernt Gustavssons (1991)    
   definition av en världsbild ligger nära den betydelse jag vill ge begreppet ontologi i denna uppsats. Han skriver att   
   ”En tids eller epoks dominerande syn på människan, samhället och naturen utgör dess världsbild. En världsbild  
   fungerar som ett slags tankemönster för hur vi föreställer oss världen, eller den kulturella grundstruktur varmed  
   vi organiserar tillvaron för oss” (a.a., s.16). 
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De fetstilade orden i syftet anknyter till den rubriksättning jag har strukturerat bakgrunden efter. 

Varje fetstilat begrepp kommer alltså att behandlas separat i respektive kapitel eller avsnitt och 

sedan ligga till grund för ett teoretiskt modellbygge i kapitel 4 inför själva undersökningen.  

      Med ”en skola för alla” avses den normativa politiska visionen om en socialt utjämnad 

enhetsskola, främst driven av socialdemokrati och socialliberalism under senare hälften av 1900-

talet. Undersökningsobjektet blir fem texter om detta samtal av Tomas Englund och Klas Roth. 

      Jag vill göra en viktig avgränsning för min studie. Området religion har nära kopplingar till 

området etnicitet och kultur men för att inte studien bara ska bli en kulturell integrationsfråga 

kommer jag inte utgå ifrån etnicitet och kultur. Jag vill istället lyfta det hela till ett kultur- och 

etnicitetsneutralt plan och därigenom ge problematiken andra dimensioner. T.ex. så blir inte en 

svensk kristen och en arabisk muslim två skilda kategorier, där muslimens arabiska identitet blir 

det problematiska utan en gemensam kategori där det som är det gemensamma i deras respektive 

religiösa övertygelser som blir det centrala. ”Den Andre” blir då inte något främmande utan 

någon mitt ibland ”oss”. Detta innebär att jag tolkar begreppet kultur som något universellt och 

inte som något etniskt främmande. 

 

                     2.1.1     Huvudsyftets frågeställning 

För mitt huvudsyfte så har jag konstruerat en övergripande frågeställning som jag utifrån texterna 

kommer att pröva det deliberativa samtalet som gemensam värdegrund mot, under premissen 

politisk jämlikhet för alla. Denna prövning kommer ske i relation till en beskrivning av den 

rådande samhällskontexten, en kontext som i nästa kapitel översiktligt kommer att redovisas 

utifrån forsknings- och forskningsrelaterad litteratur. 

 

• Vilka möjligheter har det deliberativa samtalet att hantera tolkningsföreträden, 

gränsen mellan det offentliga och det privata och tillämpa den kommunikativa 

rationalitet som Habermas eftersträvar? 

 

- Tolkningsföreträde = den rättighet som ett perspektiv eller individer tar sig på bekostnad av 

andra perspektiv eller individer. (se underkapitel 3.3) 

- Offentligt – privat  = en åtskillnad mellan en individs privata sfär – familj, personligt liv – och 

den arena där det gemensamma frågorna för alla individer avhandlas. (se underkapitel 3.4) 

- Kommunikativ rationalitet  = att bedöma alla deltagare i en deliberativ diskurs som lika 

rationella och erkänna deras anspråk på giltighet (se avsnitt 3.2.3). 

      Jag vill understryka att jag inte per definition anser att alla elever med religiösa uppfattningar 

och livssyner personligen uppfattar sig som politiskt satta på undantag. Det finns säkerligen 
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många elever med religiösa uppfattningar som inte upplever sin religiösa identitet som något 

problematiskt i förhållande till den sekulära majoriteten och inte något som minskar deras 

politiska delaktighet. Det problem jag syftar på ligger mer på det principiella planet, men jag 

antar på goda grunder att det finns tillräckligt många elever med religiösa uppfattningar som 

upplever sig politiskt diskriminerade, för att det också kan anses vara ett empiriskt problem. 

Dessa kanske utgör en minoritet av gruppen religiösa elever men även en minoritets situation är 

viktig att uppmärksamma och belysa.   

     

      2.2     Delsyftet och dess frågeställning  

Resultaten från huvudsyftets frågeställning kommer i undersökningen och dess diskussion att 

jämföras med resultaten från delsyftet och dess frågeställning.  
 

Som delsyfte vill jag konkretisera huvudsyftets problematik genom att undersöka ett exempel 

på den dominerande diskursen gällande evolution visavi kreationism/ID. Detta exempel är en 

aktuell Europarådsrapport gällande farorna med kreationism i utbildningen. 

 

Jag är medveten att frågan om kreationism visavi evolution inte är central och entydig för alla 

med en religiös tro, men jag tror ändå att detta område kan visa på generella fenomen som kan ge 

perspektiv på hela det religiösa fältet, och att de olika människosyner som ligger i de olika 

perspektivens respektive ontologier har betydelse för innehållet i begreppet värdegrund.  

      Mitt val av detta problemområde för mitt delsyfte motiverar jag med att denna problematik 

kan visa på flera intressanta aspekter som jag menar kan ha generella tillämpningar även för 

andra fenomen kopplat till det religiösa fältet. Först och främst är det en fråga som är aktuell, 

sedan är den kontroversiell med en tydlig dramaturgi i svart-vitt toner.  

      Denna fråga är också något som inte på ett direkt sätt kan anses drabba tredje man på ett 

sådant sätt att de demokratiska värdena kränks. De olika perspektivens anhängares åsikter 

behöver i princip inte ’drabba’ någon annan än de själva. Detta gör att problematiken kring att 

vissa religiösa ställningstaganden kan råka i målkonflikt med andras frihet eller rättigheter inte i 

detta fall blir något stort problem. T.ex. är frågan om aborträttens vara eller inte vara en fråga 

som har denna komplexa dimension. Till sist så är saken till sin natur sådan att båda sidor i 

princip kan argumentera i sekulära termer för sin sak, med ett vetenskapligt språkspel.4 

Fenomenet är heller inte bundet till någon speciell religion även om det traditionellt sett ofta har 

kopplats till kristen tro. 

                                                
4 Även om två perspektiv, det kreationistiska och det designteoretiska, oftast frånkänns denna rätt i debatten. 
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               2.2.1     Delsyftets frågeställning 

För mitt delsyfte så har jag i analogi med huvudsyftet konstruerat en övergripande frågeställning 

som jag kommer att pröva Europarådsrapporten mot: 

 

• Vilka tolkningsföreträden synliggörs och vilka gränser dras mellan det offentliga  

       och det privata i Europarådsrapporten om kreationism i skolan? Hur kan de     

       kommunikativa rationalitetsideal som Habermas eftersträvar tillämpas  

       utifrån denna text? 

 

Resultaten från denna frågeställning kommer i undersökning och analys att jämföras med och 

diskuteras tillsammans med resultaten från huvudsyftets frågeställning. 

 

      2.3     Gemensamma frågeställningar i analys och diskussion 

I diskussionen i samband med resultatredovisningarna kommer diskussionen att utgå från denna 

gemensamma frågeställning:  

 

•  Vilka likheter och/eller skillnader finns det mellan det ideala deliberativa samtalet   

      och den kommunikation som Europarådsrapporten ger uttryck för? 

 

Alla diskuterade resultat kommer sedan i slutdiskussionen följas upp med denna frågeställning: 

 

•  Hur öppet kan det deliberativa samtalets gränser teoretiskt bli för ontologisk 

skillnad (difference) utifrån delsyftets problematik gällande ett konkret fall – 

evolutionsläran visavi  kreationism/intelligent design i skolan? 

 

Begreppet difference ställer jag i detta arbete i relation till diversity (olikhet). Distinktionen 

mellan dessa är här olikhet inom ontologi (diversity) och skillnad mellan ontologier 

(difference). Jag återkommer till detta begreppspars tillämpning och dess forskningsmässiga 

bakgrund i underavsnitt 3.3.1.1. Men nu till undersökningens bakgrund. 
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3       Det deliberativa samtalets bakgrund och kontext – en  
      problematisering 

 

I denna bakgrund kommer jag att ge en relevant orientering kring de begrepp och fenomen som 

både mitt huvud- och delsyfte och deras frågeställningar berör eller berörs av. Huvudsyftets 

fetstilade begrepp kommer, som jag tidigare nämnde, ett efter ett via relevant forskning att 

presenteras och fördjupas. Ibland avslutas avsnitten med en summering av det viktigaste. Först ut 

är begreppet värdegrund.  

      Men innan jag går in på detta vill jag påpeka att alla citat i uppsatsen som är integrerade med 

texten, för åskådlighetens skull är kursiverade – undantaget alla fristående blockcitat. Men för 

alla citat gäller att mina egna ’kursiveringar’ då konsekvent är markerade med fetstil. Original-

kursiveringar sammanfaller helt eller delvis ibland med mina fetstilningar och därför är dessa 

specifikt omnämnda i varje enskilt fall och är också för konsekvensens skull fetstilade. 

 

      3.1     Värdegrund  

Syftesformuleringen utgår från det ”deliberativa samtalet som värdegrund”. Englunds 

formulering tolkar jag som att det är samtalet i sig som är värdegrunden, ett grundfundament som 

alla de värden som räknas upp i läroplanerna ska vara förankrade till. Jag återkommer i 

undersökningen till detta men vad säger annan forskning om detta med värdegrund och vad det är 

för något?  Ola Sigurdson (2002) menar att talet om värdegrunden tydligen ska förstås utifrån 

läroplans- och kursplanstexterna som demokrati i bestämd form och då demokrati som 

överordnad värdeprincip. Men han ställer frågan om ”värdegrunden [är] en moralisk miljö eller 

en uppsättning moraliska principer eller värderingar”  (a.a., s.12). Denna reflektion tycker jag är 

relevant i sammanhanget eftersom Englunds ”deliberativa samtal som värdegrund” innebär att 

detta samtal blir en miljö. Kennert Orlenius (2001) problematiserar det hela när han menar att 

värdegrunden antingen kan definieras som oförytterliga värden som ligger bergfasta och utanför 

mänsklig påverkan eller som den minsta gemensamma nämnaren mellan olika uttolkare av etik 

och moral. Detta senare synsätt pekar på det faktum att samma värde kan grundas på helt olika 

grunder beroende på vem som argumenterar för detta. Orlenius problematiserar ”fastheten” i 

värdegrunden och menar att tolkningen av värdena ytterst faller tillbaka på vilken ontologisk 

grund de byggs på (a.a., s.16, 28f). Carsten Ljunggren (2007b) är inne på samma sak när han 

skriver att 
 

 [d]en moralfråga som man därför kan och bör ställa till det deliberativa samtalet är om det finns en 

position utanför alla dessa erbjudna perspektiv från vilken man kan döma om rätt eller fel, gott och ont 

(a.a., s.229)? 
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Men hur har då olika perspektiv resonerat kring värderingarnas grund? Orlenius (2001) visar att 

vissa menar att värden kan grundas på naturen och pekar då på samspel och kretslopp. Men 

naturen har också använts för att både poängtera människans frihet och hennes slaveri. Andra 

menar att värden hittar sin grund utanför människan i någon gudomlig skapare som står över 

människan. Människan står då i ett ansvarsförhållande till Gud som gett människan råmärken att 

hålla sig inom. Ytterligare några andra menar att värdena ligger i förnuftet, en idé från antiken 

som blev central under upplysningen, förnuftets renässans. Moraliska brister blir då okunskap. 

Här menar istället vissa att känslomässig inlevelse ligger till grund för etiska värden och att 

empati är grunden för efterlevnad efter etiska värden i förening med förnuftet (a.a., s.40f). 

      Norberto Bobbio (2001) menar att sökandet efter en absolut grundval för de mänskliga 

rättigheterna, eller överfört till resonemanget ovan – värdegrunden, är ett jagande efter vind. De 

är beroende av historiska och sociala förhållanden och är till sin konstruktion motsägelsefulla. 

Problemet är inte motiveringen av dessa rättigheters grund utan hur dessa rättigheter skall kunna 

skyddas när de flesta funnit goda skäl att anta dem. Det kanske mer handlar om ett sökande efter 

de möjliga grunderna i flertal (a.a., s.21-29). Sigurdson (2002) har ett motsatt synsätt när han 

ställer etikens motivering i förgrunden, inte dess konkreta innehåll, eftersom det sätt varpå etiken 

motiveras belyser ”relationen mellan en hävdad universell etik och en partikulär tradition”. Han 

slår fast att ”en läroplan aldrig är ett neutralt instrument för att styra skolan” och att den är ett 

dokument över olika intressens kamp över definitionen av kunskap och önskvärda värderingar. 

Därför menar Sigurdson att det är viktigt att se vilka utgångspunkter som ligger bakom de 

tolkningar som kan göras av läroplanen och vad de står för i ett bredare perspektiv (a.a., s.15f). 

      Men om jag lämnar denna diskussion om grunden för värdegrunden för tillfället (jag 

återknyter till detta senare) så är det ändå rimligt att utgå från att Orlenius (2001) har rätt när han 

påstår att människolivets okränkbarhet är ett etiskt axiom som kan antas utan att behöva bevisas, 

ett normativt människovärde som innebär att en människa alltid ska behandlas som en person, ett 

mål i sig, ett subjekt. Ett värde som inte har med funktionen att göra utan med själva existensen 

(a.a., s.150f). Detta axiom ligger väl i linje med Demokratiutredningens påstående att  
 

[d]en enda stora berättelse som vi måste dela oavsett identitet och återberätta i skilda sociala 

sammanhang handlar kanske just om detta moraliska ställningstagande för: Alla människors lika värde 

SOU 2000:1, s.241).  

 

Värdegrunden kan alltså inte helt givet förstås som något fast och solitt. Den kan dessutom ses 

som något som olika traditioner kan gestalta på olika sätt men med samma grundaxiom – 

människans okränkbara värde och i förlängningen – hennes lika rättigheter. Vad detta innebär i 

praktiken återkommer jag till i slutdiskussionen, men detta skulle kunna vara startpunkten för den 
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goda miljö för värden som det deliberativa samtalet, enligt min tolkning av Englund, utger sig för 

att vara. 

 

     3.2     Deliberativ demokrati enligt Habermas 

Den ram jag satt för det deliberativa samtalet är att dess aktörer ska ”... sträva mot en jämlik 

politisk gemenskap ...”, en informell lika rätt till jämlikt deltagande i alla offentliga rum som 

eleven befinner sig i. Detta kan härledas från det stora samhällets diskussion om demokrati, något 

detta kapitel handlar om och då specifikt den demokratimodell som kallas deliberativ demokrati. 

      Klas Roth och Britta Jonsson (2003) menar att tonvikten i synen på demokrati flyttats från 

den traditionella majoritetsprincipen och dess beslutsprocesser till den ömsesidiga diskussionen 

där varje röst ska respekteras (a.a., s.9). En bakgrund till denna omformulering av demokratin ger 

Carleheden (2007a) då han skriver om det moderna samhällets födelse genom utvecklingen från 

ett liberalt privaträttssamhälle till socialstatligt rättssamhälle där politiken blev förvetenskapligad 

och demokratin i stora drag blev ”en paternalistisk expertokrati”. Men staten i det socialstatliga 

rättssamhället försvarade individens autonomi på ett sådant sätt att denna autonomi på ett 

överbeskyddande sätt ströps (a.a., s.111ff). Jürgen Habermas menar att båda dessa två rätts-

paradigm bidrog till att urvattna demokratin på dess innehåll, genom att på olika vis fokusera på 

individerna som mottagare, klienter. Habermas vill istället utgå från ett annat rättsparadigm som 

tydligt uppmuntrar procedurer för medborgerlig frihet. En frihet till att som individ istället få 

uppträda som rättens författare (a.a., s.114f). 

 

               3.2.1     Den diskursdemokratiska modellen 

Vad innebär detta? Hur ska individen kunna uppträda som rättens författare? Habermas lösning 

på de två rättsparadigmens respektive problem är att med en deliberativ modell bryta individens 

roll som klient utan att denne undandrar sig sin plats i det sociala rummet (Carleheden 2007a, 

s.116, 134). Det Habermas gör är att med sin demokratimodell betona demokratins rätta 

procedurer istället för att enbart se på demokratins innehåll (Ljunggren 1997, s.148). Han har 

upprättat en procedural demokratiteori som förenklat kan åskådliggöras med flödesschemat på 

nästa sida.  

      Politikens legitimering sker enligt Habermas schema i tre olika diskursnivåer. I den 

pragmatiska diskursen möts mål och idéer som är motstridiga i en process av kompromissande 

som bör leda till rimligt rättvisa beslut, eller: Hur vi ska nå målen effektivast? I den moraliska 

diskursen ses problematiken utifrån ett universellt mänskligt perspektiv, eller: ”Är mina (våra) 

mål rättvisa i förhållande till dig (er)?” Sist beskriver han den etiska diskursen som arenan för 
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partikulariteten där identitet och önskad identitet definieras i relation till de andra, eller: ”Är 

målen goda för mig (oss)?”  Det gemensamma  för alla dessa diskurser är att det är det bättre 

argumentet som gäller (Carleheden 2007a, s.120; citaten från Elisabeth Gerle 1999, s.23). 

 
    Figur 1     Habermas diskursdemokratiska system (fritt efter Carleheden 2007a, s.115). 
 

 
 

 
När det gäller den inbördes rankingen mellan dessa diskurser så menar Habermas att den 

moraliska diskursen, som berör samlevandet och solidariteten mellan partikulära identiteter och 

uppfattningar om vad som är ett gott liv, står över den etiska. Vilket innebär att ’det rätta’ (Den 

moraliska diskursens konsensus) har företräde framför partikulära idéer om ’det goda’. För 

Habermas utgår från att den moraliska universalismen är villkoret för etisk och kulturell 

partikularitet. Habermas menar att demokratisk politik inte behöver utveckla ett ’vi och dom’ om 

den har denna grund av universalistiska och inkluderande procedurer (Carleheden 2007b, s.181, 

184f).  

      ”Habermas demokratiteori är alltså i själva verket bara delvis deliberativ” menar 

Carleheden (2007a, s.118). För rättsstaten har fortfarande betydelse för demokratin genom att den 

styr medborgarna genom positiv rätt. Denna rätt kommer visserligen till genom medborgarnas 

kommunikativa frihet men är också det som också styr dem. Rättens legitimitet upprätthålls 

genom individens deltagande i det offentliga samtalet. Innan jag forsätter Carlehedens 

resonemang så vill jag inflika att det är i detta led – deltagandet i det offentliga i kraft av den 

förutsatta politiska jämlikheten (se figur 1) som jag ser som mitt valda problemområdes kärna. 

Här befarar jag att detta flöde bryts för vissa grupper, i detta arbete exemplifierat av elever med 

religiösa uppfattningar. Men tillbaka till Carleheden – han menar att det goda argumentet är det 

som fäller avgörandet om vad som är rätt eller fel i positiv rättsmening. Men för att en lag ska 

uppfattas som legitim så är det centralt att alla uppfattar formerna för dess tillkomst som legitima, 

inte bara dess innehåll. Då gäller att ” [ä]ven om vi inte delar majoritetens övertygelse måste vi 

således acceptera den positiva rättens giltighet” (a.a., s.118f, 137). Detta leder till det centrala i 

Habermas diskursprincip som innebär att  
 

Individen, 
Personlig autonomi Offentligt 

samtal 
Legitimitet genom en: 
      - Pragmatisk diskurs 
      - Moralisk diskurs 
      - Etisk diskurs 

Positiv rätts-
lagstiftning 

Legalitet Intervention i 
det privata 

Politisk jämlikhet 
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 [g]iltiga är just precis de handlingsnormer som alla tänkbart berörda skulle kunna bejaka som 

deltagare i rationella diskurser (Carleheden 2007b, s.183). 

 

Modernisering är enligt Habermas att det som varit axiomatiskt sant nu relativiseras och 

omförhandlas i samhällskommunikationen (a.a., s.198, not 29). Inga givna värden av något slag 

gäller förutom ”möjligen individens rätt att delta i det politiska livet”  (Carleheden 2007a, s.119). 

Carleheden formulerar det som att ”[e]n radikal demokratiförståelse innebär... att demokratin på 

deliberativ väg är kapabel att legitimera sig själv” (a.a., s.120). 

      Det vi kan sluta oss i av ovanstående är att Habermas diskursdemokrati inte primärt säger 

något om innehållet i demokratin utan mer handlar om den rätta proceduren för hur besluten ska 

tas. Det högsta värdet är då rätten att politiskt få delta i det offentliga.5 I denna beslutsprocess 

finns det en rangordning som sätter alla uppfattningar om det moraliskt rätta över det etiskt goda. 

Dvs. alla föreställningar om hur ett gott liv ska levas är underställda det universella kraven på 

rättvisa.  

 

               3.2.2     Synen på individen – politisk autonomi  

Habermas individsyn innebär att individen intersubjektivt är konstruerad i och genom de sociala 

relationerna och att den inte är ett i essentialistisk mening primärt fristående subjekt (Ljunggren 

2007b, s.227f). Habermas menar att samhällelig solidaritet och individuell autonomi inte är ett 

motsatspar utan är förutsättningen för den dialogiska interaktionen mellan olika subjekt 

(Sigurdson 2002, s.103f). Utifrån Habermas perspektiv är individens rätt inte att bli befriad från 

andra individer utan dess rätt att kommunikativt få påverka andra och genom detta förändra 

samhället (Carleheden 2007a, s.116). Denna syn på individen gör att han lättare accepterar det 

paradoxala att individen ska bli fostrad till frihet, något som den diskursdemokratiska modellen 

innebär. Individens frihet behöver ett rättstatligt försvar utifrån en positiv rätt som en integrerad 

del av rättsstaten för att kunna upprätthållas. Frihet är ju för övrigt det moderna samhällets mest 

grundläggande och oreducerbara värde. Eftersom individen blir till i det sociala så ökar dess 

frihet i proportion till dess socialitet. ”Ju fler vi interagerar med desto friare kan vi bli.”  (a.a., 

s.117, 130, 138).  

      Individen är alltså fri men definierad och konstruerad av det sociala mötet, interaktionen med 

andra individer. Detta skulle kunna kallas för en kollektivistisk individualism som innebär att 

individen bara kan bli autonom genom att först formas av andra och sedan i förlängningen alltmer 

bli  löpande formad av resultaten av den egna interaktionen i de offentliga diskurserna. 

                                                
5 I Habermas modell överordnas de individuella politiska rättigheterna både de sociala och de privata, dessa  
   sistnämnda rättigheter är istället stöttepelare för de politiska rättigheterna (Carleheden 2007a, s.114f). 
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               3.2.3     Kommunikativ  rationalitet  

Mina frågeställningar berör begreppet kommunikativ rationalitet. Men vad är detta i den aktuella 

diskursdemokratiska kontexten? Om detta begrepp kopplas till Habermas diskursdemokrati och 

intersubjektivitet så blir denna rationalitet något som är kollektivt och beroende av 

kommunikation. Men eftersom utfallet ur diskurserna inte på förhand är bestämt så blir det 

rationella inte något essentiellt utan något socialt konstruerat eller relativt. Ljunggren (1997) 

menar i analogi med detta resonemang att Habermas förnuftsbegrepp avvisar objektiv kunskap 

och istället ser kunskap som en produkt av subjektens kommunikativa interaktion i vilket 

förnuftet utsträcks även till en diskussion om normer och värderingar (a.a., s.146). Ljunggren 

(2007b) menar också att Habermas syn på frihet innebär att den inte kan bindas till något utanför 

människan eller samhället, eller bindas till natur och eller någon tradition. Dessutom kan endast 

resultatet från fria och öppna deliberativa möten vara kriteriet för det sanna och rätta (a.a., s.222). 

Detta kallas i Habermas (1995) värld för ett arguments giltighet och han skriver själv att 
 

[j]u mer kulturella traditioner och sociala strukturer på förhand avgör vilka giltighetsanspråk som 

måste resas, när, var, för vad och för vem respektive av vem de måste accepteras, desto mindre 

möjlighet har deltagarna själva att explicitgöra och pröva de potentiella skäl som de stöder sina ja – 

/nej – ställningstaganden på (a.a., s.108, orginalkursivering i fetstil).  
 

En partikulär värdegemenskaps kunskaps- och värdeförmedling är alltså inte tillräckligt. 

Carleheden (2007a) menar att Habermas idé är att vi inte bara får vara oeniga utan att dessa 

oenigheter ska överbryggas av diskursens rationalitet, dvs. en hållning som utgår från det bättre 

argumentets övertygande natur. Detta i sin tur förutsätter en radikal öppenhet mot alla argument 

och hållningar från alla i diskursen delaktiga. Öppenheten står i proportion till viljan att både 

kunna ifrågasätta sina djupaste övertygelser och att uttrycka dessa övertygande med stöd endast 

av det bättre argumentet (a.a., s.134f). 

      Rationalitetens intersubjektiva natur ger begreppet kommunikation6 en avgörande roll i den 

deliberativa processen. Det första enligt Walter Reese-Schäfer (1995) som kan sägas om 

Habermas kommunikationsbegrepp är att han delar upp fenomenet ’handlande’ i fyra olika typer 

med olika giltighetsanspråk och förhållande till världen. Av dessa har det kommunikativa 

handlandet en särställning i hans teori och är summan av de övriga handlingsslagen. Schematiskt 

kan de spaltas upp som tabell 2 på nästa sida visar. 

 

                                                
6 Detta så självklara fenomen, kommunikation  är i Habermas teoretiska ramverk inte helt enkelt att förstå – och  
  denna text gör inget anspråk på att ge en heltäckande bild av hans kommunikationsteori men jag vill ändå göra  
  några nedslag i denna för att belysa kommunikationens roll i den deliberativa processen. 
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De tre översta giltighetsanspråken är och ska alltid ses som rationella i en diskurs eftersom om 

det är så att en aktör på förhand uteslöt något giltighetsanspråk före den diskursiva prövningen så 

skulle denne inte längre handla kommunikativt i Habermas mening. Det vore som om någon 

meningsmotståndare till mig skulle uttrycka något som bevisligen var sant men att jag ändå, och 

endast på grund av det var han som sade sanningen, skulle avvisa hans påstående som osant. För 

att kunna pröva giltighet hos ett påstående måste man utgå från att påståendets upphovsman är 

rationell. Detta är vad Habermas kallar kommunikativ rationalitet (a.a., s.29f).  

 
      Tabell 2       Habermas fyra olika handlingsslag och deras giltighetsanspråk och inbördes 
                           relation (Fritt efter (Reese-Schäfer 1995, s.29). 
 

Handlingsslag Giltighetsanspråk Förhållande till världen 
Ändamålsenligt  Sanning Den objektiva världen     (tex. tekniker, strategier) 
Normativt Riktighet Den sociala världen    (tex. frågor om rätt och moral) 
Dramaturgiskt Autenticitet Den subjektiva världen   (tex. konst och musik) 
Kommunikativt Förståelse Reflexivt för hållande till alla de andra världarna 

 
Habermas kommunikativa handlande har ett indirekt förhållande till de olika världarna i tabellen 

men har en direkt förståelse och en beredskap för att själv ifrågasättas. Detta skiljer Habermas 

kommunikativitet från den kommunikation som kan kallas för strategisk eftersom den som 

utgångspunkt har en vilja att uppnå ett givet mål (a.a., s.27f).  Den kommunikative ”erkänner ... 

att de andra ... reser sina giltighetsanspråk precis som man själv gör och att de har rätt att göra 

så.”  Detta innebär inte att dessa anspråk per definition är giltiga men man har erkänt de andras 

rätt att delta i kommunikationsprocessen och att under lika förutsättningar få sina egna anspråk på 

giltighet prövade (a.a., s.28). 

      Men vilka villkor ska vara uppfyllda i en diskurs för att kommunikativt handlande och även 

kommunikativ rationalitet ska anses vara närvarande enligt Habermas? Han ställer upp fyra 

procedurala villkor för att det kommunikativa handlandet, den ideala talsituationen, ska kunna 

sägas vara upprättad. Dessa villkor redovisas i tabell 3 på nästa sida. 

      Sammanfattningsvis är kommunikativ rationalitet enligt Habermas en attityd som genom 

kommunikativt handlande generöst bejakar och erkänner motpartens rätt att betraktas som 

rationell och då även som en innehavare av ett möjligtvis giltigt argument som inte a priori kan 

förkastas utan prövning. Han betonar också ömsesidigheten och menar att alla berörda ska kunna 

vara transparenta och ärliga i kommunikationen och att brott mot kommunikativiteten genom 

strategiska handlanden omintetgör den kommunikativa dimensionen i samtalet. 
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Tabell 3       Habermas fyra procedurala villkor för kommunikativt handlande  
                    (Fritt efter Reese-Schäfer 1995, s.19f, med undantag för citaten). 
 

1 Alla deltagare i en diskurs måste ha möjligheten att kunna kommunicera genom att fritt få  
inleda, debattera och ställa och besvara frågor. 

2 Alla deltagare ska ha möjligheter att tolka, påstå, föreslå, motivera och förklara samt  
problematisera eller vederlägga alla anspråk på giltighet, ”så att ingen förutfattad mening  
varaktigt undandrar sig ... kritik” 

3 Tillträde ges till alla som likvärdigt kan ge ”uttryck åt sina uppfattningar, känslor och  
önskemål.” Denna frihet är viktig eftersom endast detta kan garantera att deltagarna ”är  
sannfärdiga mot sig själva och gör sin inre natur transparent.” 

4 Tillträde ges till alla som har lika möjligheter att ställa krav, befalla, tillåta, förbjuda och lova  
och bli lovad saker. Detta för att ingen handlingsmässigt på ett ensidigt sätt ska gynnas på  
någon annans bekostnad. 

     
 

 

               3.2.4     Konsensus och sanning 

Vi berörde i den kommunikativa teorin begreppet sanning. Detta har kopplingar till hans 

konsensusbegrepp men inte på ett substantiellt sätt. Habermas teori om konsensus kan bara 

förstås om man inser att det konsensus han talar om inte handlar om det bättre argumentets 

innehållsliga sanningshalt utan att det sanna, det som det råder konsensus om, handlar om 

formen, proceduren för det uppnådda samförståndet (Reese-Schäfer 1995, s.17f). Hans 

konsensusbegrepp handlar alltså mer om hur  en överenskommelse kommer till stånd, inte om 

överenskommelsens faktiska innehåll. Habermas själv menar att ett proceduralt konsensus-

begrepp är neutralt i förhållande till alla partikulära värderingar (Carleheden 2007b, s.182f).  

      Habermas lägger också in en annan aspekt i sitt konsensusbegrepp. Han menar att konsensus-

teorins universalitet är det som gör att det uppnådda samförståndets innehållsliga sida får en 

relativ karaktär utan att bli relativistisk. För Habermas menar att ett i princip fullödigt konsensus 

(då förstått som innehållsligt sant) endast kan realiseras i ett över tid i princip oändligt kontinuum 

av människors sociala kommunikationer, vilket gör att den sanning, eller konsensus som vid varje 

givet tillfälle kan nås endast är temporär och i princip alltid felbar och ofullständig. Habermas 

menar att han genom detta synsätt har ersatt det traditionella sanningsbegreppets essentialistiska 

natur (här och nu) med ett proceduralistiskt (över tid) (Reese-Schäfer 1995, s.18-24). 

 

               3.2.5     Religion och det sekulära samhället  

Denna undersökning har som syfte att undersöka villkoren för religiösa individer och minoriteter 

och deras möjligheter att få vara med i det offentliga samtalet på ett likvärdigt sätt. Detta gör det 

centralt att få ta del av hur Habermas (2007) själv ser på den specifika relationen mellan det 
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sekulära och det religiösa ur sitt diskursdemokratiska perspektiv.7 Allmänt kan sägas att 

Habermas syn på relationen mellan det sekulära och det religiösa enligt mig skulle kunna tolkas 

vara lite delad å den ena sidan av ett bejakande av det sekulära och å den andra sidan av ett 

bejakande av det religiösa, ett hos honom problematiserande perspektiv på något förment enkelt 

och givet – ett både-och istället för ett antingen-eller.  

 

        3.2.5.1       Bejakandet av det sekulära 

Utifrån detta perspektiv menar Habermas (2007) sig se en växande konfliktsituation i det 

moderna samhället mellan naturalistiska världsbilder och religiösa ortodoxier, uppfattningar som 

”bryter med upplysningens premisser” (a.a., s.8). Habermas ser det därför som önskvärt att 

människors omvärlds- och självuppfattning blir naturvetenskapligt orienterat och reducerat till det 

empiriskt iakttagbara, ”en konsekvens av upplysningens vetenskapstroende premisser” (a.a.,s.8) 

Men han vill inte ge rum för scientistisk8 naturalism. Det han ser som problematiskt är att 

uppdelningen i offentlig – privat, sekulärt – religiöst alltmer polariseras och att detta då riskerar 

att underminera samhällets sammanhållning. Habermas ser det moderna samhällets arbetsdelning, 

religiöst – sekulärt tillsammans med religionsfriheten som ett skydd mot militant religiositet men 

också mot religionsfientlighet. Han menar också att gränserna mellan tro och vetande är en gräns 

som ska upprätthållas av alla. Habermas resonemang utgår från och landar i att det sekulära 

perspektivet har en sanning som i grunden ger detta perspektiv ett tolkningsföreträde. Religion är 

per definition ett fenomen som bara kan accepteras som gångbart i den sekulära offentligheten 

om religionens innehåll bara ses som ett språkspel som endast kan betyda något under 

förutsättning att dess profana sanningsinnehåll görs synligt (a.a., s.7-13). Religion har alltså bara 

något att komma med när det är kompatibelt med det sekulära. Han menar också att   
 

 [d]e [religiösa medborgarna] måste ha lärt sig att sätta sina egna trosövertygelser i en reflexiv relation 

till den religiösa och världsåskådningsmässiga pluralismens faktum, och de måste ha bragt de 

samhälleligt institutionaliserade vetenskapernas kunskapsprivilegium liksom den sekulariserade statens 

och den universalistiska samhällsmoralens företräde i samklang med sin tro (a.a., s.10). 

 

Jag tolkar detta som att religionen här enligt Habermas måste vingklippas på allt som inte 

stämmer med etablerad vetenskap, sekularism och universalism. Han fortsätter med att  
 

                                                
7 En intressant aspekt på hans ställningstaganden är Habermas egen erfarenhet av att som liten pojke i 30-talets  
  Tyskland leva med ett synligt handikapp och på grund av det bli behandlad som annorlunda och bli utstött. Detta  
  har enligt honom själv bidragit till att han med sin politiska teori vill skapa ett kommunikativt rum där alla kan göra  
  sig hörda och få ömsesidigt erkännande (Habermas 2007, s.20). 
8 Scientism = Här en hållning som sätter vetenskapen som överordnad – en tro på vetenskap som den yttersta   
  garanten för objektiv kunskap. (Prismas Lexikon 1990, sökord: scientism) 
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[v]arje religion är ursprungligen en ”världsbild” eller ”omfattande doktrin” också i den meningen att 

den gör anspråk på auktoriteten att strukturera en livsform i dess helhet. Detta anspråk på 

tolkningsmonopol och omfattande livsgestaltning måste religionen ge upp i och med kunskapens 

sekularisering, statsmaktens neutralisering och den allmänna religionsfriheten (a.a., s.38, original-

kursivering i fetstil).  
 

Habermas menar att en absolut förankrad dogmatik gör att vissa religiösa övertygelser undandrar 

sig ”den slags förbehållslösa diskursiva debatt som andra etiska livsorienteringar och världs-

åskådningar, dvs. världsliga ”föreställningar om det goda”, utsätts för” (a.a., s.56f, original-

kursivering i fetstil). För ”[r]eligiösa trosvissheter [är] hopflätade med felbara övertygelser av 

sekulär natur och har för länge sedan förlorat sin förmenta immunitet gentemot reflektionens 

krav”  (a.a., s.56).   

      Som tongivande för relationen sekulärt – religiöst ligger Habermas konsensusideal (se 

föregående avsnitt, 3.2.4) som en implicit förutsättning. Detta kommer fram när han skriver att 

” [ö]msesidigt erkännande betyder till exempel att religiösa och sekulära medborgare är beredda 

att lyssna på och lära av varandra i offentliga debatter”  och att toleransen i liberala och 

pluralistiska samhällen kräver något av både religiösa och sekulära medborgare. De måste inse att 

det finns bestående meningsskiljaktigheter (a.a., s.9). 

      Detta är en sammanfattning av Habermas religionskritiska perspektiv och det som kommit 

fram här är inte så oväntat från ett habermasianskt perspektiv men nu kommer jag till det som jag 

betecknar som ett brott mot det sekuläras givna tolkningsföreträde i hans teoretiska system. 

  

        3.2.5.2       Bejakandet av det religiösa 

Han visar i samma texter en annan mer religionsbejakande hållning vilket gör hans syn på 

området mer komplex. Av de aktuella texternas omfattning och disposition så argumenterar han 

ändå i mitt tycke mer för denna senare hållning. Han skriver att ”[i] den politiska offentligheten 

åtnjuter därför naturalistiska världsbilder, som grundas på spekulativ bearbetning av 

vetenskaplig information och är relevanta för medborgarnas etiska självförståelse, ingalunda 

något prima facie-företräde framför konkurrerande världsåskådningsmässiga eller religiösa 

uppfattningar ”(a.a., s.39, min fetstil). Dessutom menar han att  
 

 [s]tatsmaktens världsåskådningsmässiga neutralitet, som garanterar varje medborgare lika etiska 

friheter, är oförenlig med den politiska generaliseringen av en sekularistisk syn på världen. Sekular-

iserade medborgare får, så länge de uppträder i sin roll som medborgare, varken principiellt från-

känna religiösa världsbilder en sanningspotential eller bestrida de troende medborgarna deras 

rätt att ge bidrag till offentliga diskussioner på ett religiöst språk (a.a., s.39 min fetstil).  
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Detta menar Habermas beror på att ”[o]ckså de deltagare som uttrycker sig på ett religiöst språk 

har anspråk på att bli tagna på allvar av de sekulära medborgarna. Dessa får alltså inte på 

förhand frånkänna de på ett religiöst språk formulerade bidragen ett rationellt innehåll” (a.a., 

s.10, min fetstil). Men han utgår också från att de inte är helt enkelt att kräva av de sekulära att se 

att religiösa bidrag kan vara rationella. Han menar att konflikten mellan tro och vetande är så 

självklar och så inristad i den moderna kulturen att det kan vara omstritt att inte per definition se 

religiösa uppfattningar som varande utan rationell mening (a.a., s.11). Habermas menar därför att 

när de religiösa argumenten lämnar den diskursiva arenan för att bli politiska beslut måste de 

översättas till ett sekulärt språk om inte statens neutralitet i trosfrågor ska gå om intet (a.a., 

s.59ff).  Habermas kopplar sitt resonemang till den politiska beslutsprocessen och skriver att  
 

[i] den världsåskådningsmässigt neutrala staten får nämligen bara de politiska beslut gälla som 

legitima vilka i ljuset av allmänt tillgängliga skäl är opartiska, alltså i samma mån kan rättfärdigas 

gentemot religiösa som icke-religiösa medborgare med olika trosinriktningar. En maktutövning som 

inte kan rättfärdigas på ett opartiskt sätt är illegitim, eftersom den är ett uttryck för att en part 

påtvingar en annan sin vilja (a.a., s.49, min fetstil). 

 

På den politiska beslutsprocessens arena så går Habermas in i en diskussion med Rawls som 

enligt Habermas menar att villkoret för att alla argument kan föras in i diskussionen, både 

religiösa och icke-religiösa, är att argumentationen ska innehålla ett sekulärt godtagbart skäl som 

kan stå fritt i förhållande till de religiösa argumenten. De politiska skälen får alltså inte bara vara 

en ridå för religiösa motiveringar. För ” [t] illåter man ... religiösa motiveringar i lagstiftnings-

processen kränker man ... själva principen [dvs. den sekulära och neutrala staten som står 

oberoende av religion]”  (a.a., s.50f). Men detta förbehåll har Habermas flera invändningar mot. 

Det första är att de religiösa engagemangen i det civila samhället riskerar att krympa om de 

åläggs att varje gång de ska motivera sitt handlande tvingas ”uppfinna” en lämplig sekulär 

bevekelsegrund. Men den viktigaste invändningen menar Habermas är att staten inte kan lägga på 

de troende krav som är oförenliga med det religiösa livet. Habermas menar att denna kritik mot 

Rawls är relevant eftersom att han genom sitt förbehåll inte förstår att tron inte är en åsikt utan 

fundamentet för den troendes hela liv, vilket gör att ingen relevant åtskillnad mellan sekulära 

och religiösa skäl kan göras. Denna åtskillnad gör våld på deras innersta motivationscentrum och 

för de religiösa ”handlar religionen inte om någonting annat än deras sociala och politiska 

existens” (a.a., s.51ff). 

       Habermas menar att religionsfrihet, dvs frihet till att ha en religion och att slippa detta bara 

kan garanteras av statens sekulära karaktär.  Alla yttringar av religiös karaktär ska då kunna 

accepteras och definieras av en diskurs där alla berörda deltar i en gemensam värderingsprocess 
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av vad som kan tolereras (a.a., s.47). Kraven på ömsesidighet preciseras av honom, genom att 

ställa krav på både de sekulära och de religiösa. Han skriver att utmaningen på de religiösa 

medborgarnas övertygelser, för att de ska bli offentligt kompatibla, är av tre karaktärer: För det 

första måste de acceptera andra konkurrerande åskådningar som berättigade utan att ge upp sitt 

eget exklusiva sanningsanspråk. För det andra måste de acceptera den sekulära kunskapen och 

vetenskapens kunskapsmonopol genom att integrera det sekulärvetenskapliga kunskapsinnehållet 

så att inte omintetgör de frälsningsmässiga lärorna. För det tredje måste de acceptera att det 

sekulära (som princip) har företräde till den politiska (a.a., s.64f). Detta innebär att Habermas inte 

har en kravlös inställning till de religiösas deltagande i det offentliga.  

      Omvänt så ställs det också krav på den sekulära medborgaren. Denne ska inte bara ha 

”respekt och öppenhet för religionens möjliga existentiella betydelse, [...] [utan också tillämpa] 

det självreflexiva övervinnandet av en sekularistiskt förhärdad och exkluderande 

självförståelse av det moderna” på sig själv (a.a., s.66). Habermas menar att om de sekulära 

medborgarna bara ser religionsfrihet som ett ”kulturellt naturskydd för utdöende arter” (a.a., 

s.66), så innebär detta att de inte kan se på religiösa bidrag i politiken som seriösa och då inte 

heller vilja ge dessa chansen att bli diskursivt granskade i ett gemensamt sanningssökande på 

likvärdiga grunder. Detta möjliga deltagande av religiösa perspektiv förutsätter en mentalitet som 

är långt ifrån given hos de sekulära medborgarna, menar Habermas. Den medborgaranda som 

denna mentalitet implicerar är bara möjliga om båda parter lär sig den (a.a., s.66f, min fetstil).  

      Den av Habermas eftersökta självreflexiviteten hos de religiösa har alltså en motsvarighet för 

de sekulära. Det är ett tänkande som inte sätter sig till doms över trosfrågor på agnostiska 

premisser, tydligt skiljer på tro och vetande samt tar avstånd från scientistiska förnufts-

begränsningar och också slutar se förnuftet som historiskt frikopplat från religion. Apropå 

scientism så menar Habermas att den radikala naturalismen ofta blandar ihop naturvetenskapliga 

teorier och den världsbild som byggs från dessa teorier (a.a., s.68). Ett enligt Habermas förnuftigt 

tänkande håller fast vid skiljandet mellan trosvisshet och offentliga giltighetsanspråk, ”men 

avhåller sig från den rationalistiska förmätenheten att självt avgöra vad som är förnuftigt och 

vad som är oförnuftigt i de religiösa lärorna” (a.a., s.70). Habermas poängterar att inte någon 

medborgare ska utifrån den politiska teorin tvingas att klassificera sig som kognitivt efterbliven 

bara för den inlemmas i ett religionernas evolutionsträd (a.a., s. 72). 

       Naturalismen får inte gå över sitt befogenhetsområde och på vetenskapliga grunder kräva att 

t.ex. Guds existens ska tas bort från lärorna av religionens företrädare. Habermas ställer frågan 

om ”den moderna vetenskapen [är] en praxis som fullständigt kan förstås utifrån sig själv, [och 

som] alltid fastlägger måttstocken för vad som är sant och falskt”, eller om den är en produkt av 
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ett förnuft med rötterna djupt i den religiösa myllan (a.a., s.74)? Slutligen så menar Habermas att 

naturalismens deterministiska syn på medvetandet är problematiskt och att detta inte stämmer 

med det vi övrigt vet om människan som socialt agerande och tänkande varelse. Habermas vill 

hellre se en mjukare naturalism med icke-scientistiska förtecken, ett perspektiv han själv omfattar 

(a.a., s.77ff). 

      Sammanfattningsvis så vill jag återigen peka på det både-och-perspektiv som Habermas visar 

i sin syn på religionen och det sekulära då han trots sitt sekulära inomvärldsliga perspektiv ändå 

öppnar dörren för en långt gången dialog med religiösa perspektiv och uppfattningar. En dialog i 

vilken dessa inte per definition är underlägsna utan att de principiellt ska kunna antas rymma en 

godtagbar rationalitet som kan kräva att de sekulära perspektiven ger de religiösa perspektiven ett 

tolkningsutrymme och en självdefinierad argumentation på sina egna villkor men inom vissa, i 

principiell mening sekulära, premisser. Jag ser detta resonemang som en tillämpning av den 

kommunikativa rationaliteten (se avsnitt 3.2.3) Det är med denna koppling i bakhuvudet jag 

tillämpar Habermas kommunikativa rationalitetsbegrepp operationellt senare i undersökning, 

analys och diskussion.  

 
     3.3     Kritiska perspektiv på den deliberativa demokratin 

”... under premissen att likvärdig hänsyn ska tas ...” Mitt syfte utgår från denna premiss och det 

är detta som ligger likt en lins för alla de kritiska perspektiven under denna rubrik. Tanken är att 

de ska stråla samman i en brännpunkt där alla attityder och beteenden som står i motsats till detta 

hänsyn ska bli synliggjorda. Detta kapitel innehåller kritiska perspektiv på den deliberativa 

demokratidiskursen från etablerad forskning. Jag har indelat kritiken i två huvudgrupper – 

instrumentella respektive ontologiska tolkningsföreträden. ’Instrumentellt’ i detta sammanhang 

betecknar de tolkningsföreträden som inte primärt diskriminerar på grund av en åsikts eller 

uppfattnings innehåll utan på grund av instrumentella faktorer som miljö, socialt relationsspel 

eller uppfattningar om människans eller samhällets natur oberoende av uppfattningarnas innehåll. 

’Ontologiskt’ i detta sammanhang betecknar de tolkningsföreträden som diskriminerar på grund 

av åsikters eller uppfattningars innehåll relaterat till deras ontologiska grund.  

 

               3.3.1     Instrumentella tolkningsföreträden  

Instrumentell syftar alltså på att dessa tolkningsföreträden kännetecknas av att de inte har med 

kommunikationens eller rationalitetens normativa innehåll att göra. Men gränsen mellan det 

normativa och instrumentella är i vissa kritiska perspektiv flytande medan den inte är det i andra. 

Så först tar jag fram två semi-instrumentella tolkningsföreträden, dvs. kritik mot deliberativ 
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demokratiteori som både har en instrumentell, innehållsoberoende sida och som samtidigt lyfter 

fram vissa normativa värden. Därefter följer två rent instrumentella perspektiv. 

 

      3.3.1.1 Samhället mer än konsensus 

Ett demokrati perspektiv som problematiserar Habermas deliberation enligt Ljunggren (1997) är 

radikal demokrati . Här representerat av Chantal Mouffe och Ernest Laclau. Radikal demokrati 

innebär att begrepp som pluralism, frihet och jämlikhet blir centrala. Mouffe ser konflikten som 

demokratins kärna och det medel som kommer att förändra människan i motsats till Habermas 

som ser strävan efter konsensus som kärnan och medlet till förändring. Utgångspunkten i 

Mouffes radikala demokrati ”är att vi alla är lika i det att vi har våra fiender” , vilket innebär att 

Habermas konsensus byggt på kommunikativ interaktion underkänns (a.a., s.128f, 132, 146). 

Laclau menar att eftersom universalismen har upphört så måste vi ”överge alla substantiella 

teorier om det goda samhället och demokratins innehåll som möjligt att formulera utifrån en 

universellt giltig moral”. I detta blir individens sociala livsrum en kamp om att bli erkänd i sina 

partikulära livsval (a.a., s.138). Ljunggren menar att både Laclau och Mouffe vill radikalisera den 

liberala individualismen men också omformulera den (a.a., s.125). Ljunggren citerar Mouffe där 

hon menar att en pluralism där individen kan skapa sitt eget liv efter egna preferenser är själva 

kärnan i demokratin. Hon menar att ”this means discarding the dangerous dream of a perfect 

consensus, of a harmonious collective will, and accepting the permanence of conflicts and 

antagonisms” (citerat i a.a., s.143). Mouffes politikbegrepp ligger alltså långt ifrån Habermas 

som genom ett kommunikativt konsensustänkande menar att subjekten tillsammans skapar 

gemensamma övertygelser (a.a., s.145).  

      Mouffe menar att individens frihet och pluralistiska handlande är kärnan i demokratin. Men 

menar ändå att pluralismen har en principiell bortre gräns. Hon menar att balansen mellan den 

plurala och den gemensamma politiska identiteten är demokrati. Grunden är gränsen mellan det 

privata och det offentliga även om den gränsen är förhandlingsbar. Mouffes intentioner med 

gränsen är att kunna avskilja önskvärd pluralism från oönskad. Detta innebär att det hos henne 

förutsätts en fixpunkt utanför individen som sociala fenomen kan bedömas utifrån. Men detta kan 

inte förstås som något substantiellt utan någon form av procedur. Både Mouffe och Habermas 

ställer mångfalden som viktig i demokratiutvecklingen men Ljunggren menar att det mer handlar 

om en acceptans av diversity än av difference (a.a., s.125, 139ff). Det är viktigt att påpeka att 

Ljunggren (1997) själv inte explicit ställer upp detta begreppspar. Detta är min tolkning av hans 

användning av termen difference i relation till hans övriga tankegångar i texten. 
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Habermas deliberativa demokratimodell erkänner kulturell pluralism som en central del i det 

politiska deltagandet men har ändå ha svårt att förena begreppen kulturell pluralism och politisk 

jämlikhet. Carleheden (2007b) uttrycker det som att bara misstanken om att den deliberativa 

modellen outsagt grundas på till universalism förklädda partikulära värden är tillräcklig för att 

andra kulturers ontologiska utgångspunkter och värderingar ska känna sig uteslutna eller 

nedvärderade (a.a., s.180). 

 

      3.3.1.2 Skillnadens solidaritet 

Detta är en sammanfattande formulering på ett perspektiv som inte ser Habermas och 

Laclau/Mouffes synsätt som ett antingen-eller utan mer som ett både-och. Ljunggren (1997) ser 

Hannah Arendts betoning på skillnad (difference) som en lösning på de luckor som både 

Mouffes och Habermas modeller har i hanterandet av pluralismen. Det offentliga rummets 

gemensamhet kombineras med individens rätt att bryta upp och gå sin egen väg (a.a., s.129). 

Arendt accepterar pluralismen (i motsats till universalism) på ett tydligare sätt än Habermas som 

istället kräver en diskursetik på grundval av samförstånd och universalism. Hennes ”moraliska 

omdöme” gör att solidaritet blir en grund för handling 9 (a.a., s.141). Arendt (2004) själv 

formulerar sin ståndpunkt (skillnadens solidaritet) med följande: 
 

Problemet är att faktasanningarna ... kategoriskt kräver att bli erkända och omintetgör varje diskussion, 

samtidigt som diskuterandet är själva grunden för det politiska livet. … de tar inte andras åsikter i 

betraktande, och att ta vad andra tänker och tycker i betraktande är just det som kännetecknar politiskt 

tänkande. Politiskt tänkande är representativt. Jag bildar mig en uppfattning genom att betrakta saken 

ur olika perspektiv, genom att göra de frånvarandes ståndpunkter närvarande för mig. Denna 

representationsprocess accepterar inte blint vad de som står någon annanstans verkligen anser, vad de 

som ser på världen ur ett annat perspektiv tycker. Här handlar det varken om empati, som om jag 

försökte vara eller känna som någon annan, eller om att räkna röster och ansluta sig till majoriteten. I 

stället handlar det om att utan att ge upp sin egen identitet tänka från en plats där jag faktiskt inte 

själv befinner mig. Ju fler sådana platser jag kan ta med i beräkningen när jag tänker igenom en fråga 

och ju bättre jag kan föreställa mig vad jag skulle tänka och känna om jag befann mig där, desto 

större är min förmåga att tänka representativt och desto större giltighet får mina slutsatser, min 

åsikt (a.a., s.256, min fetstil). 

 

Ljunggren (1997) menar att Arendts tänkande gör det möjligt att i motsats till Habermas, erkänna 

difference som en del av demokratins väsen. För hans position omintetgör ett bra hanterande av 

det som inte kan reduceras till likhet, diversity (a.a., s.150f). 10  Arendt har enligt Ljunggren  

                                                
9  Habermas solidaritetsbegrepp är ett i huvudsak neutralt samhällsbegrepp medan det i Arendts fall är normativt  
    konstituerat (Ljunggren 1997, s.149). 
10 Begreppsparet diversity-difference är som tidigare sagts delvis min formulering, se mitt resonemang ovan i    
    underavsnittet 3.3.1.1. 
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formulerat grunden för en radikal demokrati som tillåter en problematisering av det moderna 

samhällets ...  grundval – den grundval som säger att universalitet är möjlig (liberalism) eller att den 

alternativt kan göras till en verksam utopi (socialism) (a.a., s.151). 

 

Det som är oönskat i det demokratiska rummet avslöjas och avskiljs hos Arendt av det 

individuella moraliska omdömet (a.a., s.141).  

 

      3.3.1.3 Kommunikativa dissonanser och tystnadens spiral  

Dessa kritiska perspektiv är rent instrumentella tolkningsföreträden och ser följaktligen på 

problematiken på ett mer jordnära, empiriskt sätt även om de inte är helt teorilösa. 

      Ola Jodal (2003) inleder dessa kritiska perspektiv med att grunden för att den deliberativa 

demokratin ska fungera enligt teorin, är att ”alla deltagare måste erkännas som likvärdiga. Bara 

argumentens hållbarhet, inte deltagarnas makt eller status, skall vara avgörande” (a.a., s.268). 

Men för att detta ska kunna realiseras så måste alla argument få komma fram (a.a., s.272). Han 

hävdar att om inte principen om det bättre argumentets företräde idealt kan hållas, så finns det 

risk ”att annat än argumentens hållbarhet kan styra viljan att uttrycka sig under samtalen”. Kan 

maktfaktorer och majoritetens uppfattningar om ett arguments relevans ta över diskursens 

giltighetsprövning (a.a., s.272f)?  Habermas teori om den ideala talsituationen menar ju att om 

man på förhand utesluter vissa argument så är det kommunikativa samspelet avbrutet, även om 

kommunikation förkommer.   

      Men vad finns det för maktfaktorer som kan stänga av den kommunikativa rationalitetens 

funktion att se till att alla argument från alla deltagare tillåts komma fram?  

      En aspekt på denna problematik är den Annika Theodorsson (2004) för fram när hon i sin 

undersökning av olika samtals deliberativa kvalitéer i några föräldrakooperativ använder sig av 

en teoretisk modell uppbyggd kring olika sätt att utöva makt i sociala sammanhang. Hon nämner 

strategier som att – sätta diskussionsagendan, servera åsikter som fakta, osynliggöra den Andre 

och undvika diskussion. Att avbryta någon och att behandla motparten nedsättande är också 

makttekniker hon beskriver i sin teoretiska grund (a.a., s.23, 30ff). Dessa maktspråk är intressanta 

ur flera aspekter i min undersökning och jag återkommer till dessa mer specifikt under min 

metoddel i avsnitt 4.3.2 där jag också formulerar en teoretisk modell utifrån dessa kriterier. 

      Den tidigare nämnde Jodal (2003) refererar också i sin text till Elisabeth Noelle-Neumanns 

teori om tystnadsspiralen. Hon menar att en minoritets vetskap om att de avviker från majoriteten 

i en åsikt gör att de blir mindre benägna att artikulera den eller att det taktiskt byter sida. Behovet 

av att kunna passa in och slippa bli marginaliserad driver fram en tystnadskultur. Detta innebär att 

underlaget för deliberationen tenderar att bli mer i linje med majoritetens uppfattning. En 
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näraliggande problematik utifrån samma teori är tendensen att byta åsikt beroende på den sociala 

kontexten. En och samma individ kan argumentera olika beroende på i vilket sammanhang den 

befinner sig i för tillfället. Graden av motståndskraft för denna glidning beror på graden av 

individuellt självförtroende. Dessa problematiseringar sätter det kommunikativa handlandets 

teoretiska ideal om att processen ska leda till åsiktsbyten också i gungning. För hennes teori 

problematiserar vad som är orsak till bytet av ståndpunkt eftersom det inte kan anses helt säkert 

om förändringen beror på samtalets deliberativa framgång, det bättre argumentets företräde, eller 

om andra orsaker kan ligga bakom (a.a., s.273ff). Jodal hävdar också att en viktig faktor för att 

den ideala deliberativa samtalssituationen ska kunna sägas vara tillräckligt uppfylld är att tilliten 

och identifikationen hos individen till de Andra är god (a.a., s.286). 

      Det kommunikativa samspelet är alltså enligt kritiken känsligt för olika instrumentella 

skevheter som påverkar diskursers deltagare på ett enligt den deliberativa teorin otillbörligt sätt.11  

 

                 3.3.2     Ontologiska tolkningsföreträden  

Dessa tolkningsföreträden pekar på de brister som till en del kan direkt relateras till Habermas 

diskursdemokratiska teori. Vissa av dessa kritiska perspektiv är indirekta eftersom de inte som 

direkt måltavla har denna teori men de har ändå gjort analyser på samma problematik, den 

problematik som universalismen innebär, men från olika håll. Därför tror jag att det går att ’läsa 

in’ den deliberativa begreppsapparaten i deras analyser även om detta givetvis ska ske med en 

viss försiktighet. 

 

      3.3.2.1 Sekulärliberalismens tolkningsföreträde    

En aspekt som Carleheden (2007b) tar fram som en ingång i en kritisk analys av den deliberativa 

demokratimodellen är om denna modell verkligen kan vara öppen för alla (a.a., s.171). Enligt 

Carleheden (2007a) så menar Habermas själv att ett rättsparadigm inte kan vara neutralt i 

vetenskaplig mening utan att det alltid utgår från någon form av social världsbild eller social 

vision (a.a., s.113). Gustavsson (2003) menar till och med att ”[d]en västerländska ”kulturen” 

ikläder sig universalismens klädnad i det att den sätter likhetstecken mellan sig själv och det 

universella” (a.a., s.113). Sigurdson (2002) menar att detta leder att denna traditions företräde gör 

att dess värderingssystem utväljs för eleverna över deras huvuden (a.a., s.115). 

                                                
11 Dessa problem kan naturligtvis inte i sig avgöra den deliberativa kommunikativitetens slagkraft – till detta behövs  
    det en djupare teoretisk analys. Här har Carleheden (2007b) en poäng när han menar att sådana här kritiska  
    perspektiv som Theodorssons och Jodals inte helt ger Habermas teorier den rättvisa som teoriernas komplexitet  
    kräver. Orsaken är att de alltför snabbt förts ner på empirisk nivå (a.a., s.196, not 8). Trots detta menar jag att de  
    ändå har en poäng som katalysatorer för en fördjupad teoretisk analys av diskursdemokratin eftersom de faktiska  
    problemen, i alla fall i sak, pekar på viktiga oklarheter gällande vissa fenomen i dessa teorier. 
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Men är inte den västerländska kulturen ett uttryck för ett exklusivt kristet tolkningsföreträde? 

Forskningen inom det mångkulturella området vill peka på att det finns flera skäl att se det ur det 

perspektivet. Se t.ex. Göran Linde (2001) och Mekonnen Tesfahuney (1999). Jag förringar inte 

att det finns fog för den kritiska ansatsen men frågan är vad som menas med ett kristet tolknings-

företräde? Är det en kristet präglad kulturs företräde – ja! Men är det ett företräde för en 

kristendom som trosutövning – mer tveksamt! Och det är utifrån den sistnämnda aspekten, en 

personlig religiös tro och dess uppfattningar, som jag utgår i min undersökning. 

      Hur som helst, Sigurdson (2002) ser ett problem med att kritiskt bara se på det kristna 

inflytandet på samhället och lyfta fram den exkludering av alternativ i det offentliga samtalet som 

detta perspektiv menas göra. Detta som är den vanliga kritiken som riktas mot läroplanens 

formulering om den kristna traditionens förvaltande av etiken menar Sigurdson är missvisande.12 

Han påpekar att denna kritik sällan riktas mot den explicit uttryckta hänvisningen till västerländsk 

humanism. Han skriver att ”dess sociala implikationer [...] är alltför självklara för att 

ifrågasättas (vi tvivlar sällan på att ”vårt” västerländska, liberala sätt att leva är rätt och 

riktigt)”  (a.a., s.114). 13  

      Sigurdson (2002) menar att den svenska ’humanismen’ under hela efterkrigstiden har 

genomsyrats av tanken på att fostran av det uppväxande släktet som något som ska tillfredställa 

samhällsnyttan och det demokratiska projektet. En utveckling som formats i en anda av ett 

samhällskonsensus om vad som är det rätta och det goda (se vidare under avsnitt 3.7 , En skola 

för alla) (a.a., s.117f). Detta har enligt honom lite tillspetsat lett till att  
 

…den framväxande svenska demokratin ses som en naturgiven självklarhet. Bristen på en självkritisk 

hållning leder till att den egna positionen uppfattas som den av utvecklingen givna och därför omöjlig 

att rationellt ifrågasätta (a.a., s.118).  

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 
12 Den motivering som ges för värdena är att de ger uttryck för att de demokratiska värdena ska tillämpas ” [i]    
   överensstämmelse med den etik som förvaltas [förvaltats i Lpf 94] av kristen tradition och västerländsk humanism  
    ...” (Lpo 94, s.9;  Lpf94, s.37).  Detta har livligt diskuterats och har av flera ansetts som exkluderande och inte i  
    linje med skolans konfessionslöshet. Sigurdson (2002) menar istället att hänvisningarna till kristen tradition och  
    västerländsk humanism mer skulle kunna ses ”som exempel på socialt burna traditioner” som kan gestalta de  
    värden som läroplanerna nämner och att ” [e]n sådan tolkning skulle dels kunna belysa hur de generella värden  
    som läroplanerna lyfter fram är beroende av partikulära sociala traditioner för deras konkreta gestaltning” (a.a.,  
    s.113, min fetstil). Det finns alltså enligt honom inget uttryckt monopol på värdena. Ett sådant synsätt skulle kunna  
    ge ett mer pluralt perspektiv. Sigurdson menar att de demokratiska värdena kan utryckas på olika sätt och att detta  
    inte är ett problem utan en tillgång ”i ett mångkulturellt samhälle om de demokratiska värdena skall bli social  
    verklighet och inte blott vackra ideal” (a.a., s.114). Orlenius (2001) menar att debatten kring denna formulering  
    dels kan vara uttryck för en nostalgisk längtan tillbaka till något som för alltid försvunnit eller ett utslag ”för den  
    religionsneuros som vissa 40-50-talister fortfarande tycks lida av” (a.a., s.23). 
13 Ett undantag från denna kritiska skevhet visar den ovan anförda Tesfahuney (1999), hans kritiska tyngdpunkt  
    ligger på den västerländska kulturen som en övervägande sekulär konstruktion utifrån upplysningen. 
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Gustavsson (2003) menar att detta inte är så konstigt eftersom  
 

[h]ävdandet av den egna identiteten uttrycks i nära anknytning till makt och maktutövning. En form av 

makt är att införliva skillnader och särarter under en gällande norm, som ofta uttrycks i termer av det 

allmänmänskliga, men som verkar för det likriktande och normerande  (a.a., s.103). 

 

Så detta med individens frihet och integritet kompliceras när individer ”visar sig vilja på ett sätt 

som är annorlunda än det som hittills betraktats som det typiskt svenska” (Sigurdson 2002, 

s.121). Detta skulle jag vilja utsträcka till att gälla även för individer och grupper inom det 

’svenska’ som vill bryta helt eller delvis med det sekulär-humanistiska värde- och 

kunskapsmonopolet.  

 

      3.3.2.2 ”Det rättas” företräde framför ”det goda”    

Habermas olika diskursnivåer är också aktuella när det gäller kritiken utifrån kulturell pluralism. 

Carleheden (2007b) menar att det då handlar om de moraliska och etiska diskurserna, dvs. 

diskurserna om ’det rätta’ respektive ’det goda’ (a.a., s.183f). Jag vill repetera att det i Habermas 

modell är ’det rätta’ som har prioritet framför ’det goda’, det universella före det partikulära. 

Sigurdson (2002) ställer då frågan om vilka ”moraliska områden som har tillträde till det 

offentliga samtalet. Vilka argument är relevanta i en offentlig diskussion om hur livet skall levas” 

(a.a., s.107). Han fortsätter med att problematisera det hela genom att göra det till en fråga på 

vilken sida av gränsen mellan det offentliga och det privata som visioner om det goda livet ska 

kunna torgföras. 
 

Vad kommunitaristerna [Taylor m.fl., min kom.] vill säga är att den liberala moralfilosofin faktiskt 

förhindrar en dialog mellan olika traditioner. Genom att den ... vill förpassa alla föreställningar om 

det goda livet till den privata sfären utesluts dessa föreställningar per definition från det 

offentliga samtalet. De olika traditionernas argumentation kring sina visioner av det goda livet skulle 

då inte kunna ge ett bidrag utanför den egna traditionens egen [sic!] sfär (a.a., s.107, min fetstil). 
 

De menar vidare att det är orättvist att partikulära religiösa traditioner bara kan ge sådana bidrag 

till diskussionen som kan harmonieras med den rådande diskursen. Detta eftersom ”liberalismens 

rättighetstänkande ...  faktiskt bygger på en icke explicit föreställning om det goda och är därför 

en tradition i egen rätt”. Då blir den offentliga diskussionens neutrala spelregler en dimridå 

som skymmer liberalismens egen partiskhet när den begränsar andra synsätt som faller utanför 

den egna dialogens självdefinierade ramar (a.a., s.107). Här menar jag att Arendts (2004) 

betoning av att acceptera diversity och difference är en relevant modell för denna kritik. Kan det 

vara så att Habermas modell bara kan hantera diversity som ontologiskt står på sekulärliberal 
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grund, men inte difference som utgår från en annan konkurrerande ontologi som den religiöst 

teleologiska14 ? 

      Ett annat problem som Carleheden (2007b) nämner är att de analytiska gränserna mellan 

Habermas olika diskursnivåerna i praktiken inte finns utan att de överlappar varandra i den 

verkliga diskursen. Detta innebär t.ex. att en etisk diskurs monopolställning totalt kan genomsyra 

en politisk diskussion. Men enligt Habermas så ger systemet en minoritet en möjlighet till 

opposition mot en majoritet. Majoritetens kultur underkastas då också samma krav på att 

definiera den egna etiken som partikulär och som direkt följd ger detta en ökad uppmärksamhet 

hos majoriteten om att tolerera minoriteten (a.a., s.186f).  

      Men även om relationen majoritet – minoritet inte i sig exkluderar minoriteten kan en faktisk 

praktik formellt eller informellt utesluta avvikande etiska diskurser från det offentliga samtalet. 

En sådan problematik kan uppstå av det faktum att varje demokratisk stat är präglad av sin 

upphovskulturs etik. Habermas medger att problemet finns men menar att även den deliberativa, 

procedurala konsensusteorin inte är något för alla tider givet, utan är i sig påverkbar av kamp 

mellan etiska diskurser (a.a., s.187). Här menar jag att Habermas öppnar dörren för en riktigt 

radikal diskurskritik och också för den delen en radikal civilisationskritik. För Carleheden skriver 

att själva diskursprincipen har sina rötter i västerländsk (humanistisk) idétradition, och det är 

svårt att på diskursiv väg ifrågasätta diskursprincipen, eftersom man då förutsätter det som ska 

förändras. Habermas svar på kritiken är filosofiskt undanglidande men landar i en slutsats att 

mänskliga rättigheter är ett axiomatiskt accepterat normativt faktum. Men kritiken djupnar när 

man lyfter fram den moderna idén om individen. En för moderniteten helig idé. Diskursprincipen 

förutsätter individualism även om den i Habermas tappning är intersubjektivt konstituerad. 

Individens helighet är ett substantiellt värde, modernitetens enda absoluta värde, vilket leder till 

att diskursprincipen är grundad i en partikulär etisk, primärt västerländsk, diskurs. Carleheden 

formulerar träffande diskursprincipens bud nummer ett: ”[D] u skall inga andra gudar hava jämte 

din egen individuella omdömesförmåga”  (a.a., s.188f).  

      Detta innebär att alla andra anspråk på absoluta värden och fasta utgångspunkter ur ett 

diskursteoretiskt perspektiv är ogiltiga och omöjliga att delibrera i habermasiansk mening. Men 

denna kritik är radikalare än all annan refererad kritik eftersom den ifrågasätter själva den 

politiska jämlikheten som grundad i liberal individualism medan de andra kritiska perspektiven 

förutsätter denna jämlikhet, men att deliberationen inte kan göra denna jämlikhet praktiskt 

tillämpad för alla på det sätt som det var tänkt (a.a., s.190f).  

                                                
14 Teleologi =”[A] tt uppfatta något som bestämt av mål eller ändamål”; den religiösa formen = ”En ... form av t. är  
    den antropomorfa* t., enl. vilken världen är skapad och avsiktligt inrättad av en personlig gud som kan tänka,  
    önska och vilja som en människa” (Filosofilexikonet 1988, sökord teleologi). 
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Detta innebär enligt mitt sätt att se att Habermas kommunikativa diskurssystem på goda grunder 

kan sägas vara impregnerat av ett partikulärt liberalt och sekulärt perspektiv. Vad detta möjligen 

kan innebära för det deliberativa samtalet och de religiösa perspektiv som denna uppsats handlar 

om återkommer jag till i underavsnitt 5.1.1.3. 

 

     3.4     Det offentliga och det privata – ett givet motsatspar? 

Begreppsparet offentligt-privat har jag snuddat vid tidigare men nu är det dags att problematisera 

även detta. Anledningen är att detta är starkt kopplat till frågan om relationen mellan religion och 

det sekulära.  

      Ljunggren (2007a) menar att självklarheten i dikotomin hos begreppsparet privat – offentligt 

är ett hinder för en ny syn på demokratin. Han menar inte att detta par behöver upplösas men att 

det behöver frigöras till nya innebörder som passar nya demokratibegrepp (a.a., s.126ff).  

      Men hur blev detta begreppspar en så central del av moderniteten? Ljunggren refererar till 

Habermas och Arendts syn på begreppsparets historiska ursprung. Det uppkom under framväxten 

av den borgerliga offentligheten, en offentlighet som uteslöt vissa grupper. Dessa blev då 

förvisade till det privata, det avskilda (a.a., s.139). 
 

Detta förhållande är ett av det moderna samhällets dilemman som i sin tydligaste form handlar om en 

inneslutning och uteslutning i rätten till politiskt deltagande. De uteslutna tillhör och framlever sina liv 

i de privata (a.a., s.139). 

 

Ljunggren beskriver det som att det bara var vissa privilegierade som fick gå i skolan och delta i 

det offentliga, en frihet som ligger i det grekiska ordet skhole = frihet (a.a., s.139). 

      Men Habermas idé om offentlighet som kan härleddas ur denna framväxta offentlighet, har 

också hämmat andra offentligheters framväxt. Kritiken från bl.a. Fraser15 pekar inte bara på en 

systematisk ojämlikhet utan även att själva idén om demokrati som något offentligt skilt från 

det privata gör att det privata inte har politisk legitimitet. Ljunggren menar att detta senare 

synsätt dominerat inom utbildningen och att detta skapat en problematik kring hur man ska kunna 

skilja på när en person är privat eller är offentlig (a.a., s.143f). Detta menar jag är relevant för hur 

vi ser på de elever som har religiösa världsbilder med sig till skolan. Ljunggren ger utbildningen 

en identitetspolitisk aspekt i vilken eleven kommer från det privata in i ett offentligt rum (skolan) 

för att lära sig om samhället. Men innebär det att elevens privata sfär kan lämnas utanför skolans, 

det offentliga rummets vägar (a.a., s.128f)? Jag ställer utifrån detta frågan om det går att på detta 

                                                
15 Fraser menar enligt Carleheden att Habermas idealiserar det framväxande civila samhällets borgerliga offentlighet  
    vilken då exkluderade stora grupper. Det Habermas gör enligt henne är att ge denna över- och underordning en   
    status av universalism (Carleheden 2007b, s.175ff, 179f, min fetstil). 
 



                                                                       - 36 - 
 

sätt ’klyva’ identiteten hos en elev, speciellt när det gäller ett så identitetskonstituerande fenomen 

som en religiöst förankrad ontologi? Något Habermas tidigare gav uttryck för i avsnitt 3.2.5.2, i 

sin diskussion med Rawls. Ljunggren ser en lösning på problemet genom att se individualitet och 

socialitet som två sidor av den intersubjektiva individen. Han menar att vi då kan se ”personen 

som både privat och offentlig” (a.a., s.131f). och att ett radikalt demokratibegrepp förutsätter 

”individens förmåga att framträda som en person grundad på såväl privata som offentliga 

erfarenheter och genomlevanden” (a.a., s.133). 

      Enligt Ljunggren så menar Arendt att det moderna samhället skapat en likhet som totaliserat 

det offentliga till att bli ett allas livsrum. ”[D]et [är] inte det privata som begränsar och hindrar 

individernas frihet att handla, utan det hon [Arendt] kallar det sociala” (a.a., s.146). Ljunggren 

(1997) menar att se demokrati som icke-totalitär innebär att denna modernitetens offentliga 

demokratidiskurs omprövas (a.a., s.136). Arendt menar med Ljunggrens (2007a) ord att 

subjektets handlande kan bekräftas ”endast i den mån institutionerna kan spela rollen av 

offentliga rum skilda från de sociala intressena i samhället samtidigt som de kan upprätthålla 

möjligheten att ge personen bakom handlandet en tydlig framträdelse” (a.a., s.147, min fetstil). 

Hon ser distinktionen mellan privat – offentligt som ”olika aspekter av innehållet i det offentliga 

rummet,” (a.a., s.147f, originalkursivering i fetstil).  

      Ljunggren menar att Arendts resonemang innebär att den konkreta eleven ska definieras efter 

det den gör och säger inte efter någon given kategori eller kollektiv tillhörighet. Lärarens fråga 

”vem är du som anser detta i denna fråga?” ska utgå från elevens tal och handling inte efter 

associationer som bilden av individens tillskrivna kollektiva identitet ger, vare sig på gott eller 

ont. Detta innebär som jag förstått det, ett bejakande av alla berörda parters egna berättelser som 

en startpunkt i undervisningens innehåll (a.a., s.148ff). 
 

Om vi ... önskar betona utbildningssituationen som offentlig, samtidigt som vi vill tillerkänna 

massamhällets pluralistiska grund en legitimitet så blir det alltmer långsökt att inte också definiera 

delar av det privata [min fetstil] i meningen det självbiografiskt bestämda subjektet 

[originalkursivering i fetstil] som tillhörigt utbildningen (a.a., s.150f). 

 

Ljunggrens uppfattning är att det nu är svårt att längre se det privata som bara ett hot mot det 

offentliga och det gemensammas bästa (a.a., s.151). 16 

      Att denna omformulering av begreppen är av nöden visar Ljunggren (1997) när han menar att 

individen idag står inför ett smörgåsbord av normkomplex och identiteter. Alla självklara gränser 

                                                
16 När det gäller det privata och familjen så ses den ofta som en motsats till det, att den reproducerar ojämlikhet och  
   att den minskar individens frihet och handlingskraft. Men Ljunggren (2007a) ger ändå i ljuset av det ovan sagda     
   familjen som social enhet en central roll för skolan som offentligt rum (a.a., s.141, 143). 
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bryts upp och blir problematiserade, gränsen mellan politik och religion är då ett exempel (a.a., 

s.133). Något som leder till en mångfald av egna berättelser. Han skriver att 
 

 [d]e dimensioner som talet om radikal demokrati därmed öppnar ger möjlighet att försöka överskrida 

det moderna samhällets kvardröjande envishet att betrakta världen och livet i termer av åtskilda 

handlingssfärer, som konst, vetenskap, religion och politik  (a.a., s.134). 

 

Betydelsen av denna relativisering av gränsen mellan offentligt och privat som en alternativ 

lösning på mitt syftes problematik återkommer jag till i slutdiskussionen i underkapitel 6.2. 

 

     3.5     Toleransens ABC 

Ett begrepp som implicit legat som en underström i framställningen behöver nu explicitgöras – 

begreppet tolerans. Det finns väl få ord som offentligt så ofta används, men som samtidigt nästan 

kan ges vilken innebörd som helst. Det används oftast som ett självklart och positivt honnörsord, 

men frågan står kvar: - Vad är tolerans? Ett begrepp som detta behöver en mer precis definition 

än att det är något bra i största allmänhet.17  

      Det första frågan som måste ställas är: Finns det någon given absolut sanning?18 Svarar man 

ja på den frågan och bekänner sig vara tolerant så menar Bobbio (2001) att detta kan graderas i 

tre definitionsnivåer. I den första nivån är toleransen mer ett nödvändigt ont för att det i ett 

demokratiskt samhälle inte finns något bra alternativ. I den andra nivån ses tolerans som att 

tillskriva den Andre förnuftiga bevekelsegrunder och där man intersubjektivt söker det allmännas 

bästa, men inte utan en demokratisk övertalningsprocess. Den tredje nivån ser toleransen som en 

given moralisk grund där respekten för den Andre sätts högre än det egna sanningsanspråket, med 

ett värde  i  sig, även  om  detta  inte  innebär  att  det  egna  sanningsanspråket  behöver  överges.  

Bobbio menar att den toleransen resonerar som att ”[o]m någon ska nå fram till sanningen måste 

det ske av inre övertygelse, inte genom tvång”. Detta blir den enda accepterade toleransen om 

den inre friheten hos människan inte ska kvävas. Denna form av tolerans ger ett erkännande av 

den Andres rätt till att handla och tro efter sitt eget samvete. I inga av dessa perspektiv krävs det 

av den tolerante att denne överger sina anspråk på sanning.  Den relativa toleransen däremot ser 

sanningen som plural och ser syntesen som en väg till sanning. Toleransen är då en inneboende 

nödvändighet i sanningens innersta väsen (a.a., s. 191ff, citatet s. 194). 

      Mellan toleransen och intoleransen finns det ett kontinuum som inte är så lätt att definiera. 

Alla försök att bara tolerera goda åsikter och inte tolerera dåliga åsikter faller när Bobbio ställer 

                                                
17 Begreppet har inte någon speciellt entydig definition menar t.ex. Sigurdson (2002) eftersom tolerans har en något  
   olika  betydelse i en liberal eller i en kommunitariansk tradition (a.a., s.110). 
18 En relevant utgångspunkt i en undersökning som behandlar ontologiska uppfattningar med anspråk på absolut  
    sanning. 
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frågan om ”[v]em är det som skiljer mellan goda och dåliga idéer? Man kan tala om tolerans 

bara om de dåliga idéerna tolereras” (a.a., s.198). Han uttrycker att själva  
 

 [k]ärnan i toleransidén är erkännandet av motsatta lärors samma rätt till samlevnad och, med 

undantag för dem som tror sig vara i besittning av sanningen, erkännandet av rätten att missta sig, 

även om detta sker i god tro. Kravet på tolerans uppstår i det ögonblick då man blir medveten om 

åsikternas oförsonlighet och om nödvändigheten att finna ... en spelregel ... som gör det möjligt för alla 

åsikter att komma till uttryck (a.a., s.198, min fetstil). 
 

Bobbio menar att det enda bra kriteriet för toleransens gränser är att ”toleransen måste omfatta 

alla människor utom dem som förnekar toleransprincipen ... alla måste tolereras utom de 

intoleranta” (a.a., s.199). Men i praktiken är det inte så lätt att tillämpa detta gränskriterie 

eftersom intolerans är en gradfråga och på vilka områden den uppträder. Ett annat viktigare 

förbehåll mot ett alltför förenklat kriterie är att den tolerante inser att intolerans mot den 

intolerante kanske formellt är riktigt men inte alltid etiskt är riktigt. Enda chansen som den 

tolerante har att kunna positivt påverka den intolerante är att låta denne komma in från kylan 

istället för att bortstöttas. Detta är en risk som helt naturligt ligger inbakad i frihetsbegreppet och 

som garanterar att friheten inte blir ett nytt slaveri (a.a., s.199f). 

 

     3.6     Världsbilder och ontologier 

”... likvärdig hänsyn ska tas till alla individer med både religiösa och icke-religiösa 

världsbildsuppfattningar ...” Återigen har jag en del av syftet med mig in i resonemanget och 

tanken med detta underkapitel är att belysa några för vårt samhälle, som jag ser de, centrala 

livsåskådningar eller grundläggande ontologier. Jag vill alltså lägga min kritiska analys på en 

djupare nivå än de habermasianska diskursernas nivåer, även om den kritik som framförts på de 

nivåerna får räknas till de kontextuella faktorer som jag lägger med i min analys. Den mer 

ontologiskt förankrade kritiken ligger på ett djupare plan och har ett radikalare samhälls- och 

civilisationskritiskt momentum över sig. För att avgränsa mig inom detta stora område som 

livsåskådning är så har jag valt att fokusera mig på de två dominerande huvudfårorna inom den 

moderna världsbilden, materialismen19 och humanismen20, och den till dem i Europa största 

konkurrerande världsbilden, den kristna. Men i detta religiösa perspektiv har jag valt att inte 

fokusera på eskatologiska och frälsningsmässiga föreställningar utan på de ontologiska 

                                                
19 Materialism  = ”En speciell form av metafysisk realism*, som hävdar att allt som existerar i verkligheten är ting  
    eller processer och att dessa endast har fysiska egenskaper. Verkligheten kan därför förklaras enbart utifrån  
    fysiken, och medvetandefenomen kan reduceras till fysiska processer i centrala nervsystemet eller i det yttre  
    beteendet” (Filosofilexikonet 1988, sökord materialism). 
20 Humanism =  ” [e]n lära el. hållning, som tillskriver människan värde i sig själv. Den tar människan el. det  
    mänskliga som utgångspunkt el. mål” (Filosofilexikonet 1988, sökord humanism, tredje betydelsen). 
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uppfattningar som kristendom i huvudsak även delar med andra stora religiösa grupper i Europa 

som islam och judendom. Detta för att delvis kunna komma bort från den så vanliga 

eurocentreringen och göra undersökningen mer generaliserbar. Av detta skäl har jag valt att 

sammanföra alla dessa religiösa uppfattningar under rubriken religiös teleologi, dvs. 

uppfattningar som religiöst och metafysiskt21 ser att världen och människan ytterst styrs av och 

uppkommit ur ett syfte format av en personlig eller opersonlig intelligens, även om uttrycken och 

innehållet mellan traditionernas definition av denna intelligens givetvis kan se väldigt olika ut. 

      Alla dessa världsbilder är här statiskt beskrivna och kan tendera att ignorera det dynamiska i 

att de är mångfacetterade på individnivå. Därför ska de ses som generaliserade huvudrubriker för 

enskilda individers och gruppers mer eller mindre olika livsuppfattningar eller livshållningar.     

Att renodla de olika ontologierna till idealbilder gör dom teoretiskt operationaliserbara och därför 

gör det inget att ingen helt känner igen sig i ”sin” livsåskådning. 

     Dessa ontologier definieras här i detta arbete som särskilda från ytligare åsikter. Gustavsson 

(1991) har formulerat detta som att ”[e]n livshållning har genomgått en kemisk process med ens 

eget samvete, till skillnad från åsikter som man kan byta på samma sätt som kläder” (a.a., s.15). 

Följande avsnitt är då beskrivningar av grundläggande mentaliteter som inte så lätt förändras av 

den dagsaktuella diskursen.  

 

                3.6.1     Materialism – naturalism22  

Den materialism som jag avser i detta arbete är den som Gustavsson (1991) betecknar som den 

ontologiska materialismen, en åskådning i vilken verklighetens innersta natur är materiell (a.a., 

s.130f). Denna idé utgår från att det som existerar endast är produkter av naturliga teleologiskt 

’blinda’ processer. Detta är en gammal tanke och redan den antike filosofen Demokritos lär enligt 

biologen Jacques Monod (1972) ha sagt att ”[a]llt som existerar i universum är en frukt av slump 

och nödvändighet” (a.a., s.5, onumrerad sida i originalet). När det gäller synen på livet så har 

materialismen en mekanistisk syn, enligt Gustavsson (1991). Detta leder till en mekanisk 

världsbild som ser människan som inget annat än en maskin och som i förlängningen öppnar det 

för en atomistisk syn på samhället, grunden till den rena individualismen (a.a., s.47).  

      I nutid så är materialism/naturalism och mekanism kanske mest företrädd av sociobiologin. 

Gustavsson (1991) skriver att sociobiologins deterministiska perspektiv ser människan som en 

                                                
21 Metafysik = ”[F]ilosofisk disciplin som behandlar frågor om tillvarons natur, yttersta beståndsdelar och  
   grunder; äv. verklighetsfrämmande spekulationer” (Prismas Lexikon 1990, sökord metafysik). 
22 Naturalism = ”[O]ntologisk n., bet. också ofta som materialism*. Uppfattningen att allt som finns kan reduceras  
   till utsträckt kausalbestämd natur eller – i en mer modern formulering – till de krafter och entiteter*  
   naturvetenskaperna opererar med ... förnekar både att det existerar en transcendent gud ... och att människan har  
   en fri* vilja, som höjer henne över den övriga naturen” (Filosofilexikonet 1988, sökord naturalism). 
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produkt av endast genetiska faktorer. Konkurrens ses som en naturlig del av livet och darwinism 

och evolution är därför grundfundamentet i denna människosyn. Den positivistiska vetenskaps-

filosofin närmade sig också denna syn genom att reducera människan eller livet till ”inget annat 

än”. Alla livssyner som utgår från det materialistiska perspektivet kan också sammanfattas under 

beteckningen naturalistiska, dvs. synen att människan är likadan som och likställd med den 

omgivande naturen. Rötterna till denna syn kan spåras till den mekaniska världsbildens 

genombrott under 1600-talet. Denna naturalistiska livssyn står i motsats till den humanistiska 

människosynen i vilken människan står över naturen. En konsekvens av den mekaniska 

världsbilden är att alla värden töms på sin mening (a.a., s.36ff, 39ff, 43f, 164). Detta leder till att 

inga värden i egentlig mening finns och därför blir de meningslösa och Monod (1972) menade i 

konsekvens av detta att  
 

[o]m människan accepterar detta budskap [att inga värderingar är av naturen eller gudomligheter 

givna] i hela sin vidd, måste hon till sist vakna upp ur sin tusenåriga dröm för att upptäcka sin totala 

ensamhet, sitt fundamentala främlingskap. Hon vet nu att hon ... befinner sig i utkanten av det 

universum hon är tvingad att leva i. Ett universum som är dövt för hennes musik, likgiltigt för hennes 

förhoppningar, liksom för hennes lidanden eller hennes brott (a.a., s.158). 
 

Alla etiska värderingar är av människan valda axiom och härstammar inte från någon inneboende 

etik av naturen eller något pålagt utifrån (a.a., s.161). Monod menar att naturalismen inte kan 

erkänna någon teleologi, något ändamål som människan kan luta sig mot och han menar att av 

detta ”så följer därav med nödvändighet att endast och allenast slumpen ligger till grund för 

varje nyhet, varje skapelse i biosfären” (a.a., s.111). Monod fastslår att detta är den moderna 

biologins mest odiskutabla kärna och vare sig i princip eller önskvärt möjlig att revidera. Han 

skriver också att ” [a]v alla vetenskapers alla begrepp är detta också det mest destruktiva för 

varje antropocentrisk ståndpunkt och den intuitivt mest oacceptabla för oss i vår egenskap av 

starkt teleonomiska 23 varelser” (a.a., s.111). Denna människosyn är som vi ska se inte bara helt 

oförenlig med den religiöst teleologiska utan kan också vara det med den humanistiska. Jag 

återkommer till detta i avsnitt 3.7.2 , i underavsnitt 5.2.2.2, punkt 4A och i avsnitt 6.3.2 i 

slutdiskussionen. Monod menar vidare att levande varelsers teleonomiska karaktär är ett problem 

och att objektiviteten gör att vi måste  
 

medge att de [varelsernas] i sina strukturer och beteenden utför och eftersträvar en plan. Det finns 

alltså, åtminstone skenbarligen, en djup kunskapsteoretisk motsägelse. Biologins centrala problem är 

just denna motsägelse, som det gäller att lösa, även om den bara är skenbar; eller att bevisa att den är i 

grunden olöslig, om det verkligen förhåller sig så (a.a., s.36).  

                                                
23 Att vara teleonomisk = ändamålsvetande. Detta begrepp är i Monods (1972) värld en biologisk varelses  
   inneboende planritning som gör att den blir vad den är ”tänkt” att bli (a.a., s.13f). 
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Här tycker jag att Monod blottlägger den djupaste klyftan och problematiken i dagens 

existentiella debatt. Kan denna teleonomiska karaktär bara vara skenbar (naturalism) eller finns 

det ett verkligt ändamål eller plan bakom livet (religiös teleologi)? Naturalismens svar är givet 

och Monod värderar alla teleologiska perspektiv lågt, han skriver ”Alla religioner, nästan alla 

filosofier, och till och med delvis vetenskapen vittnar om mänsklighetens outtröttliga och 

heroiska ansträngning att förtvivlat förneka sin egen tillfällighet” (a.a., s.54). 

 

                3.6.2.    Humanism – sekulär teleologi 

Naturalismen och humanismen blandas ofta ihop eftersom båda synsätten i sin rena form förnekar 

att det finns någon Gud och att människan är sig själv nog. Men sedan tar skillnaderna över-

handen. Gustavsson (1991) skriver att skiljelinjen idémässigt går mellan den materialistiska 

världsbilden som leder till naturalism och den idealistiska världsbilden som via den platonska 

dualismen mellan andligt och materiellt ledde till utvecklingen av humanismen (a.a., s.48f, 54f). 

       En definition enligt Gustavsson (1991) på humanism är ”människans egenvärde och frihet 

att själv få gestalta sitt liv. Människans särmärke och värdighet består i att hon kan forma sig 

själv och däri skiljer hon sig från den övriga skapelsen” (a.a., s.44, originalkursivering i fetstil). 

Den humanistiska människan är också rationell och strävar efter varje individs självförverk-

ligande (a.a., s.45). Humanismens särmärke är dess betoning på människans exklusiva värde även 

om en tradition tenderar att ge eliter ett högre värde medan en tradition ser människovärdet som 

definierat ur en likhet med naturen (a.a., s.46). Den humanistiska världsbilden påverkas starkt av 

det moderna samhällets och de moderna ideologiernas grundläggande utvecklingsoptimism. Detta 

går igen i synen på förnuftet och dess koppling till vetenskap och upplysning. Positivismen har en 

sådan utvecklingssyn på människan där denna idé menar att hon gått från det teologiska stadiet, 

där religionen styrt till det metafysiska stadiet där filosofiska spekulationer styrt människan till 

det positivistiska, empiriskt vetenskapligt förankrade stadiet (a.a., s.130f). Min reflektion är att 

det här finns en koppling mellan humanism och materialism – en koppling med scientistiska 

förtecken. Gustavson menar att framväxten av naturrättsligt motiverade mänskliga rättigheter är 

ett symptom på den mekanistiska världsbildens devalvering av humanismens värden vilket anses 

ha lett till en värdekris. Då blir mänskliga rättigheter en viss återgång till de absoluta värden som 

karaktäriserade den tidigare pre-moderna organiska världsbilden (a.a., s.163f). 

 

                 3.6.3      Religiös teleologi 

Denna ontologi grundas på idén om alltings ändamålsenlighet som något givet av Gud (eller en 

högre makt). Denna grund kan underbygga flera olika religiösa tankesystem även om jag här mer 

specifikt utgår från det kristna och judiska perspektivens grundelementa.  



                                                                       - 42 - 
 

Den kristna och judiska tron ser människan som en Guds skapelse särskild från den övriga 

naturen men underställd Gud. Människan föll moraliskt från sin ursprungliga oskuld men kan i 

dessa trosperspektiv återupprättas men på olika sätt. Här finns grunden till en beröringspunkt 

mellan humanismen och den judisk-kristna människosynen genom att de båda ser människans 

värde som oantastligt och omöjligt att ändra på (a.a., s.55, 58). Orlenius (2001) menar att den 

kristna människosynen ser människan som varken fri eller bunden. Hon kan ta ansvar för sitt liv 

men är ansvarig inför Gud. Hon kan välja och välja fel men kan bli förlåten. Liksom den 

humanistiska människosynen så upphöjs människan till en respekt för henne som individ och hon 

tillskrivs ett egenvärde. Skillnaden ligger inte i synen på människans unicitet utan i att 

humanismen inte sätter något högre än människan medan den kristna (och även den muslimska 

och judiska) människosynen ser människan som förankrad i en högre stående Gud (a.a., s.145f). 

      Går vi längre bak i tiden så ser vi den religiösa teleologins ontologiska status i relation till 

vetenskap. Stefan Gelfgren (2005) delar upp den tidiga vetenskapens företrädare i materialister 

som endast såg naturliga förklaringar till världen och vitalisterna som såg världen som en produkt 

av en i skapelsen aktivt verkande Gud eller gudomlighet (a.a., s.52ff, 56f). Han menar utifrån 

detta att det inom vetenskapen sedan dess finns två huvudstråk: ett perspektiv som implicit är 

metafysiskt öppet och som ser storslagenheten i Guds skapelse24 och ett perspektiv som bara ser 

lagbundenheten i ett självalstrande universum (a.a., s.45). Det stora brottet mellan den 

traditionella teleologiska kristendomen och den stora fåran inom naturvetenskapen var genom-

brottet för det materialistiska och darwinistiska synsätten under 1800-talet (a.a., s.70ff, 80ff).  

 

                 3.6.4      Några kritiska perspektiv på icke-teleologisk hegemoni  

Detta avsnitt skriver jag av två skäl. Det första är att jag i mitt delsyfte exemplifierar konflikten 

mellan materialism och teleologi genom den aktuella stridsfrågan om kreationismen/ID och 

evolutionslärans status i skolan.  Jag vill med några vetenskapliga utblickar belysa, låt vara att de 

inte är ’mainstream’, att denna kontrovers inte har en så enkel lösning som många antar. Det 

kanske inte bara går att säga att vetenskapen har bevisat det ena eller det andra. För båda 

perspektiven har svagheter i sin empiriska förankring eftersom båda kan sägas utgå från meta-

fysiska tolkningsramar. Kritiken mot kreationism/ID kan sammanfattas med att dessa perspektiv 

utgår från att något utanför naturen har skapat/designat naturen. Dessutom är det inte 

vetenskapligt att utgå från religiösa skrifter när man ska uttala sig vetenskapligt. Dessutom anses 

                                                
24Gelfgren (2005) menar att Kepler och många andra av vetenskapshistoriens lärda kombinerat sitt systematiska  
   naturvetenskapliga studium av naturens lagar tillsammans med en tro på Gud eller en gudomlig princip. Newton  
   lämnade t.ex. frågan om orsaken till naturlagarna öppen och att han ansåg att materien ”var beroende av gudomlig   
   kontroll”  (a.a., s.45, 48f).  
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det bevisat att allt kommit till utifrån bara naturliga processer. Det är helt i sin ordning att kritik 

reses och att det som inte kan bevisas inte ges en aura av att vara vetenskapliga fakta. Men detta 

bör även gälla för det andra perspektivet om det är så att detta i grunden byggs på ett metafysiskt 

antagande utifrån postulatet, ”inget annat än”. Då ska de kritiseras under samma premisser. 

Naturalismen och evolutionsläran bör därför också kunna granskas och på diskursiv väg kunna 

giltighetsprövas med en kommunikativ rationalitet.   

      Det andra skälet ligger i linje med uppsatsens huvudsyfte – elever med religiösa 

uppfattningars rätt till politisk jämlikhet. Jag vill visa att kreationism/ID och den kritik de vill 

framföra mot det naturalistiska perspektivet kan ha en principiell rätt att få spränga den offentliga 

vallen. Habermas (2007) skrev ju att ingen ska få ”principiellt frånkänna religiösa världsbilder 

en sanningspotential eller bestrida de troende medborgarna deras rätt att ge bidrag till offentliga 

diskussioner på ett religiöst språk” (a.a., s.39). Han menar också enligt Reese-Schäfer (1995) att 

varje deltagare i en diskussion ska erkänna ”att de andra ... reser sina giltighetsanspråk precis 

som man själv gör och att de har rätt att göra så.”  Detta innebär att man erkänner de andras rätt 

att delta i kommunikationsprocessen och att under lika förutsättningar  få sina giltighetsanspråk 

prövade (a.a., s.28). Min avsikt är alltså inte att bevisa något vetenskapligt i sakfrågan men peka 

på den deliberativa rätten för alla att få delta med sina giltighetsanspråk på lika villkor och att 

detta rimligen bör gälla även i skolan. Men detta kräver ändå en viss nivå av beskrivning av 

sakfrågans problematiska sida.    

      En viktig poäng som understryker min intention är att ingen av följande författare är 

kreationist eller anhängare av ID. Men att de i sin kritik av naturalismen med ett icke-religiöst 

språkbruk ändå lyfter fram viktiga problem som i princip är det samma som kreationister och ID-

teoretiker ofta för fram. Poängen är att de vill visa att naturalismen liksom alla andra ontologier 

på goda grunder kan antas vila på metafysiska antaganden som i vetenskaplig bemärkelse ej är 

bevisbara eller falsifierbara. 

      Sociologen Jan Adriansson (1995) menar att sociobiologin, och då ytterst den materialistiska 

synen på livet, är problematisk eftersom den bygger på materialistisk determinism. Problemet 

enligt Adrianson är att sociobiologin då inte kan förklara uppkomsten av sådana centrala aspekter 

av det mänskliga livet som mänsklig autonomi, fri vilja, kärlek eller medvetande på ett relevant 

sätt. Han menar att det krävs ett axiomatiskt trossprång som inte kan verifieras empiriskt. Men 

om detta stämmer så drabbas även evolutionslärans fundament, den materialistiska världsbilden, 

”ty hur kan evolutionslärans principer plötsligt upphöra i och med människan” (a.a., s.118)? 

Hans kritik mot den materialistiska världsbilden och dess fundament evolutionsläran har lett till 

att Adrianson menar att  
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... medvetandedimensionen och det altruistiska sinnelaget – kärleken – [pekar] på något bortom 

genernas maskineri och således på något bortom sociobiologin och den materialistiska verklighets-

uppfattningen (a.a., s.118).  

 

Det bör påpekas att Adrianson (1992) inte övergett evolutionen som princip och anslutit sig till 

någon form av religiös eller icke-religiös kreationism utan bara tagit avstånd från den etablerade 

evolutionsläran med de förklaringsmodeller den ställt upp. Adaptionen, dvs. övergången mellan 

arterna, det immateriellas härledning ur det materiella, är två teorier han inte ser som förenliga 

med empirisk vetenskap (Han anmärker speciellt på bristen på verkliga övergångsformer och 

hållbara förklaringar  på hur dessa övergångar skulle kunna ha gått till) och det vi vet om 

människan som fri, tänkande och meningsfull varelse (a.a., s.49-208). Tankegångar som även 

Habermas (2007) snuddar vid, se underavsnitt 3.2.5.2. En annan viktig distinktion Adrianson 

(1992) gör är den mellan så kallad mikro-evolution – förändringar inom artgränser som empiriskt 

är påvisade och okontroversiella för kreationismen, och mellan så kallad makro-evolution – de 

förändringar över artgränser som utvecklingsläran utgår ifrån. Den senare är enligt Adrianson en 

teoretiskt extrapolerad utvecklingspotential som inte har verifierats empiriskt (a.a., s.31ff). 

Adrianson (1985) problematiserar vidare den antagna distinktionen mellan å ena sidan den 

materialistiska livssynen som ser sig som grundad på empiri och då icke-metafysisk och å den 

andra sidan de teleologiska, ändamålsinriktade livssyner grundade på metafysisk. Han pekar på 

att det inte empiriskt går att fastställa om det är slump eller ändamål som driver evolution eller 

livet (a.a., s.40f). Han citerar fysikern Alfred Kastler som säger att:  
 

Jag får tillstå att jag har föga förståelse för den vetenskapsman som upphöjer kausalitetsprincipen till 

Gud och förpassar principen om ändamålsenlighet till underjorden. Båda är metafysiska begrepp, 

mänskliga tankekonstruktioner som människan påtvingar sina observationer av naturen (a.a., s.40f, 

originalkursivering i fetstil). 
 

Religionsfilosofen Åsa Nordén (2002) refererar till Mikael Stenmark som i en bok om 

scientismen och dess faror tar upp frågan om evolutionslärans status. Hon skriver att han 
 

... diskuterar ... om evolutionsteorin vederlägger föreställningen att det finns ett syfte med universums 

existens och med människans tillvaro. Han poängterar att det krävs att ett filosofiskt/metafysiskt, dvs. 

utomvetenskapligt, antagande adderas till evolutionsteorin för att man skall kunna dra slutsatsen att 

det inte finns en mening med universums och det mänskliga livets existens. Att lägga till ett sådant 

antagande innebär dock att alla slutsatser om att evolutionsteorin visar att universums och människans 

liv är meningslöst är utomvetenskapliga (a.a., s.37, min fetstil). 
 

Hon menar att Stenmarks stora poäng är att avslöja scientismens haltande logik och dess vilja att 

överdriva och övertolka vetenskapliga teorier som evolutionen långt över det som det finns 
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belägg för. Något hon menar ska ge allt för ivriga naturalister en självinsikt om det egna 

perspektivets brister (a.a., s.38). Detta stöds av Habermas (2007) uppmaning till scientistisk 

självkritik i underavsnitt 3.2.5.2. Adrianson (1985) ser det som viktigt med en ömsesidig dialog 

men att den hindras av att 
 

...materialismens och den vetenskapliga världsbildens tvångströja sitter hårt. Det är därför viktigt att 

denna världsbild relativiseras, att dess metafysiska förutsättningar påvisas och dras fram i ljuset. 

Genom att dess ”självklarhet” på så sätt undergrävs, kommer dörrarna för andra alternativ att öppnas. 

Det är inte längre uteslutna på förhand (a.a., s.43, min fetstil). 

 

Detta anser jag är en tillämpning av Habermas resonemang om rätten till en giltighetsprövning 

som är lika för alla.25 Slutligen vill jag låta Orlenius (2001) summera människans resa från 

platsen som universums mittpunkt, skapad av Gud, till människan som en maskin och ett offer för 

determinism med att det efter fysikens dominans nu är  
 

... biologismen [som] vetenskap (upphöjd till åskådning) som ska förklara det mesta. Är människan då 

inte mer än en produkt av sina gener? Eller kan människan trots sin undanskymda plats i universum 

anses vara unik och inta en särställning i skapelsen? Går det fortfarande hävda människolivets 

okränkbarhet” (a.a., s.149f)? 

 

Detta tycker jag pekar på att problematiken inte är en enbart inomvetenskaplig fråga utan att den 

kan kopplas till resonemang om värden och värdegrund och ytterst till det värde som hela 

demokratin enligt statsmakterna bygger på – människans okränkbara värde. Detta återknyter jag 

till i avsnitt 6.3.2 i slutdiskussionen. 

 

     3.7     En skola för alla 

Ytterligare en central aspekt för mitt syfte och för relevansen för mitt problem är att 

målsättningen för den politiska jämlikheten historiskt sett, är att skolan i konkret mening ska 

kunna vara en plats där alla både kan och vill vara en del av. Syftets ”... i en skola för alla”  är 

alltså inte bara ett positivt värdeord som bara får ”hänga med” utan står för den inkludering av 

                                                
25 Jag vill i sammanhanget återgå till den i inledningen citerade friskolerektorn. Det paradoxala i hela diskussionen  
   om att kreationism och ID inte får ingå i undervisningen är att denne rektors inställning mer ligger i linje med vad  
   kursplanen i de naturvetenskapliga ämnena för grundskolan menar är det rätta förhållningssättet än utbildnings- 
   ministern! Här är det tydligt uttryckt att det ska göras jämförelser mellan olika förklaringsmodeller av naturliga     
   fenomen! Där står det att  
 

         [n]aturvetenskapliga modeller är stadda i ständig omprövning och förändring. Detta synsätt på naturvetenskap  
         tydliggörs i de naturorienterade ämnena dels genom användning av ett historiskt perspektiv, dels genom  
         jämförelser med andra kulturers världsbilder. Andra kulturers förklaringssätt, förklaringar i myter, i sagor      
         och  i äldre tiders naturvetenskap, jämförs med vår egen tids uppfattningar. De grundläggande  antaganden  
        om  världen som dessa olika förklaringsmodeller bygger på lyfts fram i ämnena [Biologi, Fysik,  Kemi, min  
        kommentar]. På detta sätt tydliggörs också den för alla tider och kulturer gemensamma  strävan att  förstå och  
        förklara naturens fenomen” (Skolverket 2000, s.48, min fetstil). 
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både diversity och difference som ligger som en given utgångspunkt för mig i denna uppsats. 

Det är ljuset av denna inkluderande ansats från samhället som följande i Lpo 94 ska förstås: 
 

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla 

betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen skall vara 

saklig och allsidig. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, 

förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen 

(Lpo 94, s.10). 
 

Men rubriken för detta kapitel skulle lika gärna kunna ha fått rubriken – en skola för alla? För i 

de följande avsnitten kommer detta begrepp att problematiseras så att dess förment entydiga 

betydelse kommer att ges en kluven innebörd. 

 

                   3.7.1    En skola för alla – ett ontologiskt monopol? 

Idén om skolan för alla har styrts och dominerats av den moderna synen på vetenskaplig 

rationalitet och objektiv neutralitet med en samtidig betoning på en framväxande demokratisk 

tradition av jämlikhet. I denna mix skulle eleverna fostras till funktionella och demokratiska 

samhällsmedborgare med det gemensammas bästa för ögonen. En baksida med denna 

vetenskapsrationella demokratitradition var att den öppnade för paternalism (Ylva Boman 2002, 

s.209-216). Sigurdson (2000) menar att det svenska enhetssamhällets framväxt hade en 

problematisk syn på individens frihet, då friheten definierades som att få utveckla sin sanna natur. 

Men problemet var att denna frihet förutsatte en insikt i denna ”sanna natur” hos individerna och:  
  

 [e]ftersom de själva inte har insikt i sin sanna natur, är det inte förbjudet för socialreformatorn att 

styra dem mot mål som de själva inte inser att de bör sträva efter, men därmed ses människan som ett 

medel, inte som ett mål i sig  (a.a.. s 39, min fetstil). 
 

Han fortsätter med att: ”det är en rationalistisk och konsensusbetonad vision av samhället som 

tonar fram” (a.a., s.71). För makarna Gunnar och Alva Myrdal blev skolans främsta målsättning 

”ett planmässigt styrande av individernas utveckling och skolans kunskapsurval enligt samhällets 

intresse” (citerat i a.a., s. 128). Sigurdson menar att:  
 

[d]en goda staten har på många sätt velat hjälpa sina medborgare att forma sina liv till det bästa, 

 men har den alltid varit känslig för skillnaden mellan vad staten anser vara medborgarnas sanna    

 behov, och dessa medborgares egna erfarenheter (a.a., s 215, min fetstil)?   
 

Utvecklingen under senare delen av 1900-talet har istället lett till en ökad betoning på skolan som 

demokratifostrare, även om det under 80- 90-talet skapades en individualisering av skolan bort 

från den tidigare samhällscentrerade demokratisynen till förmån för en individualistisk (Englund 

2006, s.39ff). Även den vetenskapsnormerade traditionen har fått sina kritiker och har i många 



                                                                       - 47 - 
 

avseenden lämnats till historien. Sundgren (1995) har t.ex. hävdat elevers rätt till ett eget 

tolkningsföreträde i sitt möte med skolan. Ett perspektiv som har utmanat den tidigare 

dominerande paternalistiska och scientistiska hållning i skolan som gjorde elever till 

kunskapskonsumenter och till objekt för ett essentiellt fastlagt lärande.26 

      Som jag har uppfattat det så har den nuvarande synen på den allmänna skolan en kluven 

inställning till det förflutna. Å ena sidan tas det avstånd från den förmenta objektiviteten, skolan 

ska numera ge ett specifikt kunskaps- och värdekapital till eleven. Å andra sidan så påstås det 

ibland att skolan är objektiv. Båda synsätten är, som jag ser det, rotade i det gamla tänkandet. En 

som resonerar utifrån den första inställningen är Gudmundur Heidar Frimannsson (2004) som 

menar att skolan med nödvändighet ska ge eleverna en specifik version av det goda livet (a.a., 

s.121). Han företräder t.ex. synen att 
 

Barnet kan inte och bör inte betraktas som föräldrarnas egendom. Barnet har sina egna intressen som 

måste vårdas och respekteras. Eftersom detta är barnets moraliska status är det föräldrarnas skyldighet 

att aldrig motarbeta deras utveckling och bara göra det som är för barnets bästa. Om de inte fullgör den 

skyldigheten finns det skäl för staten att gripa in och se till att man sörjer för barnets bästa (a.a., s.136). 

 

Detta tycker jag associerar till det samhällstänkande Sigurdson (2000) ovan refererade till. 

Frimannsson (2004) menar att föreställningen om att familjen har den exklusiva rollen som 

traderare av värden och skolan rollen som traderare av kunskap är felaktig (a.a., s.124). Barnets 

bästa ska vara i fokus för dem som uppfostrar. Detta innebär att detta ”barnets bästa” definieras. 

Ett kriterium är ”att det ska bidra till att utveckla barnets fulla förmåga som mänsklig social 

varelse” (a.a., s.127). Men vad är barnets bästa? Frimannsson: ”Jag inser att felaktiga åsikter 

kan vara ett avsevärt hinder för att utveckla ett barns talanger” säger Frimannsson och tillägger 

att det inte har så stor betydelse vad som är den felaktiga uppfattningen. Barnets bästa kräver en 

korrigering (a.a., s.128). Eleven ska garanteras att få med sig en miniminivå av förnuftiga åsikter 

i sitt möte med samhället (Frimannsson 2004, s.132). Men jag ställer frågorna om vad som är fel, 

vem som bestämmer det och på vilka grunder ? Som en konkretisering på vad han menar så 

nämner han krav från föräldrar att kreationistiska uppfattningar ska tas upp som likvärdiga 

alternativ till evolutionsläran, något han ser som helt felaktigt och i strid med barnets bästa och 

helt jämförbart med krav på rasistisk undervisning (a.a., s.133f). 

       Mot detta resonemang i sakfrågan så vill jag anföra pedagogikforskaren Jan-Olof Hellstens 

(2003) kritik. En kritik som ifrågasätter den andra inställningen om den allmänna skolan som 

                                                
26 Detta arv – en kombination av paternalism och konsensuskultur menar jag är ett reellt problem när ett så    
   konsensusbetonat koncept som deliberativ demokrati ska implementeras i en svensk kontext. Det är ju erkänt att  
   Sverige är utpräglat likriktat. Då får också skolan och dess lärares kunskapsprivilegium också ett större genomslag  
   utifrån det paternalistiska arvet. 
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varande objektiv – här i dess förhållande till friskolor. Han menar att kritiken mot religiösa 

friskolor står på en implicit uppfattning att den allmänna skolan är per definition objektiv, men att 

detta är en illusion eftersom den ska överföra vissa värden och en viss kunskap och fostra 

eleverna till ett givet samhälle (a.a., s.9ff). Hellsten menar att kritiken mot dessa skolor (och som 

jag tolkar honom, även mot religiösa fenomen i den allmänna skolan) ofta är allt för begränsad 

när den reducerar sådant som är helhetsbilder till rent ämnesspecifika fenomen. Evolution kontra 

skapelsetro är ett sådant område han tar upp. Han skriver att 
 

 [o]m t.ex. en skola väljer att undervisa om skapelseläran är det ju inte som ett lösryckt naturfenomen. 

Tron på skapelsen är inte ett försök att förklara arternas uppkomst utan en detalj i en tolkning av livet 

som meningsfullt. [Min fetstil] Skapelsen är då en del i ett sammanhang där människans värdighet och 

värde är något centralt. En meningsfull diskussion om skapelsetron kan inte föras utan att man tar 

hänsyn till det centrala budskapet att Gud såg att det var gott (a.a., s.9, originalkursivering i fetstil). 

 

Hellsten menar att det i exemplet skapelse – evolution synliggörs en blindhet från den allmänna 

skolan för det egna perspektivets grundläggande historiska relativitet (a.a., s.11ff). 27 Här tycker 

jag Hellsten pekar på något väsentligt oavsett om det är kreationister eller evolutionister som har 

rätt i sakfrågan. Han kopplar de religiösa kraven på giltighetsprövning för sina uppfattningar till 

frågan om värdegrund och hur vi behandlar varandra som människor. Kan det vara så att religiösa 

friskolor mer ska ses som ett utslag av en för dem djup klyfta i samhället på synen på värdenas 

förankring och motivation i förhållandet till den sekulära skolan, än som ett utslag av nyliberal 

frihet? Denna fråga leder oss till de religiösa friskolornas koppling till mitt problemområde. 

 

                   3.7.2    Religiösa friskolor – en ontologisk protest? 

I den svenska skoldebatten har detta med friskolor i allmänhet varit en het potatis de senaste 

decennierna. Är de ett hot mot den allmänna skolan eller är de en tillgång i en annars monolitisk 

enhetskultur? Englund (1998) har varit en central gestalt för det perspektiv som ser dessa som ett 

hot mot den allmänna skolans allmännyttiga perspektiv ”public good” och att de undergräver det 

gemensamma till förmån för bl.a. välbeställda gruppers egennytta ”private good”. Han menar att 

den stora demokratin, dvs. de fora på samhällsnivå som beslutar om gemensamma 

angelägenheter, fått lämna plats för den lilla demokratin där mindre grupper i direkt samverkan 

utövar demokratiskt beslutsfattande i sina egna angelägenheter (a.a., s.285ff). Englund intar också 

ett kritiskt perspektiv på de religiösa friskolorna där han menar att de per definition inte kan leva 

                                                
27 Även på andra områden än det naturvetenskapliga menar Hellsten att det är så. Andra människors och kulturers  
   perspektiv, som inte tillhör det allmänna västerländska sättet att se, behandlas visserligen oftast med respekt i  
   läroböckerna, ”men rätt har de inte” (Hellsten 2003, s.14). 
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upp vare sig till läroplanens allsidighets- och objektivitetskrav eller kan vara en del av en 

allmännyttig ”public good”- skola och bidra till den demokratiska och pluralistiska kören inom 

ett sammanhållet skolsystem för alla (a.a., s.289f, 298, 312f). Men Elisabet Gerle (1999) ger en 

något annan syn på detta med de religiösa friskolorna. Hon menar att de på institutionell nivå kan 

vara ett svar på skolans och samhället sekularisering (som en ny form av ateistisk och 

vetenskapstroende statsreligion) och att både kristna och muslimska grupper ser  
 

… den svenska skolan som en förtryckande enhetskultur där deras identitet inte respekteras. Den 

förtryckande hegemonin tillskrivs inte längre lutherdomen [statskyrkans historiska tankemonopol, min 

kom.] utan sekularismen där ateismen och ”gudlösheten” blir självklar referensram  (a.a., s.104, min 

fetstil). 
 

Hon menar att förvisandet av religionen från det offentliga rummet till den privata sfären gjort att 

dessa friskolors framväxt kan ses som  
 

… en kritik mot modernitetens enhetsskola och dess uttalade anspråk på objektivitet, effektivitet och 

rationalism, något som tolkats som värderingsfrihet. Denna brist på värdemässig gemenskap blir synlig 

i skoldebatten när framstegstron mattas. Frågor som ”effektivt för vad?” och ”förnuftigt för vad och 

vem?” har nämligen inte ställts på allvar och i förhållande till vilket samhälle man önskar. 

Industrisamhällets materialism har bara tagits för given som främsta mål. Skolans undervisning har 

därigenom kommit att präglas av ”instrumentell rationalitet ”. De etiska frågorna om livets mening 

och vilka värden skolan bör förmedla om livets mening och vilka värden skolan bör förmedla har 

hänskjutits till det privata  medan den allmänna skolan velat vara till för alla (a.a., s.102f, min fetstil).  
 

Hon menar att denna pragmatism, dvs instrumentella syn på samhällsproblemen som 

teknikaliteter, har lett till en önskan att skapa rum för en mer moralisk och normförankrad 

undervisning där alternativa visioner om det goda livet kan ställas upp.28 Kritiken mot denna 

partikularism bemöter hon med att frågan kan ställas om ”inte också den objektivitet som den 

allmänna skolan deklarerar [bygger] på att vissa värdetraditioner premieras framför andra? 

Hon menar i ljuset av detta att de religiösa friskolorna är en kritik mot instrumentell rationalitet 

och frånvaron av en diskussion om värden (a.a., s.103). I förlängningen som jag ser det, också en 

diskussion om dessa värdens ontologiska grunder. Detta innebär att vi är tillbaka i den diskussion 

som jag inledde bakgrunden med, diskussionen om vad som är värdegrunden och hur den 

motiveras. 

      Jag skulle här vilja lägga ett annat perspektiv på detta problem med värdediskussionen i den 

allmänna skolan. Adrianson (1985) menar att den humanistiska ontologin i grunden är teleologisk 

till sin natur och att den naturvetenskapliga domineras av den mer deterministiska synen. Han 

                                                
28 Jag håller ur detta perspektiv med Gustavsson (2003) som menar att marginaliserade och förtryckta grupper    
    markerar sin identitet i termer av särart och exklusivitet (a.a., s.100f).  
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menar att detta gör det problematiskt med dem jämsides i skolans undervisning när vi kommer till 

frågor om demokratiska värden och etiska förhållningssätt. (Jämför med vad jag skrev om 

materialismens syn på värden som meningslösa i underavsnitt 3.6.1)  
 

Man får å ena sidan lära sig att livet är uppkommet av en slump ... och att det mänskliga livets alla 

inre kvaliteter [...] inte annat är än fysiologiska processer i hjärna och nervsystem, vilka i sin tur är 

förlängningar av denna slumpsituation. Å den andra sidan får man lära sig hur viktigt att man gör 

något ”meningsfullt” med och av sitt liv, att man älskar sina medmänniskor, att man tar ansvar för sina 

handlingar ... En något kluven uppfostran m a o  (a.a., s.38, originalkursivering i fetstil). 
 

Sigurdson (2002) antyder att denna ontologiska klyfta kan vara en orsak att det jag i denna 

uppsats kallat difference har svårt att kunna rymmas inom ”en skola för alla” på lika villkor. Hur 

stor eller liten samsyn på demokratisk fostran, värden och dessas förankring behövs för att skolan 

ska kunna vara för alla? Sigurdson refererar till Terence McLaughlin29 som skiljer mellan en 

minimalistisk och maximalistisk tolkning av detta med fostran. Minimalistisk är tanken att det är 

den minsta gemensamma nämnaren som konstituerar den etik som ska styra samvaron. Men ett 

problem uppstår när de uppställda universella värdena inte är så universella som det antogs att de 

var. Den maximalistiska tolkningen kräver ett ganska omfattande konsensus om en ganska stor 

gemensam etik, vilket riskerar att inte kunna accepteras av alla (a.a., s.121f). Dessa två 

traditioners kamp om definitionsrätten på etik, moral och fostran till ett gott liv i skolan avgör hur 

den normativa fostran i läroplanerna kan förenas med ”respekten för det som är annorlunda” 

(a.a., s.108). Den maximalistiska synen tolkar jag som den rådande i den allmänna skolan, en syn 

som exkluderar andra värdeperspektiv och alternativa motivationsgrunder. Skulle inte en farbar 

väg vara en mer öppen minimalistisk syn? Detta skulle öppna för en ökad inkludering av religiösa 

versioner av det goda livet samt ta bort den stigmatiserande stämpel som getts åt religiösa 

friskolor?  

      McLaughlin (1987) menar utifrån dessa minimalistiska perspektiv, i motsats till Englund 

(1998), att religiösa friskolor visst kan inkluderas inom liberala principer för utbildning. Han 

menar att grundläggande kvaliteter som personlig autonomi och kritiskt tänkande inte per 

definition behöver vara länkat till en allmän skola. Han menar att en skola måste hålla en balans 

mellan öppenhet och slutenhet. Öppenhet i form av ett kritisk granskande och undersökande av 

alla i samhället ingående kunskaper, uppfattningar och traditioner men också en stabilitet, en 

slutenhet, som ger eleverna en grund, en kontext att utgå ifrån något en förankring i en given 

tolkningsram något som en religiös skola kan ge. Han frågar sig som denna balans per definition 

bara kan finnas i den allmänna skolan (McLaughlin 1987, s.68, 72f)? 

                                                
29 Denna artikel från 1992 har jag inte själv fått tag på och förlitar mig därför på Sigurdsons läsning. 
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4       Material, metoder och teoretiska modeller 
 

Nu är det dags att introducera undersökningens undersökningsmetodologi, dess material och de 

specifika forskningsfrågorna med speciellt för undersökningen konstruerade teoretiska modeller. 

De sistnämnda är uppbyggda kring de begrepp som används i de olika frågeställningarna samt i 

forskningsbakgrunden.  

  

    4.1     Val av undersökningsmetod 

Metodmässigt har jag tänkt studera ett textmaterial textanalytiskt och samtidigt tolka det diskurs-

analytiskt. Syftet med de kombinerade analysmetoderna är att blottlägga tolkningsföreträden 

(strukturella maktaspekter) och de med dessa sammanhängande maktmetoder som Noelle-

Neuman i Jodal (2003) och Theodorsson (2004) pekat på.  

 

                  4.1.1    Textanalys 

Det finns flera skäl till att textanalys lämpar sig bättre för min undersökning än t.ex. intervju eller 

enkät. Jag menar att dessa sistnämnda inte kan fånga den teoretiska dimensionen lika bra som 

textanalysen, eftersom de är mer subjektiva och ickegenerella. Jag var ett tag inne på att 

kombinera min textanalys med en elevenkät för att fånga upp elever med religiösa uppfattningar 

och deras upplevelser av skolans samtalsklimat. Jag avstod av arbetsekonomiska skäl – ”mycket 

skrik och lite ull” som gumman sade när hon klippte grisen – samt att jag bedömde att mitt syfte 

kunde besvaras minst lika bra med ett renodlat strukturellt och teoretiskt perspektiv. 

      Mitt teoretiska och strukturella perspektiv stämmer väl med två tolkningsstrategier som 

Göran Bergström och Kristina Boréus red. (2005) tar upp. Den ena är en strategi som fokuserar 

på avsändarens intentioner. Här är det viktigt att ställa sig frågan vad det är för en sorts text 

samt att textens begreppsbetydelser ska förklaras av texten själv. Dessutom krävs det en god 

kännedom om kontexten. Den andra strategin ser på texten som en del av en struktur och är 

vanlig vid en diskursanalys (a.a., s. 26, 28). Dessutom kan texter ses som uttryck för makt (a.a., 

s.15f, 157f). Denna strategikombination ser jag som lämplig för mina valda texter.  

     Jag avser alltså försöka förstå avsändarens intentioner och se texterna som en del av en 

struktur beroende av det sociala sammanhang de skrivits i, den svenska utbildningstraditionen 

respektive centralt uppställda normativa ideal för europeisk utbildning. 
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                  4.1.2    Diskursanalys 

När det gäller diskursanalysen så har jag också här valt ut några aspekter. Diskurser är produkter 

av en historia och kulturella regler. Diskursanalys är ur detta perspektiv ett problematiserande av 

själva grunden, ontologin, det självklara till varje samhällsföreteelse. Den aspekten ser jag som 

ett första skäl till att välja diskursanalys utifrån mitt syfte. Mats Börjesson (2003) menar att 

dominerande diskurser är synliga samtidigt på många samhällsplan och nivåer (a.a., s.19, 37).  

      Min reflektion på detta är att detta i sig skapar en oproblematiserad självklarhet som kan 

jämföras med ontologiska antaganden vid särskilt starka diskurser. Den förståelse jag har av det 

svenska samhället utifrån både min förförståelse och den refererade forskningslitteraturen är att 

den sekulärliberala konsensuskulturen är en stark diskurs parat med en vetenskapspositivistisk, 

till en del scientistisk ådra. Här kan det vara intressant att se Börjessons jämförelse mellan 

diskursanalysens premisser och Tomas Kuhns paradigmteoretiska modell. En modell där normal-

vetenskap är en form av diskurs med diskursiva regler. Utifrån Kuhns modell så frågar han sig 

om man  
 

 [k]an ... tänka sig att ett vetenskapligt anspråk är sant  givet de egna utgångspunkterna, samtidigt som 

helt andra vetenskapliga utsagor kan vara lika sanna, men bara med utgångspunkt i andra teoretiska 

ramar (a.a., s.29)? 

 

Här kan alltså Kuhns paradigmmodell överföras som ett teoretiskt ramverk för en diskursanalys, 

ett antagande som jag kanske kan finna vara fruktbart för min analys genom att se ontologiernas 

relation som om något av dem är det rådande paradigmet och att något annat är ett ”nytt” kritiskt, 

se underavsnitt 5.2.2.2. 

      Detta leder till den andra aspekten jag valt. I linje med paradigmperspektivet så menar jag att 

Mouffes och Laclaus variant på diskursanalys i Bergström & Boréus (2005) kan vara lämplig. 

Den är pluralistisk och intresserar sig mer för hur begrepp och ord (tecken) får sin betydelse. De 

tecken som är omstridda i deras analysmodell kallas för ”element” och särskilt omstridda kallas 

för ”flytande signifikanter”. Detta är ett konfliktperspektiv som står för det betydelsekrig om 

meningsskapandet som utkämpas om dessa element. Denna diskursanalytiska tradition ser 

framväxandet av en diskurs som ett inre logiskt nätverk av betydelser av olika uttryck som 

diskursen fixeras eller låses till. I en sådan diskurs finns det alltid ett nav (nod) dvs. ett element 

som alla andra element relaterar till. Man skulle kunna säga att diskursen står och faller med detta 

konstituerande element (a.a., s. 316-320).  

      I min analys kan begrepp som offentligt och privat vara två sådana element som det råder en 

strid om. Två andra element skulle begreppen ”rationellt” och ”vetenskap” kunna vara. Jag 

återkommer mera till detta i den övergripande teoretiska modellen i avsnitt 4.3.5.   
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Språkets konstituerande roll i kampen mellan konkurrerande diskurser är alltså central och enligt 

Börjeson (2003) bör en diskursanalytisk fråga lägga fokuseringen på hur en verklighet skapas 

istället för att ensidigt beskriva hur denna verklighet är. I mitt fall så handlar det inte analytiskt 

om vilket perspektiv, vilken ontologi som har rätt utan hur ontologierna med sina giltighets-

anspråk skapar en verklighet av tolkningsföreträden, över- och underordning. Frågor som är 

relevanta blir enligt Börjesson då: - Varför är just denna konstruktion den giltiga?  och - Varför 

ser den just ut så här? Det är detta meningsbyggandes fundament, det som ansetts som självklart, 

som jag med en diskursanalytisk ansats vill visa (a.a., s.23).   

      Här har jag lånaat in ett analysverktyg från en annan textanalytisk tradition – idé och 

ideologianalys. Detta verktyg består av ett antal renodlade idealtyper (ontologier i mitt fall) som 

kan läggas som ett teoretiskt raster över texten. Det gäller bara att inte tvinga in texten i ideal-

typerna men den ger å andra sidan tydliga jämförelser och mönster som kan gagna en diskurs-

analys (Bergström och Boréus 2005, s.166f). 

      Vad är en diskurs för något? Det finns många olika definitioner på detta begrepp. En 

definition som jag funnit vara lämplig för en undersökning av tolkningsföreträden är att se en 

diskurs som ett uttryck för en maktordning som definierar det acceptabla. En social praktik som 

alla individer inom diskursens påverkansområde mer eller mindre medvetet inordnar sig under 

(a.a., s.17). Detta kan t.ex. i hög grad sägas gälla uppdelningen av samhället i offentligt – privat, 

eller sekulärt – religiöst enligt mitt förmenande. 

 

                  4.1.3    Förförståelsens roll 

Men för att kunna observera något så behöver en forskare välja vad som ska observeras. Detta 

sker genom att inordna det observerbara i kategorier som ger ett mönster, ett raster att sortera 

observationer efter och urskilja det som valts som intressant. Detta leder till att forskaren gjort en 

av flera möjliga tolkningar av världen (Börjesson 2003, s.88f, 91). Detta val är i mitt fall gjort 

utifrån min personliga förförståelse av problemområdet, en förförståelse som jag ser som en 

tillgång. Nils Gilje och Harald Grimen (2007) menar att förförståelsen är ett nödvändigt villkor 

för att kunna förstå. Förförståelsen gör att vi kan se världen genom begreppen. Dessa gör något 

till något (a.a., s.179f, 182f). Men det finns en fara enligt Per-Johan Ödman (2004) eftersom 

förförståelse kan göra tolkningen alltför subjektiv och därigenom missvisande (a.a., s.74f). Så det 

är upp till mig som enskild forskare och mitt omdöme. Om jag lyckats får läsaren bedöma. 
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    4.2     Val av undersökningsmaterial 

De primärtexter jag nu kommer att redovisa syftesvis behöver förstås i en relation till sekundär-

texter och i relation till den kontext som texterna är producerade i och i relation till ett historiskt 

perspektiv. Dessa kringtexter ger mig som forskare en förförståelse och en möjlighet att på ett 

relevant sätt ge primärtexten ett sammanhang av mening. Därför är jag som sagt tidigare 

beroende av den relativt omfattande bakgrunden till min undersökning. Ödman menar också att 

urvalet av dessa primärtexter ska ge rättvisa åt mitt problem och de fenomen som ska tolkas, de 

utvalda texterna bör ge ett representativt snitt av helheten (a.a., s.83). Något jag menar att de gör. 

Men vilka texter är det som har undersökts? 

 

                  4.2.1    Huvudsyftets undersökningsmaterial 

Undersökningsmaterialet till mitt huvudsyfte består av texter om det deliberativa samtalet av 

Tomas Englund och Klas Roth. Dessa författare har jag valt eftersom deras texter på goda 

grunder kan sägas utgöra det normativa navet som stora delar av diskursen kring det deliberativa 

samtalet i svensk skola kretsar kring. Båda leder pedagogiskt inriktade demokratiprojekt knutna 

till vetenskapsrådet och har båda skrivit om det deliberativa samtalet i samarbete med Skolverket. 

De texter jag valt ut av dem är dels sanktionerade från myndighetshåll (skolverket) och dels 

sådana texter som kan sägas vilja presentera den deliberativa samtalsidéns centrala aspekter för 

en större läsekrets.  

 

Av Englund så har jag i kronologisk ordning valt:  
 

• Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella förutsättningar  

 (2000), 8 sidor utgiven av Skolverket.  
 

• Skolan och demokratin – på väg mot en skola för deliberativa samtal? (2003), ett kapitel på 

 22 sidor i antologin Demokrati och lärande av Klas Roth & Britta Jonsson (red)  
 

• Skola för deliberativ kommunikation (2007), ett kapitel på 15 sidor i antologin Utbildning    

         som kommunikation av Tomas Englund (red). 
 

Av Roth så har jag i kronologisk ordning valt:  
 

• Valfrihet, gemenskap och deliberativa samtal (2003), ett kapitel på 26 sidor i antologin     

 Demokrati och lärande av Klas Roth & Britta Jonsson (red).  
 

• Deliberativ pedagogik (2004), ett kapitel på 34 sidor i antologin Deliberativ demokrati av         

         Rune Premfors & Klas Roth (red). 
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Som avgränsning har jag ett fokus på de avsnitt i dessa texter som specifikt behandlar det 

deliberativa samtalets funktion som jämlik politisk gemenskap och de kriterier för och hot mot 

denna gemenskap som implicit och explicit uttrycks i texten.  

 

                  4.2.2    Delsyftets undersökningsmaterial 

Till mitt delsyfte så har jag valt ut den i delsyftet omnämnda Europarådsrapporten om 

kreationism i utbildningen: The dangers of creationism in education, Doc. 11297, 8 juni 2007, 15 

sidor. Den har jag valt eftersom den inte bara är aktuell, den anknyter även väl i tid med den 

aviserade svenska skärpning av skollagen under hösten som gällde religiösa inslag i under-

visningen, då inriktat speciellt mot de konfessionella skolorna. Den var färdig i början på oktober 

någon vecka innan regelskärpningen kom ut i media. I samband med den debatt som då startade 

så upptäckte jag denna rapport via media.  

      Dessutom väger den moraliskt och normativt tungt även om den inte är lagtext. Den är också 

ett politiskt dokument som kan spegla ett rådande politiskt konsensus på området. De avsnitt som 

jag tänker närläsa är de som beskriver de olika konkurrerande ontologierna och den konkret 

uttryckta relationen mellan dem och hur implicit den ser på kommunikativ rationalitet och 

dikotomin offentlig-privat. Mitt val motiverar jag genom att denna text konkretiserar ett av de 

”hot-spot” områden med religiösa inslag som kommer att på något sätt dyka upp i skolans 

deliberativa samtalsmiljö, vare sig man vill det eller inte.  

 

                  4.2.3    Den konkreta arbetsgången 

Jag har efter några genomläsningar valt ut alla de textavsnitt i texterna som är aktuella och skrivit 

ner dem under den frågeställning för respektive syfte som jag bedömer att respektive textavsnitt 

mest hör hemma under. Mitt urval ska ses som representativt för de texterna uttrycker i relation 

till mitt syfte. Detta innebär att texten som helhet kanske inte blir representerad eftersom att den 

kanske berör så mycket mer. Avsnitt som är relevanta för flera frågor kommer vara med på fler 

ställen. Dessa avsnittssammandrag för respektive fråga var sedan det underlag jag hade för 

besvarandet av frågorna och för analysen. Ett representativt urval av dessa textanalysunderlag per 

fråga har jag sedan återgett i citat- eller referatform i min resultatredovisning, uppdelat efter 

frågorna.. 

  

    4.3     Undersökningsfrågor – teoretiska begreppsmodeller 

Som verktyg för besvarandet av operationaliserade frågor utifrån syftenas frågeställningar så har 

jag utifrån de refererade begreppen i forskningsbakgrunden skapat teoretiska modeller med olika 
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kriterier och villkor samt en större övergripande ontologisk idealtypsmodell. Som bilaga nummer 

1 har jag bifogat en principskiss över flödet mellan syftena – frågorna – analysen för att 

underlätta läsningen. 

      Utifrån mitt huvudsyftes och mitt delsyftes övergripande frågeställningar har jag alltså 

formulerat fyra undersökningsfrågor för vartdera syftet. Dessa ska besvaras med hjälp av 

specifika teoretiska modeller som är anpassade till varje fråga. Huvudsyfte =Hs; Delsyfte = Ds.  

 

                  4.3.1    Ontologiska tolkningsföreträden? 

Det första frågeområdet rör ontologiska tolkningsföreträden och här ska dessa två frågor för 

respektive syfte besvaras. 
 

Hs.1)  Hur skulle det kunna tänkas att det deliberativa samtalet teoretiskt hanterar   

   möjliga ontologiska tolkningsföreträden? Förstärks eller försvagas dessa? 

 

Ds.1)    I vilken grad förekommer det ontologiska tolkningsföreträden i Europarådsrapporten?  
 

Till dessa frågor har jag gjort följande modell efter ett urval av de villkor Habermas (2007) ställer 

för den politiska relationen mellan religiösa och sekulära medborgare.  

 
 
Tabell 5      Teoretisk modell för Habermas (2007) villkorskriterier gällande den politiska  
                     interaktionen mellan religiösa och sekulära giltighetsanspråk  
                    (Fritt efter a.a., se vidare i underavsnitt 3.2.5.1 och 3.2.5.2). 
 

 Villkor 
1 Det demokratiska samhället ska vila på sekulär grund 
2 Naturvetenskaplig orientering 
3 Religiösa bidrag ska vara sekulära till sin natur eller kunna översättas till ett religiöst språk 
4 Inga tolkningsmonopol hos vare sig de religiösa eller de sekulära 
5 Religiösa bidrag får inte per definition frånkännas sina giltighetsanspråk 
6 Ingen Scientism i de sekuläras självförståelse 

 
 

                  4.3.2    Instrumentella tolkningsföreträden? 

Det andra frågeområdet rör instrumentella tolkningsföreträden och här ska dessa två frågor för 

respektive syfte besvaras. 
 

Hs.2)  Hur skulle det kunna tänkas att det deliberativa samtalet teoretiskt hanterar möjliga    

           instrumentella tolkningsföreträden? Förstärks eller försvagas dessa? 

 

Ds.2) I vilken grad förekommer det instrumentella tolkningsföreträden i Europarådsrapporten?  



                                                                       - 57 - 
 

Till dessa frågor har jag gjort följande modell med kriterier från Theodorssons (2004) 

instrumentella samtalsstörningar. Eftersom min undersökning inte handlar om konkreta samtal 

som hos Theodorsson utan om texter om det deliberativa samtalet och en Europarådsrapport så 

har jag modifierat hennes begrepp och även lagt till två egna så att modellen har fem störningar 

som diskursiva maktredskap. Redskap som kan sägas vara användbara av dem som i ett offentligt 

rum vill diktera det diskursivt rätta och tysta opposition.  

 
Tabell 6      Teoretiska kriterier för de instrumentella störningar som kan finnas i både samtal och  
                    i normativa texter (Fritt efter Theodorsson 2004, s.30ff.). 
 

 

Mina egna  
begrepp 

Theodorssons 
begrepp 

Instrumentell störning 

Ämnesundvikande Att definiera vad som är aktuellt och viktigt. 1   Tolknings- 
     företräde Tolkningsföreträde Att servera sina åsikter (förtäckta värderingar)  

som fakta. 
Osynliggörande Att behandla individer som luft. 2   Osynlig- 

     görande Pacificering Att undvika diskussion 
3   Förlöjligande Förlöjligande Att behandla någon nedsättande. 
------ Avbrytande Att avbryta någon 
4   Guild by  
     association 

------ Att ofrivilligt sammankopplas med fenomen  
eller personer som sätter ens trovärdighet på  
spel. 

5    Stigmatisera ------ Att som oskyldig av någon bli anklagad  
för att ljuga eller medvetet manipulera  

 
 

Just på detta frågeområde menar jag med i linje med Börjesson (2003) att diskursanalys är 

särskilt lämpad eftersom en diskurs är ”en reglerad samtalsordning med institutionaliserade 

framställningsprocedurer (eller praktiker)” (a.a., s.19). Bergström och Boréus (2005) är inne på 

samma sak när de skriver att en diskurs är ett regelsystem som väljer vad som är rätt kunskap och 

vilka som har tolkningsföreträde. Diskurser är ur det perspektivet ett uttryck för makt och är en 

kontrollmekanism som verkar via utestängningsmekanismer.30 Makt är intersubjektivt närvarande 

i sociala relationer och ger utrymme åt vissa men inte åt andra där ”[d]en etablerade kunskapen 

är drivmedlet i de beskrivna utestängningsmekanismerna”  (a.a., s.309, 311f). Börjesson (2003) 

skriver vidare att 
 

… studera diskurser ... innebär ... att fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle 

ha kunnat sägas. Diskurser är talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt 

och kulturellt accepterat som ’sant’, ’trovärdigt’, ’förnuftigt’, ’gott’, med mera (a.a., s. 21).  

                                                
30 Maktrelationer föder inte bara repressiv makt utan också motmakt (Bergström och Boréus 2005, s.312). Detta  
    återkommer jag till i slutdiskussionen då jag refererar till hur religiöst tolkningsdiskriminerade individer och  
    grupper kan tänkas agera.  
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Enligt Foucault är makt och vetande intimt förbundna och därför är modernitetens tänkande 

präglat av vetenskaperna (a.a., s.36).  Detta menar jag ger en definition av diskursanalysen som 

passar med min undersökning av relationen av det sekulära och de religiösa inom området 

skapelse – evolution, ett område med vetenskaplig anknytning.  

 

                  4.3.3    Kommunikativ rationalitet? 

Det tredje frågeområdet rör kommunikativ rationalitet och här ska dessa två frågor för respektive 

syfte besvaras. 
 

Hs.3)    I vilken mån kan det sägas att Habermas kommunikativa  rationalitet  teoretiskt  

     tillämpas i det deliberativa samtalet? 

 

Ds .3)    Hur kan definitionerna i Habermas kommunikativa  rationalitet  tillämpas på 

       Europarådsrapporten? 
 

Frågan om den kommunikativa rationaliteten tillämpas i delsyftet på en monolog vilket 

definitionsmässigt haltar lite eftersom begreppet syftar på en deliberativ dialog. Men jag 

använder den som om rapporttexten var en stark diskursdeltagares argumentation i en pågående 

dialog. Detta kan vara problematiskt men jag tror jag inte kan göra på något annat sätt om jag ska 

kunna jämföra resultaten mellan de olika syftena. 

      För dessa frågor har jag utifrån Habermas fyra uppställda kriterier formulerat tre procedurala 

villkor för att den kommunikativa rationaliteten ska anses råda i en samtalsdiskurs. 

 
Tabell 8     Habermas procedurvillkor för den kommunikativa rationaliteten  
                   (Fritt efter Reese-Schäfer 1995, s.19f). 
 

1  Ömsesidig rätt för alla diskurs- 
   deltagare till att ta  
   kommunikativa initiativ,  
   debattera och föra en      
   frågedialog 

2 Ömsesidig rätt för alla     
  diskursdeltagare att få  
  tolka, försvara och  
  giltighetspröva 

3 Ömsesidig rätt för alla  
  diskursdeltagare att kunna  
  vara autentiska och  
  transparenta 
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                  4.3.4    Det Offentliga – Det Privata? 

Det fjärde och sista frågeområdet rör det offentliga och det privata och här ska dessa två frågor 

för respektive syfte besvaras. 
 

Hs.4)    Hur hanteras gränsen mellan det offentliga och det privata teoretiskt i det deliberativa  

             samtalet? Vad räknas som lämpligt och rationellt för en offentlig diskurs och vad  

             hänvisas till det privata? 

 

Ds.4)    Var dras gränsen mellan det offentliga och det privata i Europarådsrapporten?  
 

För dessa frågor så har jag formulerat en teoretisk modell enligt tabell 9 på nästa sida. Modellen 

anger ett gränskriterie och ett hierarki-kriterie för modernitetens definition av begreppsparet 

Offentligt – Privat och Det rätta – Det goda. Poängen är att principiella resultat från den första 

jämförelsen universellt-partikulärt direkt kan överföras till den andra jämförelsen religiöst-

sekulärt. I hierarki-fälten så är det som är över linjen överordnat det som är under linjen. 
 

 
Tabell 9      Modernitetens uppställda gräns- och hiearki-kriterier för Offentligt – Privat  
                    och Det rätta – Det goda 
 

 
 

Förhållandet mellan det universellt rätta  
(moralisk diskurs)  
och det partikulärt goda (etisk diskurs)  
i dikotomin offentligt – privat  

 Förhållandet mellan det  
sekulära och det religiösa i  
dikotomin offentligt privat 

 Det offentliga Det privata  Det offentliga Det privata 
Hierarki-
kriterie 

Det universellt rätta 
Det partikulärt goda 

Det partikulärt goda 
Det universellt rätta 

 Det sekulära 
Det religiösa 

Det religiösa 
Det sekulära 

Gräns-
kriterie 

Det universellt rätta Det partikulärt goda  Det sekulära Det religiösa 

 
 

                  4.3.5    Övergripande teoretisk modell 

Som ett övergripande teoretisk raster för hela undersökningen så har jag gjort en schematisk 

modell (se bilaga 2) med de tre ontologierna, materialism, humanism och religiös ontologi i två 

dimensioner med utgångspunkt från avsnitten 3.6.1, 3.6.2 och 3.6.3. I den ena dimensionen så 

redovisas respektive ontologi var för sig medan det i den andra dimensionen sker en uppdelning 

av varje ontologi i fyra värdenivåer. De tre översta nivåerna korresponderar till Habermas 

diskursteoretiska distinktion mellan moralisk diskurs (Det rätta), etisk diskurs (Det goda) och 

pragmatisk diskurs (Det ändamålsenliga), se avsnitt 3.2.1. Där den moraliska diskursnivån 

bestämmer vilken etisk diskurs som får ha tolkningsföreträde. Som grund för alla dessa 

diskursnivåer så har jag lagt en ontologisk diskurs (Det självklara) den grund som varje ontologis 
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hela verklighetsuppfattning utgår ifrån. Från den etiska nivån, har jag tänkt att diskursanalytiska 

’nod’ ska kunna hämtas, det nav som en diskurs står och faller med enligt Mouffe/Laclaus 

modell, se avsnitt 4.1.2. Givna noder för synen på människan är i materialismens fall begreppet 

”materiellt determinerad”, i humanismens fall ”transcendent31 självständig” och i den religiösa 

ontologin begreppet ”teleologiskt ansvarig”. För respektive ontologis syn på värden så är i samma 

ordning utifrån ontologierna, nodalpunkterna: ”värden är meningslösa”, värden är relativa” och 

”värden är absoluta”. 

      Det bör observeras att modellen bara ska ses som ett analytiskt verktyg och att det som 

beskrivs i de olika fälten i den teoretiska modellen är renodlade idealtyper inte de facto 

beskrivningar av vad alla individuellt präglade uppfattningar inom respektive ontologi verkligen 

innehåller. Ontologiernas koppling till styrdokumenten finns också redovisat i modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Transcendent betyder i detta sammanhang att människan är formad av biologin men har överskridit det materiella  
    och blivit något mer än materien.  
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5    Resultat, analys, diskussion 
 

Jag kommer redovisa undersökningens resultat syftesvis med huvudsyftet först, följt av delsyftet. 

Dessa två underkapitel kommer inbördes vara indelade i avsnitt/underavsnitt efter respektive 

syftes fyra olika frågor och de teoretiska modellernas respektive kategori-indelning. Denna 

kategori-indelning kommer inte alltid strikt att följa gränsdragningen mellan kategorierna, även 

om denna indelning utgör utgångspunkten. När det gäller referenshanteringen av de undersökta 

texterna av Englund och Roth så gör jag i diskussionsdelarna i detta kapitel och i kapitel 6 ett 

undantag från redovisning från exakt vilken text av dem jag anknyter till. Orsaken är att 

refererandet i diskussionerna till dessa texter då sker på ett mer övergripande sätt som oftast inte 

kan specificeras till en exakt textrad – oftast gäller det ju alla textutsnitt i någon mening. 

      För att göra redovisningen av resultaten lättare att koppla till den redovisade bakgrunden och 

till mina syften så är analysen och diskussionen integrerad i redovisningen allt efter som, ibland 

kanske med någon större diskuterande utvikning. Jag kommer i texten att på olika sätt markera 

när det är resultat, analys respektive diskussion som det handlar om. Men detta innebär inte att 

jag alltid kommenterar och diskuterar alla detaljer på en gång utan det kan i vissa fall vara sådant 

som jag återknyter till i nästa kapitel eller avsnitt. Utifrån den gemensamma frågan om likheter 

och skillnader mellan texterna om det deliberativa samtalet och europarådsrapporten så kommer 

jämförande diskussion mellan dem göras i avsnittet 5.2.1 och framåt. Den sista gemensamma 

frågan är kärnan för den efterföljande slutdiskussionen i kapitel 6. Där kommer alla de trådar som 

kommenterade eller okommenterade nystats upp i kapitel 5 att tillsammans med bakgrunden 

vävas ihop till en helhetsbild, en diskussion utifrån helheten. 

 

     5.1     Det deliberativa samtalet och religiösa minoritetsuppfattningar  

Detta avsnitt kommer inte att redovisas författarvis utan tematiskt efter de olika frågorna och 

deras teoretiska kategorier. Men först några ord om författarnas respektive ontologiska utgångs-

punkter, deras resonemangs ”nodalpunkter” samt vilka ”element” i deras resonemang som det 

råder strid om, så kallade ”flytande signifikanter”.32  

      Både Englund och Roth har en relativt tydligt uttryckt humanistisk ontologi som bas. Som 

exempel på detta – Englund: ”Vi har förmåga att bestämma över vårt eget öde” (Englund 2003, 

.s.66), – Roth: Dels när han menar att sanningen är relativ och dels när han positivt refererar till 

Habermas om att samhället inte ska legitimeras med hänvisning till något annat än människan 

(Roth 2004, s.87f; 2003, s.33). 

                                                
32 Förklaringar av dessa begrepp återfinns i avsnitt 4.1.2. 
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Nodalpunkten hos Englund är den eftersträvansvärda friheten från tolkningsmonopol samt synen 

på skolan som något per definition offentligt (Se t.ex. Englund 2003, s.54, 56f, 60f; 2007, s.158). 

Hos Roth är nodalpunkten fokuserad på elevers rätt att giltighetspröva allt det som berör 

eleverna, dvs. den kommunikativa rationaliteten (Se t.ex. Roth 2003, 31f, 41; 2004, 84, 92, 94f, 

104f). Dessa nodalpunkter anger också vilka flytande signifikanter de tar strid för i sina texter. 

Englund tar strid för betydelsen av skolan som offentlig rum i motsats till det individuellt privata 

och det kollektiva – gruppen och hemmet. Roth tar strid för elevers deliberativa prövningsrätt 

gentemot den envägskommunicerande och kunskapsorienterade skolan. 

 

               5.1.1     Tolkningsföreträden?   

Detta avsnitt kommer att beröra de två typerna av tolkningsföreträden. De redovisas separat men 

diskuteras här tillsammans i ett avslutande avsnitt eftersom de i Englunds och Roths texter griper 

in i varandra. Uppdelningen mellan ontologiska och instrumentella är ju för övrigt bara en rent 

analytisk distinktion. 

 

      5.1.1.1 Hanteringen av ontologiska tolkningsföreträden 
 

Hs.1)  Hur skulle det kunna tänkas att det deliberativa samtalet teoretiskt hanterar möjliga    

     ontologiska tolkningsföreträden? Förstärks eller försvagas dessa? 

 

Undersökningen av denna fråga utifrån den teoretiska modell (se tabell 5, avsnitt 4.3.1) som jag 

konstruerat utifrån Habermas syn på relationen mellan sekulärt och religiöst är inte direkt 

ämnesmässigt kompatibel med Roths och Englunds resonemang i sina texter. Detta beror på att 

deras texter är allmänt hållna och inte specifikt inriktade på en religiös problematik även om de 

då och då snuddar vid det. Detta gör att min kategorisering av deras texter styrs av min 

”inläsning” av det religiösa perspektivet i deras allmänt hållna resonemang. Här finns det risker 

för feltolkning men jag försöker att styrka min tolkning med hänvisning till sekundärtexter och 

med de stycken där religion explicit behandlas.  

      När det gäller de olika habermasianska villkorskriterierna i min teoretiska modell så innebär 

denna bristande ämnesmässiga korrespondens att vissa kriterier inte kunde hänföras till något 

textavsnitt, om inte väldigt sökta tolkningar skulle ha gjorts av mig. Dessa ”felande” villkors-

kriterier är nummer 2 och 3. För övrigt finns det utifrån mängden text en enligt min bedömning 

märkbar tonvikt i deras texter på kopplingar till kriterierna 4 och 6.  
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 1) Det demokratiska samhället ska vila på sekulär grund 

Bilden både Englund och Roth ger i sina texter är att samhället och utbildningen ska vila på 

sekulära grundvalar. Dels gör de det direkt som när Roth hänvisar till Habermas. Enligt Roth så 

menar han att 
 

Social ordning, specifika kunskaper, värden och handlingsnormer bör i en demokratisk stat inte 

legitimeras med hänvisning till Gud, metafysiska antaganden om världens, människors eller 

universums beskaffenhet, [...] Social ordning motiveras, enligt honom, i relation till det bättre 

argumentet och med hänvisning till en positiv rätt uttryckt i lagen (Roth 2003, s.33).   

 

I samma anda skriver Englund att ”[d]en deliberativa demokratin utgår från att vi har förmåga 

att bestämma vårt eget öde på ett sätt som är ömsesidigt godtagbart för alla  (Englund 2003, 

s.66, min fetstil). En tydlig hänvisning till en humanistisk autonomitetsprincip där människan är 

ansvarig och styrande över sig själv. Indirekta hänvisningar till det sekuläras företräde ger 

Englund de tydligaste indikationerna på. Hans texter ger flera gånger intryck av att religiösa idéer 

inte riktigt är kompatibla med samhället i övrigt, som något som per definition är kritiserbart.  

Han skriver t.ex. i positiva termer om att skolan ska ”ifrågasätta traditionella auktoriteter 

(föräldrar och religiösa idéer)” ( a.a., s.65). Han skriver också att det deliberativa samtalets kärna 

är det offentliga ifrågasättandet  
 

 [...] även om de utmanar den värld vissa studerande bär med sig hemifrån. Detta innebär således att 

värderingar och synsätt som barn och ungdomar bär med sig hemifrån (föräldrarnas värderingar) eller 

den tradition som barn och ungdomar utgör en del av kan komma att och ska relativiseras i skolan 

(Englund 2007, s.159f, min fetstil). 
 

Hans betoning på ”vissa” tolkar jag dels som att det inte råder en helt jämlik prioritering i vilka 

perspektiv och världar som ska kritiseras. Han skriver själv att det är värderingar hemifrån och 

traditioner, även om han här inte skriver vilka dessa är. Jag tolkar detta som en implicit religions-

skepticism och jag tar sekundärtexter om religiösa friskolor jag läst av honom som stöd för detta. 

Där uttrycker han enligt min tolkning en djup misstänksamhet mot religion och bevekelsegrunder 

hos människor med religiösa övertygelser.33  

 

 4) Inga tolkningsmonopol hos vare sig de religiösa eller de sekulära 

Generellt så uttrycker båda författarna vikten av att det deliberativa samtalet i princip inte ger 

något perspektiv tolkningsföreträde. Detta vill jag exemplifiera med följande citat från de båda: 
 

                                                
33 (se t.ex. Englund 1998, s.285-289) 
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Deliberativ demokrati, deliberativ pedagogik och deliberativa samtal beaktar det faktum att vårt 

samhälle är pluralistiskt och mångkulturellt. Människor förstår att individer omfattar olika värden, att 

de finner sin tillhörighet i olika sociala, kulturella och religiösa gemenskaper [...] Det är även ett 

faktum att individer med skilda värden och tillhörigheter möter varandra i skolan. Den utgör en 

mötesplats för barn, ungdomar och vuxna människor som ger uttryck för skilda uppfattningar om vad 

som är sant och falskt, rätt och fel … men också om vad som utgör det goda livet (Roth 2004, s.87). 

 

Ifrågasättandeaspekten är således oerhört central i flera olika avseenden, bl.a. därför att den på ett 

specifikt sätt utnyttjar det offentliga, institutionaliserade utbildningsrummet och tillfället som just ett 

publikt, offentligt rum där såväl den enskildes privata, hemifrån medförda värderingar, synsätt och 

kunskapsperspektiv som lärarens kan utmanas. Majoritetsperspektivet kan ifrågasättas och ställas 

emot andra perspektiv (Englund 2007, s.160, min fetstil). 

 

Här visar de, menar jag, att de ser deliberativa samtal som konkretionen av pluralismen i bestämd 

form singularis. Englund pekar här även på att majoritets- och lärarperspektiv är ”lovliga byten” 

för kritiska analyser även om han i högre grad än Roth pekar på familjeperspektiv som särskilt 

”lovliga”. Men han pekar också på att den pluralistiska konkretionen av politisk jämlikhet inte 

alltid kan upprätthållas. Han anger några socioekonomiska och utbildningsnivåmässiga skäl för 

detta (Englund 2007, s.165f). Men min reflektion är om inte den ovan under kriterie 1 

sekularistiska religionsskepticismen hos Englund m.fl. också skulle kunna spela en viss roll för 

dessa svårigheter?  

   

 5) Religiösa bidrag får inte per definition frånkännas sina giltighetsanspråk 

Det sägs inte rakt ut i texterna något om denna politiska rättighet som Habermas postulerar men 

jag hänvisar till citaten av Englund under kriterie 1. Min tolkning av dessa texter och texterna i 

sin helhet är att religiösa elever inte är förbjudna att ställa giltighetsanspråk men att de på 

sekulära grunder på förhand i relativt hög grad är misstänkliggjorda. 

 

 6) Ingen Scientism i de sekuläras självförståelse 

En annan betoning i deras syn på det deliberativa samtalet är dess utmaning på det 

vetenskapstroende samhället. Detta uttrycks explicit särskilt tydligt i Englunds texter. Han ser det 

deliberativa samtalets demokratiideal som ett svar på den vetenskapliga rationalitetens renässans i 

dagens läroplan, Lpo 94 (Englund 2000, s.11). Han gör det mot bakgrund av den tidigare starka 

vetenskapstro som enligt honom präglade skolan förr och som senare övergavs. För 
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... skolkommissionens betänkande kombinerade tron på de uppväxande medborgarna som bärare av 

demokratin med en ännu starkare vetenskapstro – en demokratisk undervisning måste vila på ”objektiv 

vetenskaplig grundval” ... och hos lärjungarna befrämja aktning för sanningen (det var också 

vetenskapssamhället som betraktades som den yttersta garanten för objektivitet och ”sanning”). [...] 

Sammantaget kan hävdas att skolkommissionen angav centrala (vad som idag skulle kunna kallas) 

deliberativdemokratiska riktlinjer för undervisningen men att dessa också gavs en specifik inramning 

och begränsning genom (över)tron på vetenskapen. … den ensidiga tron på att vetenskapssamhället 

skulle kunna inta en given ståndpunkt, ha ett rätt svar på alla frågor, …övergavs som överordnad 

princip i Lgr 80 (a.a., s.8, originalkursivering i fetstil). 

 

Som en konkret utmaning på detta scientistiska, antidemokratiska arv så menar Englund att  
 

[d]et deliberativa samtalets potentiella kraft ligger … i att det inte bara kan hantera redan nämnda 

verksamhetsområden – och där bidra till värde- och kunskapsbildningen – utan det deliberativa 

samtalet … kan också bidra till elevers meningsskapande och kunskapsbildning inom de allra flesta 

områden, även inom traditionella skolämnen som uppfattas ligga långt ifrån ”värdegrundsnära” 

ämnen som exempelvis de samhällsorienterande ämnena (a.a., s.12, min fetstil). 

 

Som jag tolkar honom så kan i princip inget ämnesområde eller vetenskaplig disciplin vara helt 

utom räckhåll för demokratiska överväganden och giltighetsprövning – inga ”scientistiska 

reservat”. Detta är kanske en långt driven tolkning av mig men jag tycker ändå mig se att denna 

tolkning skulle kunna ha en relevans, för vem kan i så fall säga vilket ämne och vilka kunskaper 

som skulle få ha ett förbehåll mot en deliberativ prövning och varför? 

 

      5.1.1.2  Hanteringen av instrumentella tolkningsföreträden 

 

Hs.2)  Hur skulle det kunna tänkas att det deliberativa samtalet teoretiskt hanterar möjliga   

           instrumentella tolkningsföreträden? Förstärks eller försvagas dessa tolkningsföreträden? 

 

Av den teoretiska modellens störningar så var det i princip endast den första störningen som 

kunde relateras till texterna. De andra lämnar jag därför därhän.  

      Rent allmänt så är både Englund och Roth inne på att toleransen och respekten för det 

annorlunda är central i deliberationen (Englund 2003, s.69; Roth 2003, s.30). Båda ser förekomst 

av olikhet och skilda uppfattningar som centralt för det deliberativa samtalet. Englund skriver 

t.ex. att ” [s]tartpunkten ... således [är] förekomsten av två eller flera uppfattningar företrädda av 

personer, som möts och ett centralt krav är öppenhet och respekt i argumentationen.” Han 

fortsätter med vikten av att en offentlighet som ”innebär att alla förhållanden och argument skall 

göras kända också just därför att ömsesidighetsprincipen gäller” (Englund 2003, s.66). 
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Roth ser ett problem med att dessa centrala övervägningsrättigheter inte är juridisk stadfästa för 

elever (Roth 2004, s.98). Roth beskriver den i skolan rådande motsatsen till deliberationens 

kommunikativa rationalitet som en strategisk rationalitet där  
 

... individer som objekt att nyttjas för att uppnå på förhand bestämda mål, [...] Det kan innebära att 

berörda individer t.ex. tvingas eller manipuleras till att lära sig specifika kunskaper, värden och 

normer.[...] Människor uppfattas som objekt till för att manipuleras.[...] Människors intressen, 

önskningar och motiv negligeras, och individer med avvikande uppfattningar kan fråntas sina 

rättigheter  i relation till strategiskt handlande (a.a., s.93f, min fetstil). 

 

Jag tolkar deras texter som att de ser denna dualism mellan teori och verklighet som det verkligt 

stora problemet för implementeringen av det deliberativa samtalet i den svenska skolan. Jag vill 

påminna om den historiska tradition av expertokrati som Sigurdson (2000) och Sundgren (1995) 

under avsnitt 3.7 och Carleheden (2007a) under 3.2 gett uttryck för varit en integrerad del av det 

moderna samhället i allmänhet och Sverige i synnerhet. Men hur tar sig detta i uttryck rent 

tekniskt och hur ser Englund och Roth på detta ur ett deliberativt perspektiv?  

 

 1)  Tolkningsföreträde 

När det gäller denna störning så menar både Roth och Englund att denna expertokratiska tradition 

ger skolan och dess lärare ett institutionaliserat tolkningsföreträde genom att se uppdraget som en 

strikt kunskapsförmedling (Englund 2000, s.6, 13; Roth 2003, s.22f; 2004, s. 83ff, 93). Roth 

betonar särskilt starkt denna dimension av störning i sina texter och skriver att  
 

Lärare och elever hänvisar till vetenskapen, som garanti för sann kunskap oavsett ämne och årskurs. 

Fakta presenteras utan att vare sig innebörder av uttryck eller anspråket på sanning prövas 

argumentativt och sätts sällan i relation till olika etiska, moraliska och politiska sammanhang (Roth 

2004, s.92). 

 

Som exempel på detta ger han bl.a. följande empiriska iakttagelse: 
 

En lärare i biologi initierar eleverna i en offentlig form av kunskap i termer av genetik genom att hävda 

att våra gener, miljön eller möjligen en kombination av dessa, formar våra egenskaper. Eleverna skall 

därefter ge exempel på egenskaper i relation till de givna kategorierna, vilka hävdas är giltiga i relation 

till vetenskapen. Det finns ingen diskussion av vare sig exempel eller de språkliga kategorierna. 

Yttranden som hävdas vara sanna undersöks inte. [...] Denna mekaniska procedur ger inte eleverna 

möjlighet att formulera olika hypoteser som berör dem. Den ger dem inte möjlighet att utforma olika 

experiment i förhållande till reella problem. Den ger dem inte heller möjlighet att relatera till sina egna 

erfarenheter eller till erfarenheter hos andra. De gör det läraren säger till dem. De är fria att yttra sig. 

De ges dock inte möjlighet att demokratiskt överväga det de är berörda av i undervisningssituationen. 

[...] Lärarna organiserade lektionerna, ställde frågor avseende fakta, men gav inte eleverna möjlighet 



                                                                       - 67 - 
 

att demokratiskt överväga det lärarna undervisade om. Undervisningspraktiken kännetecknas mer av 

strategiskt handlande  (Roth 2003, s.31f).  

 

Roth hävdar att det deliberativa samtalets centrala principer om offentlighet och likvärdighet inte 

upprätthålls. För offentlighet ”innebär att vadhelst som är eller förefaller meningsfullt att 

övervägas också ska ske offentligt” (Roth 2004, s.98f). Men Roth konstaterar att  
 

 [d]et är få elever som yttrar sig, delger sin förståelse och sina intressen offentligt. Olika händelser ges 

oftast inte olika beskrivningar eller förklaringar. Det är snarare vissa på förhand formulerade frågor 

och svar som reproduceras i undervisningen (a.a., s.99).  
 

Han fortsätter med att understryka att ”[l]ikvärdighetsprincipen innebär att vars och ens 

förståelse och intressen beaktas lika och att individers möjlighet att utöva deliberativa samtal 

inte ska var avhängig deras status, inkomst, utbildning eller deras sociala, etniska och religiösa 

tillhörighet”,  ett beaktande han menade inte var särskilt vanligt i hans undersökning (a.a., s.99, 

min fetstil). 
 

Även felbarhetsprincipen är väsentlig för deliberativa samtal. Den innebär att föreslagna kunskaper, 

värden och normer är eller kan demonstreras vara ogiltiga och att det kan finnas en avvikande tolk-

ting. Den innebär även att den andre kan motivera ogiltigheten hos ett yttrande eller en handling. Det 

är dock sällan olika tolkningar aktualiseras i undervisningen. Det är istället samma tolk-

ningar/beskrivningar som ges av händelser. Detta sker i termer av fakta som om ett och samma 

objekt inte kan beskrivas/tolkas olika, vilket är felaktigt. Ett fenomen kan beskrivas på olika sätt (a.a., 

s.99, min fetstil). 
 

Min reflektion är att detta implicerar en långt gången relativisering av kunskaper i det 

deliberativa samtalet. Detta innebär att det hålls en tydlig rågång mellan fakta och tolkningar och 

att skilda tolkningar förs fram. Här ger Roth en implicit kritik till den scientistiska skol-

traditionen, samma kritik som Englund tidigare uttryckte på ett mer teoretiskt plan. När det gäller 

religiösa uppfattningar som har konsekvenser för tolkningen av de fakta som skolan har att utgå 

ifrån i de olika ämnena så menar jag att Roths resonemang kan ge viktiga principer som jag 

återkommer till under frågan om den kommunikativa rationaliteten – rätten till giltighets-

prövning. Vad innebär t.ex. Roths resonemang för hur skolan ska förhålla sig till elever med 

anspråk om att kreationistiska och ID-teoretiska tolkningar av naturen ska kunna giltighetsprövas 

på likvärdig grund på en biologilektion? Jag återkommer till detta senare under avsnitt 5.2.3. 

       Englund tillför ett annat perspektiv på skolans uppdrag i relation till kunskap och demokrati 

genom att det deliberativa samtalet har utbildningspolitiska implikationer. Han ser detta samtal 

som en utmaning till kunskapsuppdragets nuvarande politiskt givna företräde till förmån för 

demokrati- och värdegrundsuppdraget. Han menar att det deliberativa samtalet ska kunna 
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genomsyra även ämnen som traditionellt sätt inte kopplats till demokratifrågor (Englund 2000, 

s.10, 12; 2007, s.163f). Här menar jag att min inledande tolkning av det deliberativa samtalet som 

en värdegrundsmiljö har en förankring, genom att det ska tillämpas i hela skolverksamheten.  

      Englund pekar på vikten av att även läraren som auktoritativ kunskapsuttolkare inte 

undandras giltighetsprövningen (Englund 2007, s.157). Han menar också att det är bara den 

offentliga skolan som kan vara en deliberativ  
 

… offentlig, pluralistisk sfär som synliggör de skilda synsätt och värderingar som förekommer i olika 

frågor i samhället i stort där argument för det ena eller det andra synsättet ska komma i dagen. [...] 

Implikationerna av det sagda innebär att den studerande i den allmänna skolan (på ett helt annat sätt än 

i den fristående skolan) kan få se/uppleva att värderingar och synsätt som bärs med hemifrån 

ifrågasätts, pluraliseras och relativiseras samt blir jämförda med andra synsätt i den aktuella frågan 

(a.a., s.159). 

 

Här tycker jag att Englund ger uttryck för ett eget tolkningsföreträde. Han menar i stycket strax 

innan att ”skolan inte kan vara en pendang till de värderingar som förekommer i hemmet” och 

riktar denna kritik mot bl.a. de religiösa friskolorna (a.a., s.159). Men han tar inte i beaktande att 

även de sekulära eleverna har med sig synsätt hemifrån, och att dessa ibland inte i lika hög grad 

förutsätts att ifrågasättas, när de överensstämmer med skolans egna synsätt. Detta menar jag kan 

vara viktigt att ta med i beräkningen och se riskerna med eftersom detta kan skapa ett 

ackumulerat tolkningsföreträde, en stark diskurs som till slut tenderar att inta ”det självklaras” 

plats på piedestalen. Frågan är om inte detta kan vara ett problem av samma art som Englund vill 

påvisa finns i de religiösa friskolorna fast omvänt. Ur det perspektivet skulle den allmänna skolan 

kunna sägas vara en ”sekularismens partikulära skola”, en tolkning jag anser kan ha stöd från 

t.ex. Gerle (1999) i avsnitt 3.7.2 och Hellsten (2002) i avsnitt 3.7.1. Se även Arneback (2003) not 

35 i underavsnitt 5.1.3.3.  

 

      5.1.1.3  Förstärks eller försvagas dessa tolkningsföreträden? 

Vad händer med dessa tolkningsföreträden när de uppkommer eller när de finns i den 

pedagogiska miljön kring deliberativa samtal? Genom Englunds och Roths texter så löper det 

enligt min tolkning som en röd tråd av en tydlig ambivalens. Å ena sidan ska samhället och 

skolan vara sekulärt förankrad och vara offentlig i förhållande till alla partikulära uppfattningar, 

speciellt de religiösa. Å den andra sidan och då särskilt hos Roth finns det en ambition till att 

lyfta på ”objektivitetens scientistiska ok” och låta elevernas egna perspektiv komma upp på 

dagordningen och då få giltighetsprövas i skolan som offentlighet.  
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I en jämförelse med Habermas (2007) kriterier så uppfattar jag att Englund och Roth i alla fall på 

ytan har samma inställning som han men att de, och då speciellt Englund, ändå låter de sekulära 

få ett tolkningsföreträde gentemot de religiösa. Om det kan ha med hans hänvisning av det 

religiösa till det privata vet jag inte med säkerhet men tendensen kvarstår enligt mig. Detta skulle 

i så fall kunna bekräfta de forskare som pekar på sekulärliberalismens tolkningsföreträde i det 

moderna samhället. En kritik som både implicit och explicit ser riskerna med detta i relation till 

deliberativ demokrati (se Carleheden 2007a, 2007b och Sigurdson 2002 i underavsnitten, 3.3.2.1 

och 3.3.2.2).  

      Gerle (1999) är ju också inne på att detta monopol kan ha en del i de religiösa friskolornas 

framväxt – något som då kan följa denna logik (se avsnitt 3.7.2). Habermas (2007) betonar att 

religiösa övertygelser inte är som klädesplagg man enkelt kan byta ut vid inträdet i det offentliga, 

utan att det är integrerade delar av individers hela liv. Då skulle Englunds hänvisning av detta till 

det privata per definition kunna vara en hänvisning till en lägre politisk ställning för den religiöse 

och dennes uppfattningar eftersom denne inte får vara helt autentisk. Hellstens (2002) mer 

holistiska resonemang, angående hur man behandlar förekomsten av kreationism/ID i friskolor, i 

avsnitt 3.7.1, blir då mer deliberativt. Han menar att individers uppfattningar i denna fråga intimt 

hänger ihop med frågor om livet och hur demokratiska värden ska motiveras, och att de därför 

inte a priori kan uteslutas. 

     Om vi går över till det deliberativa samtalet som en murbräcka mot scientism och 

envägskommunikation av färdig kunskap så öppnar sig en annan sida av Englunds och Roths 

resonemang. Här öppnar sig möjligheter till en i sanning pluralistisk, saklig och allsidig skola. En 

skola formad av elever och lärare tillsammans i en anda av ömsesidig respekt och giltighets-

prövning. Men utifrån det tidigare skissade sekularistiska perspektivet och den historiskt 

fortfarande närvarande scientistiska utbildningstraditionen så ser jag ändå problem med 

öppenheten. Jag menar att Frimannssons (2004) inlägg, i avsnitt 3.7.1, pekar på att det fortfarande 

finns en vilja till att i frihetens namn utöva ett tolkningsföreträde över huvudena på eleverna. Fel 

åsikter skulle hos elever i namn av ”barnens bästa” tas ur dom, enligt honom. Men Bobbio (2001) 

menar, i kapitel 3.5, att detta med att definiera åsikter som ”felaktiga” är problematiskt eftersom 

det devalverar begreppet tolerans – det är bara om man tolererar det felaktiga som tolerans kan 

sägas finnas. 

      I mötet mellan dessa båda perspektiv, offentlig sekularism och total giltighetsprövningsrätt 

för elever så tror jag att risken finns, utifrån mitt syftes premisser sett, att den politiska 

likvärdigheten för elever med religiösa övertygelser typ kreationism/ID blir urholkad. Om det 

finns ett visst implicit förbehåll mot att öppna för religiösa perspektiv hos det deliberativa 
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samtalets konstruktörer – vad händer då när samtalets prövningsprocedur möter majoritets-

kulturens oproblematiserade självförståelse – när elever med majoritetens uppfattningar i den 

”medfödda ryggsäcken” ska avgöra det bättre argumentet tillsammans med elever med religiösa 

minoritetsuppfattningar? Här tror jag risken kan vara stor för Noelle-Neumanns tystnadsspiral (i 

Jodal 2003) sätts i rörelse och göra att samtalet i vissa frågor på sin höjd kommer att vara fiktivt 

öppet medan det i verkligheten kanske mer handlar om den starkaste diskursens problem-

formuleringsprivilegium genom utövandet av de diskursiva maktmetoder som jag efter 

Theodorsson (2004) angett i tabell 6, se avsnitt 4.3.2. 

      Förstärks eller försvagas tolkningsföreträdena? Det beror alltså på i vilken mån som det vid 

implementeringen av det deliberativa samtalet finns en vilja till vad jag i Arendts (2004) 

efterföljd  kallar för en ”skillnadens solidaritet” – en vilja att inte bara inkludera diversity utan 

också difference – en vilja att låta individens privata värld bli en del av det offentliga men också 

att den Andres skillnad som också är inom det offentliga, tillåts bli materialiserad inom och 

förstådd av den privata individen. Individuell skillnad – lika förståelse.  

 

               5.1.2     Tillämpningen av den kommunikativa rationaliteten   
 

Hs.3)    I vilken mån kan det sägas att Habermas kommunikativa  rationalitet  teoretiskt  

     tillämpas i det deliberativa samtalet? 

 

Englund har lanserat en fempunktslista över det deliberativa samtalets grundläggande kriterier i 

vilket de tre första enligt honom är att anse som kärnan i samtalet. Den sista punkten om lärarlösa 

samtal har jag inte tagit med eftersom den inte tillför något väsentligt för mitt syfte. 
 

a)  samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme, 

b)  att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra, det handlar     

     bl.a. om att lära sig lyssna på den andres argument, 

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

     fram till temporära överenskommelser, 

d) och där auktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasättas som föräldrars och "den egna  

    gruppens",   (Englund 2003, s.68f). 

 

Denna betoning på kommunikativa rationalitetsaspekter ligger i linje med Habermas tänkande, se 

avsnitt 3.2.3. Englund menar att ”[o]ffentligheten innebär att alla förhållanden och argument 

skall göras kända också just därför att ömsesidighetsprincipen gäller”  (a.a., s.66, min fetstil). 

Andra kvalifikationer som Englund betonar är också ”att "självet" nyanseras genom att ta den 

andres perspektiv och att det egna omdömet nyanseras”  (a.a., s.69f). Detta sista ser jag som 
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liggande nära den skillnadens solidaritet som Arendt (2004) framför som den ”rätta” politiska 

hållningen, se underavsnitt 3.3.1.2.  Samtalets öppna hållning betonas av Englund (2000) när han 

skriver att  
 

 [l]anserandet av deliberativa samtal som värdegrundsarbetets kärna innebär i detta ljus ett 

förespråkande av en inom alla områden öppen hållning, en respekt för olika synsätt men med en 

yttre gränssättning, demokratiska värden som överordnade. Samtidigt kan understrykas att 

”demokratiska värden som överordnade” rimligen tar form just i deliberativa samtal och inte finns på 

förhand bestämda (a.a., s.12, min fetstil).34 

 

       1) Kommunikativ initiativrätt  

Englund menar att ”[f]örsök att få igång deliberativa samtal innebär att de lärandes hållning till 

problemet efterfrågas och skilda synsätt släpps fram och respekteras” (Englund 2000, s.13). 

Denna rätt innefattar också skyldigheten att ”lära sig konsten att lyssna och inte minst vara 

öppen för argument och låta sig påverkas av den man samtalar med” (Englund 2003, s.62). Roth 

menar å sin sida att eleverna har den 
 

… moraliska rätten att demokratiskt överväga vadhelst de finner meningsfullt. Individer förpliktigar 

sig därmed att vara solidariska med varandra i deliberativa samtal. Denna princip uttrycker den 

moraliska rätten för enskilda individer att bli erk ända som aktiva deltagare i nämnda samtal. 

Men ömsesidigheten uppmuntras inte av t.ex. lärare i undervisningssituationen. Samtalet äger i 

huvudsak rum mellan de enskilda eleverna och läraren och oftast i termer av ett fråga/svar-mönster 

(Roth 2004, s.98, min fetstil). 
 

Men min fråga är hur långt denna rätt till att uttrycka de egna ”meningsfullheterna” sträcker sig? 

Återgår vi till Arendt (i Ljunggren 2007a) så ser hon inte att gränsen mellan privat och offentligt 

ska vara av den art så att individen begränsas i sitt sätt att vara. Jag återkommer till detta med 

begreppsparet offentlig – privat senare i underavsnitt 5.1.3.1 och underkapitel 6.3.  

 

       2) Rätten till giltighetsprövning 

Denna rätt är starkast representerad i Roths texter även om Englund också berör detta men då 

företrädesvis kopplat till frågor om ifrågasättandet av det privata och det traditionella hemifrån. 

                                                
34 Kopplat till diskussionen om värdegrunden och om den är fast eller relativ från kapitel 3.1 så har Englund här en  
    något ambivalent hållning tycker jag. Å ena sidan är den deliberativa öppenheten styrd av demokratiska värden  
    men dessa värden är å den andra sidan en produkt av det som värdena ska styra. Jag ser det som en problematisk  
    formulering eftersom det rent logiskt är svårt att se att något överordnande i egentlig mening kan ske på detta sätt.  
    Till detta behövs en fristående yttre referenspunkt, men detta kolliderar med den ontologiska utgångspunkt som     
    jag tycker mig kunna skönja hos både Englund och Roth, i vilken människan ses som ”transcendent självständig”  
    och oberoende. Här ligger också ett indirekt avståndstagande från religiöst teleologiska utgångspunkter som anser  
    att det finns absoluta värden som är givna utifrån. Men resonemanget förs på ett, enligt mitt förmenande, icke-  
    koherent sätt. 
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Jag tycker mig se en stark betoning, ja ett centralt ”nod” i denna rätt till giltighetsprövning. Ett 

nod som Roths hela argumentation kretsar kring. Han fokuserar starkt på denna rätt och kopplar 

den till det tidigare redovisade instrumentella tolkningsföreträdet ifrån den kunskapsorienterade 

och envägskommunicerande skolan. Jag ger här några axplock som får stå för dem båda 
 

… barn och ungdomar … ges möjlighet att undersöka giltigheten hos yttranden och handlingar, och i 

att aktualisera specifika diskurser inom vilka yttranden fälls [...] kan även fördjupa sig i vilken 

utsträckning de är lika fria och ges lika möjlighet att undersöka olika giltighetsanspråk. … 

undersöka i vilken utsträckning de är fria att yttra sig och delta i gemensamma demokratiska 

överväganden (Roth 2003, s.41, min fetstil).  

 

… ges … möjlighet att möta skilda uppfattningar och argument om vadhelst som berör dem och 

andra (Roth 2004, s.86, min fetstil). 

 

Det innebär att individer visar tolerans inför och hyser omsorg om den andre och dennes frihet för 

att förstå vilka anspråk på giltighet som ställts. [...] [individer] tillåts ... vara fria att yttra sig, samt att 

undersöka och pröva olika giltighetsanspråk. Det kan gälla anspråk på sanning i relation till en 

objektiv värld  (a.a., s.95, min fetstil). 
 

Summan av dessa texter av Roth tolkar jag som att det deliberativa samtalet ger elever rätt till att 

artikulera det som berör dem i skolan och i undervisningen även om det här skulle kunna 

innebära att det handlar om uppfattningar som har religiösa förtecken.  

 

       3) Rätten till transparens 

När det gäller detta kriterie på kommunikativ rationalitet så är det betydligt sparsammare även 

om den implicit kan förstås i det som tidigare citerats. Här gör i alla fall Roth problemet synligt 

genom att prövningen även ska gälla om en individ verkligen står för det den säger. ”En förnuftig 

förståelseorientering innebär att sanningshalten hos utsagor prövas. Den innebär även att 

individens uppriktighet granskas”  (Roth 2004, s.90). 

      För mig så innebär det att den problematik som Noelle-Neumann beskriver genom sin 

tystnadsspiral kan tillämpas här. Har individen visat den verkliga uppfattningen eller har den gjort 

strategiska eller fiktiva åsiktsformuleringar för att passa in och bli godkänd? Roths ambition med 

”uppriktighetsprövning” tycker jag ur den aspekten är positiv om den verkligen kan realiseras.    

      Den kommunikativa rationalitetsprincipen tycker jag är det i Roths och Englunds texter om 

det deliberativa samtalet som mest sluter upp kring Habermas teoretiskt formulerade 

kommunikativa rationalitet. Men i ljuset av Habermas (2007) texter om den politiska relationen 

mellan sekulärt och religiöst, och det implicita tolkningsmonopol som jag tyckt mig uppfatta 

tidigare, så finns det i Roths och Englunds ”bättre argument” ändå en ton av sekulärt privilegium. 
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               5.1.3     Vad är offentligt – vad är privat i det deliberativa samtalet?   
 

Hs.4)    Hur hanteras gränsen mellan det offentliga och det privata teoretiskt i det deliberativa  

             samtalet? Vad räknas som lämpligt och rationellt för en offentlig diskurs och vad  

             hänvisas till det privata? 

 

       1) Hierarkikriteriet  

Vad som prioriteras i det deliberativa samtalet är enligt Englund det som är gemensamt i 

samhället, det som är universellt i någon mening. Han skriver att  
 

 [e]n skola i linje med det samhällscentrerade demokratibegreppet har historiskt betonat en gemensam 

referensram med starka jämlikhetsinslag som betydande förutsättning för allas deltagande i det demo-

kratiska samhällsbygget (Englund 2003, s.64, min fetstil). 

 

Han menar också att den nuvarande läroplanen försvagat den samhällscentrerade demokrati-

uppfattningen i skolan även om den har demokratikonstituerad värdegrund. Han menar dock att 

” denna värdegrund dock i sin tur [är] utmanad av betoningen av autonomiprincipen uttolkad som 

inriktningen mot privata livsprojekt” (a.a., s.64). Men Englund uppfattar det som centralt att 

förstå att politisk autonomi ska ses ”som ett självändamål som inte kan förverkligas av en 

enskild individ som privat fullföljer sina egna intressen, utan endast av alla tillsammans i en 

intersubjektivt delad praxis”( a.a., s.67, min fetstil). Han uttrycker att de deliberativa samtalen 

grundläggande funktion är att de ska 
 

... försöka avspegla och ta sin utgångspunkt i samhällets offentliga samtal. Detta innebär att skolans 

deliberativa samtal bör lyfta fram de olika värderingar, ståndpunkter, synsätt och perspektiv som 

kommer fram i samhällets offentliga samtal och ange hur och varför den ena eller den andra 

ståndpunkten av dessa är förankrade i den ena eller den andra sociala grupperingen och vilka 

konsekvenser olika perspektiv bär med sig  (Englund 2007, s.155, min fetstil). 

 

I dessa textutsnitt finns det som jag vid genomläsningen av alla Englunds texter tolkade som den 

centrala stridsfrågan eller den flytande signifikant (se avsnitt 4.1.2) kring vilket hans resonemang 

kretsade kring – det offentligas företräde framför alla privata fenomen. Även Roth för fram 

likartade ståndpunkter när han ser det partikulära perspektivens distansering av det gemensamma 

som en antites till det deliberativa samtalet. Han skriver att 
 

 [b]arn, ungdomar och föräldrar ges ökade möjligheter att välja mellan skolor. Olika värdege-

menskaper upprättas, särskilt inom friskolar av pedagogisk, religiös eller annan karaktär. Men den 

tycks inte främja demokratiska överväganden (Roth 2003, s.19). 
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Roth delar Habermas intersubjektiva kunskapssyn och ser kunskap som något som inte kan vara 

partikulärt utan att det per definition är offentligt – gemensamt. 
 

Individens förmåga att tänka, men inte innehållet, är knutet till henne själv. Innehållet är offentligt 

och inte privat. Det är, enligt Habermas, relaterat till olika anspråk på giltighet såsom normativ 

riktighet, sanning och uppriktighet. Kunskap och värden kan därmed inte enbart förstås som något 

enskilda individer är bärare av. De konstitueras och kommer till uttryck inom olika gemenskaper (Roth 

2004, s.88, min fetstil). 

 

       2) Gränskriteriet 

Var går då gränsen mellan det privata och det offentliga? Englund menar att bara det samtalsrum 

som ifrågasätter och konfronterar individers uppfattningar kan kallas för offentligt. Per definition, 

om jag tolkar honom rätt, är det privata en problematiseringsskyddad zon för partikulära 

uppfattningar. Så här skriver han själv om detta: 
 

Deliberativa samtal innebär att auktoriteter/traditionella uppfattningar må ifrågasättas och vilar på den 

viktiga förutsättningen att skolan är ett offentligt rum pluralismen har företräde 

[originalkursivering i fetstil]. Detta innebär exempelvis att värderingar och synsätt, som var och en bär 

med sig hemifrån eller från den miljö som varit av betydelse, genom skolan lyfts ut i och 

konfronteras med andra i den svaga offentlighet som skolan kan utgöra. Mellan det offentliga och 

det privata (vad gäller olika aspekter av en persons liv, etc.) kan gränserna visserligen aldrig dras på ett 

definitivt sätt, men den uppenbara tendensen här är således att betrakta skolan som en del av det 

offentliga i den bemärkelsen att de kunskaper, perspektiv och värderingar som offentliggörs alltid 

kan ställas mot andra kunskaper, perspektiv och värderingar och att de i många fall bör [original-

kursivering i fetstil] ställas mot andra för att deras relativa/kontingenta /perspektiverade karaktär ska 

påvisas. Detta innebär att principer om pluralism blir en bärande och en avgörande princip i det de i 

deliberativa samtalet (Englund 2007, s.158, min fetstil utom det angivna). 

 

Skolan är alltså det offentligas rum och han refererar till Gutmann som hävdar att skolan är ”... 

ett offentligt rum som överskrider den privata erfarenheten och som också erbjuder möjligheter 

att välja olika vägar för det goda livet” (Englund 2003, s.65). 

 

      5.1.3.1  Diskussion om det offentliga och det privata  

I dessa texter så tolkar jag att Roth och Englund ger uttryck för ett upprätthållande av 

modernitetens hierarki mellan offentligt – privat och också att gränsen går mellan det oproblem-

atiserade och det ifrågasatta. Men här kan infinna sig ett litet problem med detta gränskriterie. Jag 

nämnde förut om att det kan finnas elever som har uppfattningar hemifrån (alltså privata) som 

inte blir problematiserade i skolan på grund av att dessa uppfattningar är i harmoni med den 

rådande diskursen i skolan, se avsnitt 5.1.1.2. Något jag menar ger ett dubbelt tolkningsföreträde 
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för de oproblematiserade. Men tillhör då dessa uppfattningar den privata sfären eller den 

offentliga? Villkoret för offentlighet var ju enligt Englunds gränskriterie den deliberativa 

prövningen. Detta problem tycker jag blir uppenbart när det gäller frågan om de olika stånd-

punkterna skapelse/ID eller evolution. Inget av dessa perspektiv blir ju då principiellt en del av 

det offentliga – skapelse/ID på grund av att de definierats som religiösa dogmer (och då följd-

riktigt privata) och som sådana inte tillåtna att bli giltighetsprövade – evolution, eftersom det inte 

heller gått igenom någon giltighetsprövning trots att det i många fall också är privata 

uppfattningar hemifrån, men oproblematiserat sanktionerade i skolans lärostoff.35 Denna 

problematik menar jag får betydelse hur jag ska tolka religionens plats i de deliberativa samtalet 

enligt Roth och Englunds resonemang. Är dessa fortfarande hänvisade till det privata eller kan 

elevuppfattningar med religiösa kopplingar, som skapelse/ID, i den sekulära skolan per definition 

få bli tagna på samma allvar när deras argument inte får vara en del av denna intersubjektivt 

giltighetsprövande offentlighet? 

      Detta problematiseras också av Sigurdson (2002) när han påpekar att den liberala traditionens 

neutralitet i offentligheten egentligen bara är en sekulär kamouflering som gör att religiösa 

perspektiv inte tillåts komma fram (se underavsnitt 3.3.2.2). Ljunggren (2007a) menar i sin 

tolkning av Arendt att den individuella eleven bör kunna få framträda i sitt privata tillstånd och 

att det inte går att klyva eleven i en privat och en offentlig del (se kapitel 3.4). Ska dessutom 

Habermas kommunikativa rationalitet gälla alla bör också allas privata erfarenheter och 

uppfattningar få giltighetsprövas och då få framträda offentligt.  

      Om McLaughlin (1987) har rätt att det kan finnas religiösa skolor som kan upprätthålla 

autonomiprincipen och det kritiska tänkandet genom att inkludera både det sekulära och det 

religiösa perspektivet i sin undervisning, så skulle det kunna uppstå en paradoxal situation. (se 

avsnitt 3.7.2) Den religiösa skolan skulle tex. om den inkluderade både evolution och 

kreationism/ID i undervisningen kunna uppvisa en högre grad av den deliberativa grundförut-

sättningen giltighetsprövning, än den allmänna skolan. Ett i princip möjligt scenario, förutsatt att 

allsidighets- och saklighetsprinciperna upprätthålls av den religiösa skolan och att all ”religions-

neurotisk” misstänksamhet från den utomstående betraktaren sätts åt sidan.  

      Englund (1998) menar att denna objektivitet inte är möjlig att anta eftersom ”det är uppenbart 

att flera privata skolor inte tar fasta på läroplanens pluralism utan snarare indoktrinerar i en 

viss riktning” (a.a., s.289, not 6). Men är det, som McLaughlin (1987) och Hellsten (2002) säger, 

                                                
35 Emma Arneback (2003) pekar på resultat av den australiensiska forskaren Kristina Love som kommit fram till att 
 ”…skolan för över de normer som är dominerande i samhället till eleverna. … elever som kommer från hem som
 lever efter dessa [dominerande] ideal gynnas i diskussioner. Dessa barn blir bekräftade i skolan medan barn som
  lärt sig andra normer hemma har betydligt svårare att komma till sin rätt” (a.a., s.11f, min fetstil). 
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helt självklart att denna balans alltid bäst företräds av en allmän sekulär skola? Finns det inte en 

risk att sekulär partikularism under pluralistisk täckmantel kan styra eller indoktrinera i en annan 

riktning utifrån en annan ontologi med en partikulär version av det goda livet? I så fall förefaller 

Englunds (1998) kritik principiellt kunna vara försvagad även om vissa friskolor skulle ”leva 

upp” till hans uttryckta uppfattningar. 

 

     5.2     Europarådsrapporten 

Denna text behandlar specifikt relationen mellan skolan och frågan om kreationism/ID ska kunna 

få komplettera eller t.o.m. ersätta undervisningen om evolution i skolan. Allmänt har det i denna 

text varit lättare att hitta anknytningspunkter till de teoretiska modellernas kriterier. Diskurs-

analysen har då därför här inte haft en så tolkande karaktär som den hade under huvudsyftets 

undersökning. Återigen så vill jag betona att denna text explicit inte handlar om deliberation. Den 

ska istället ses som objekt för en fallstudie av mer övergripande art. Dess normativa innehåll 

lägger implicit ribban för all undervisning och då även för det tänkta procedurala innehållet och 

tänkta ramarna i det deliberativa samtal som Englund och Roth beskrivit. 

      Referenserna till denna rapport kommer att anges av den punkt- och styckeindelning som 

rapporten själv är strukturerad efter. Rapportnamnet kommer konsekvent att uteslutas i dessa 

referenser för att inte onödigtvis belasta texten. Hakparenteser och punktmarkeringar visar när 

inte hela textavsnitt har återgetts.  

     Ontologiskt står denna rapport på två ben – materialism och humanism. Det ”större benet” 

materialism kan exemplifieras med att evolutionsläran, materialistiskt uppfattad, ses som den 

innersta kärnan i kunskapen om världen och universum (A.5., B.24.). Det ”mindre benet” 

humanismen nämns inte explicit men väl dess värden. Rapporten menar att demokrati, mänskliga 

rättigheter står på spel, vilket jag tolkar som referenser till humanistiska värden (A.11., A.12. 

m.fl.). 

     Nodalpunkten i rapporten är tydligt angiven. Den menar att vetenskap och evolution är samma 

sak (se t.ex. A.14). Denna punkt sammanfaller också med den betydelsestrid som de har för två 

flytande signifikanter. Dels betydelsen av vetenskap förstådd som objektivt vetande och att den är 

beroende av en metodologisk materialism, dvs. vetenskap kan bara utgå från strikt naturliga 

förklaringar. Dels betydelsen av evolution som den helt oantastliga kärnan i människans 

förståelse av världen. En ställning utan konkurrens – ett tolkningsmonopol (B.24., Summary). 36 

                                                
36 Adrianson (1998) menar apropå detta att ”[d]en metafysiska grundvalen [för evolutionen, min kom.]har med andra  
    ord kamouflerats till faktum. Givet den materialistiska ontologin är detta kanske inte så märkligt eftersom  

 evolutionsläran i sin grundform både följer ur och stöder denna verklighetsuppfattning. Varje hot mot eller 
djupgående kritik av evolutionsläran är också ett hot mot och en kritik av denna ontologi”(a.a., s.140f). 
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               5.2.1     Rapporten i en jämförelse med Roths och Englunds texter  
 

•  Vilka likheter och/eller skillnader finns det mellan det ideala deliberativa samtalet   

      och den kommunikation som Europarådsrapporten ger uttryck för? 
 

 

Innan jag går in på själva jämförelsen så vill jag motivera varför den kan anses som relevant för 

detta arbete. Jag gör detta för att försöka anknyta den problemområdesbeskrivning jag avslutade 

min inledning med till en konkret empiri. Jag vill visa på hur den problematik som Englund och 

Roth pekar på skulle kunna tillämpas på ett konkret fall och då pröva det deliberativa samtalets 

elementa mot en så ontologiskt förankrad kontext som denna rapport. Helt enkelt för att se hur 

olika element i det sekulära samhället antingen sammanfaller eller åtskiljs och vad detta innebär 

för det normativa idealet om allas lika politiska rättigheter enligt huvudsyftes premisser. 

      I en översiktlig jämförelse av rapportens innehåll med de nodalpunkter och flytande 

signifikanter som framkommit vid läsningen av Englund och Roth så synliggörs några intressanta 

fenomen som jag ställt samman tabell 10 nedan. 

 

 

Tabell 10         Ontologier, nodalpunkter och flytande signifikanter hos Englund, Roth och  
                         Europarådsrapporten 
 
 

 Ontologi Nodalpunkt Element det råder strid om – flytande  
signifikanter 

Englund Humanism Inga tolknings- 
monopol 
Skolan =  
offentlig 

Skolan = privat eller offentlig? 

Roth Humanism Allmän lika rätt  
till giltighets- 
prövning 

Kunskap och värden = Elevers rätt att  
giltighetspröva eller skolans                                      
kunskapsformuleringsmonopol? 

Europaråds-
rapporten 

Materialism 
(Humanism)  

Evolution =  
vetenskap 
(scientism) 

Vetenskap = objektiv metodologisk  
materialism (essentiell och fastlagd kunskap)  
eller en begränsad kunskap som enbart kan  
uttala sig om materiella fenomen - i övrigt  
öppna metafysiska förklaringar? 
Evolution = den empiriska kärnan i  
förståelsen av världen eller en 
livsåskådning, en tolkning av fakta? 

 
 

Först finns en likhet mellan Englund/Roth och rapporten genom de framlyfta humanistiska 

värdena.  Men jag uppfattar däremot att en tydlig olikhet i nodalpunkt mellan Englund/Roth 
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respektive rapporten, är deras anti-scientism respektive scientism. Denna principiella skiljelinje37 

framkommer även i de flytande signifikanterna. Särskilt Roths ”giltighetsprövning” står 

principiellt  här i en bjärt  kontrast mot  rapportens  tro på vetenskap som  objektiv och i  grunden 

essentiellt fastlagd. Som jag snart kommer att visa så skiljer sig rapportens kommunikativa nivå 

sig starkt från det deliberativa samtalets ideal – kommunikationen är snarare strategisk än 

kommunikativ, se Reese-Schäfers (1995) beskrivning av detta i avsnitt 3.2.3. Fler likheter och 

skillnader framkommer efter hand i följande redovisning och diskussion. 

 

               5.2.2     Tolkningsföreträden?   

 

      5.2.2.1 Hanteringen av ontologiska tolkningsföreträden  
   

Ds.1       I vilken grad förekommer det ontologiska tolkningsföreträden i Europarådsrapporten? 

 

I en jämförelse med Habermas politiska villkorskriterier enligt tabell 5 (se avsnitt 4.3.2) så finns 

det enligt min tolkning beröringspunkter till alla dessa kriterier.       

 

 1) Det demokratiska samhället ska vila på sekulär grund 

På denna punkt så menar rapporten att kreationism/ID endast kan vara en del av kultur- och 

religionsundervisning (se t.ex. B.99., B.60. och A.15.). Underförstått – inte vara en del av det 

moderna samhällets förståelse av sig självt som sekulärt. De skriver att 
 

From then on, there were two camps that faced one another: those who were convinced that Darwin 

had to be opposed in order to defend Christian theology and those who thought that the theory of 

natural selection would enable humankind to put an end once and for all to the theoretical 

foundations of “religious obscurantism” (B.7., min fetstil). 

 

 2) Naturvetenskaplig orientering 

Synen att naturvetenskap är grunden för vetenskapen och att den är objektiv framförs också. I det 

följande citatet, som i original är helkursiverat, så är vetenskap  
 

...  the totality of operations that produce objective knowledge. A statement on the world can only be 

described as objective if it has been verified by an independent observer. This verification depends 

on three factors: scepticism, rationality and logic and, finally, methodological materialism. These 

three pillars ensure the objectivity of a scientific result (B.24.). 

                                                
37 Denna skiljelinje dras av mig efter det teoretiskt och principiella resonemang jag anser att Englund och Roth för i  
    sina texter. Vad de sedan står i förhållande till sakfrågan – evolution som given förklaringsmodell – är här  
    oväsentligt, för deras resonemang är principiellt anti-scientistiska och då logiskt härlett – på principiell basis,  
    kritiska till rapportens uttryckta scientism.  
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Här kommer den positivistiska vetenskapssynen fram som ser naturvetenskap som objektiv och 

naturalistisk (Gilje & Grimen 2007, s.55ff). Denna syn ställer krav på alla alternativa förklaringar 

av naturliga fenomen och rapporten menar att ”[t]he teaching of alternative theories can only be 

considered if they provide sufficient guarantees as to the scientific nature and truth of the ideas 

put forward” (B.97.). Något inte kreationistiska eller ID-teoretiska alternativ anses kunna 

uppfylla. 

 

 3) Religiösa bidrag ska vara sekulära till sin natur eller kunna översättas till ett   

     sekulärt språk 

I rapporten avvisas alla försök från kreationister att överföra sina giltighetsanspråk till sekulära 

termer och ett sekulärt språk. De försök som görs för att lyfta det teleologiska grundargumentet 

till en vetenskapligt teoretisk nivå – teoribildningskomplexet Intelligent Design som det mest 

kända exemplet  –  betraktas misstänksamt. Rapporten skriver att  
 

[...]the creationists tried to adapt, and did so to such an extent that in the current statements of the 

“neocreationists” references to God and the Bible are, or at least it would appear, totally absent. [...] 

(B.35.). 

 

Creationism has many contradictory aspects. The “intelligent design” theory, which is the latest, more 

refined version of creationism, does not deny a certain degree of evolution but claims that this is the 

work of a superior intelligence and not natural selection. [...]  (A.7.).       
 

Enligt rapporten kan alltså inte argument grundade på uppfattningen om en bakomliggande 

intelligens erkännas som giltighetsprövbara i Habermas mening.  

 

 4) Inga tolkningsmonopol hos vare sig de religiösa  eller de sekulära 

Den stora striden står om vilket av perspektiven som ska få ha företräde eller om de ska samsas 

på samma nivå, något som rapporten finner som otänkbart utifrån sin naturalistiska grund. 
 

The theory of evolution is being attacked by religious fundamentalists who call for creationist theories 

to be taught in European schools alongside or even in place of it. From a scientific view point there is 

absolutely no doubt that evolution is a central theory for our understanding of the Universe and of life 

on Earth (Summary). 
 

Rapporten går så långt att den likställer sanningen och evolutionen och menar därigenom då att 

den inte är ett perspektiv bland många andra. Något evolutionskritiker argumenterar för. 
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The creationists claim that evolution is only one interpretation of the world among others, but that is 

not the case. The truth and scientific nature of evolution remain irrefutable today [...] (B.89., min 

fetstil). 

 

Trots att rapporten erkänner att långt ifrån allting är besvarat av evolutionsläran så menar de att 

den ändå inte behöver utmanas – evolutionen har alltså ett exklusivt tolkningsföreträde. 
 

[...] The scientific community recognises that “there are still many open questions about the precise 

details of evolutionary change” but refuses to challenge some of the results of its research (B.79.). 

 

En liten reflektion från mig är att detta förhållningssätt liknar det som brukar tillskrivas religiösa 

fundamentalister – en fullständigt monopolistisk och exkluderande hållning. Jag menar att denna 

inställning från Europarådet i så fall skulle kunna vara lika problematisk som den som religiösa 

fundamentalister anses ha.  

 

 5) Religiösa bidrag får inte per definition frånkännas sina giltighetsanspråk 

Kreationisters anspråk på giltighet med utgångspunkten att naturen är teleologisk besvaras med 

ett – Nej, för genetiska, slumpmässiga mutationer pekar på att naturen ”are not oriented towards 

a particular goal” (B.14.). Deras anspråk bygger på felaktiga premisser och brott mot den 

metodologiska materialismen. Rapporten skriver också att anspråk på vetenskaplighet bara kan 

anknytas ” to natural causes in one’s explanations. The intelligent design theory, however, only 

refers to supernatural causes” (B.49., min fetstil, citatet helkursiverat i original). Deras slutsats 

är att  
 

The alternative ideas currently presented by the creationists cannot claim to offer these guarantees, so 

it is inconceivable that they can be allowed to be taught within the scientific disciplines, either 

alongside or instead of the theory of evolution (B.98.). 

 

 6) Ingen scientism i de sekuläras självförståelse 

Rapporten utgår från att vetenskapen är den drivande motorn för samhället i sin helhet och för 

samhällenas utveckling jämsides med den biologiska evolutionen (B.80.). Anspråken på 

evolutionens roll för samhällsutvecklingen kan enligt min mening påminna om de 

förklaringsanspråk som scientismen tillskriver vetenskapen (se Sundgren 1995 avsnitt 3.7.1, 

Englund underavsnitt 5.1.1.1, punkt 6, Habermas 2007 underavsnitt 3.2.5.2, Adrianson 1985, 

1992, 1995 avsnitt 3.6.4).  

      Den scientistiska förklaringsmodellens centrala ställning framkommer också när rapporten 

refererar till den idag aktuella forskningen som bedrivs om människans uppbyggnad och 

funktion, speciellt på hjärnforskningsområdet.  För rapporten menar att 
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It is important to point out that the theory of evolution has had a profound effect on science in general, 

philosophy, religion and many other aspects of human society (for example, agriculture). Evolution has 

also entered the field of psychology: evolutionist psychology is a field of psychology that aims to 

explain the mechanisms of human thought on the basis of the theory of biological evolution. It is 

based on the fundamental hypothesis that the brain, like all the other organs, is the result of evolution 

and thus constitutes an adaptation to specific environmental constraints, to which the ancestors of the 

Hominidae were forced to respond (B.90., min fetstil). 

 

Ett tydligt naturalistiskt perspektiv på människan, enligt mitt förmenande – människan som 

”materiellt determinerad” – en nodalpunkt i rapporten. 

 

      5.2.2.2 Hanteringen av instrumentella tolkningsföreträden    
 

Ds.2  I vilken grad förekommer det instrumentella tolkningsföreträden i Europarådsrapporten? 
 

Dessa diskursiva maktmedel kan på ett omfattande sätt anses vara representerade i rapporten, 

faktum är att en stor del av argumentationen för evolutionen och mot kreationismen och dess 

anspråk görs med de metoder som min teoretiska modell beskriver. Mest omfattande är det fjärde 

diskursiva maktspråket – guild by association – något förvånande i en offentligt formulerad 

rapport som per definition ska kunna ge sakliga beskrivningar av ett problemområde som alla 

parter ska kunna känna igen sig i och godkänna. Här anser jag att det är tydligt att det är en sida 

som talar maktens språk. Detta tycker jag ligger i samklang med Börjesson (2003) beskrivning av 

en dominerande diskurs. Den visar sig i urvalet av vem som får tala och vilken nivå av seriositet 

som denne tillskrivs. Definitioner som ”lekman, partisk, subjektiv, felinformerad, inkompetent” 

kan i detta perspektiv vara ämnad för att minska vissa aktörers trovärdighet. ”Diskursens gränser 

... visar ... vad som inte är möjligt att säga i ett visst sammanhang ... vem som får tala”.  

Diskurser bestämmer vilka kategorier som kommer att betraktas som logiska och med 

verkligheten överensstämmande (a.a., s.21).38 

 

 1) Tolkningsföreträde 

I rapporten så uppmanas alla medlemsländer att ”strengthen the teaching of the foundations of 

science ... alongside the teaching of objective scientific knowledge”  (A.18.2).  Med detta syftas 

                                                
38 Adrianson (1998) beskriver sin upplevelse av evolutionens dominerande diskurs så här: ”Ignorerandet går särskilt   
    tydligt igen när man intar en kritisk hållning till evolutionsläran som helhet … reaktionerna på de framförda  
    argumenten [utmärks] ofta av arrogans och nedlåtenhet. Mest slående i sammanhanget är nog när dessa  
    bemötanden utmärks av precis det dogmatiska och okritiska förhållningssätt - ”det vet man väl att evolutions- 
    läran är, ja måste vara, sann” - som man i sin kritik har försökt visa utmärker vissa texter skrivna av  
    anhängare och försvarare av denna lära. Varje försök att problematisera och visa på svaga punkter viftas bort    
    med  att man är oseriös eller inte har  kompetens att uttala sig i frågan […] Alla former av seriös kritik har i  
    dessa fall gjorts omöjlig från början.”(a.a., 141, min fetstil). 
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det i rapporten igenom på vetenskap med evolutionära förtecken. Den menar att Darwins teorier 

styrks mer och mer genom att fynd och upptäckter korsbefruktar varandra (B.22.). Rapporten 

menar att det stora felet med kreationism och ID är att man på förhand “vet” vad det rätta svaret 

är. Felet är deras  
 

... lack of scepticism. In every creationist experiment, faith imposes a preconceived idea of the 

expected result. Faith does not permit them objectively to accept the result of a scientific experiment 

if it does not correspond to their beliefs, so it would seem impossible to reconcile faith and science [...]  

(B. 46., originalkursivering i fetstil). 

 

Min reflektion på detta är att samma resonemang också skulle kunna vändas mot den scientistiske 

materialisten. För en metodologisk materialism förutsätter endast naturliga förklaringar och 

förväntar sig därför endast vissa resultat – de naturliga förklaringarna. Adrianson (1985) och 

Nordén (2002) är inne på detta i avsnitt 3.6.4 när de påvisar scientismens blindhet för det egna 

perspektivets partikularitet.39  Habermas (2007) manar också till en moderation och eftertanke 

hos ”scientisten” när han ställer frågan om vetenskapen ”alltid fastlägger måttstocken för vad 

som är sant och falskt?” (a.a., s.74). Börjesson (2003) är inne på samma sak, se avsnitt 4.1.2, när 

han frågar sig om inte Kuhns paradigmteori öppnar för att vetenskapliga påståenden är sann 

utifrån paradigmets utgångspunkter men att detta inte innebär att andra möjliga paradigm kan 

vara lika sanna (a.a., s.29)?  

 

         2) Osynliggörande 

Ett sätt att göra kreationisterna osynliga och möjliga att ignorera är påståendet att i princip alla 

vetenskapsmän världen över är evolutionister och att kreationism och ID då är en så liten del av 

detta kollektiv och då underförstått – inte i besittning av sanningen.  De är då inte nödvändiga att 

ha med i det allmänna kunskapskapitalet i skolans läroinnehåll eftersom det inte är en relevant 

spegling av vetenskapens nuvarande ståndpunkt (B.50.).  Utifrån en paradigmmodell som Kuhns 

är detta inte per definition något som avgör vad som är sant eller inte  - utan bara vad som vid en 

given tidpunkt anses vara normalvetenskap. Ett vetenskapligt paradigm som alltid är möjligt att 

ersättas av ett annat. 

                                                                                                                                                   
 
39 En i mitt tycke intressant ekvivalent parallell till denna dogmatiska hållning hos evolutionister har jag funnit  
    återberättad av historikern Peter Englund (2000). Vetenskapsmannen Galileo får besök av en jesuitprofessor och  
    erbjuder denne att själv titta i teleskopet och se att solen har fläckar. Denne svarar nedlåtande att detta ”min son”   
    inte behövdes för han hade läst Aristoteles två gånger och eftersom han inte hade skrivit om att solen har fläckar så        
    hade den inte det (a.a., s, 364). Det är så jag uppfattar att en del evolutionskritiker känner sig bemötta – de har  
    ansett sig ha sett problematik som är ”insopad under mattan” och som inte tas på allvar på grund av dogmatiska  
    låsningar till en materialistisk scientism, en nutida låsning vid paradigm jämförbara med Aristoteles dominans. 
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         3) Förlöjligande 

Negativt laddade värdeord som att “the creationists have not gone beyond their pitiful level of 

quibbling....” förekommer i rapporten (B.45., min fetstil, hela citatet kursiverat i original). 

Dessutom kallas ID-teoretikernas teoribildning för "blatant scientific fraud, intellectual 

deception” (B.48., kursiverat i original). Dessutom förekommer det en för en offentlig rapport på 

denna politiska nivå märklig skrivning är när de återger en anti-kreationistisk grupps ironiska 

bildande av en egen påhittad skapelsemyt. De skriver 
 

In this connection, in accordance with the principle of an open attitude to the alternative theories 

advocated by the scientific creationists, and in order to show the illogicality of teaching the creationist 

theories alongside the theory of evolution, a movement has, ironically, developed in the United States. 

The so-called Pastafarian movement supports the theory of the Flying Spaghetti Monster. 

Pastafarianism is a parody on religion created in response to the decision of the Kansas State Board of 

Education to permit the teaching of intelligent design in science courses on an equal footing with the 

theory of evolution. According to Pastafarianism, an invisible and omniscient being called the Flying 

Spaghetti Monster created the universe in one day. The supporters of Pastafarianism are demanding the 

same place in the school curricula as intelligent design. Full of irony, this pseudo-religion is setting a 

trend and the cult is spreading (B.52., originalkursivering i fetstil). 

 

Ironi är givetvis tillåtet men problemet är att detta inte kan ges ställningen som ett relevant 

argument mot en uppfattning, i en offentlig rapport från ett råd som säger sig vilja företräda 

respekt för alla människors uppfattningar och tro. Tänk om kreationister ironiserade 

evolutionister på samma sätt fast omvänt? Ingen seriös diskussionsnivå – i alla fall om idealet är 

kommunikativ rationalitet. 

 

         4) Guild by association 

Denna störning är den mest frekvent förekommande i rapporten och löper efter två spår – 

kreationism som ett hot mot mänskliga rättigheter och demokrati och kreationism som ett hot mot 

biologisk och medicinsk forskning. 

 

                   A)  Ett hot mot demokratin och de mänskliga rättigheterna 
 

The Parliamentary Assembly is worried about the possible ill-effects of the spread of creationist 

theories within our education systems and about the consequences for our democracies. If we are not 

careful, creationism could become a threat to human rights, which are a key concern of the Council 

of Europe (A.1., min fetstil).       

The teaching of evolution by natural selection as a fundamental scientific theory is therefore crucial to 

the future of our societies and our democracies. For that reason evolution must occupy a central 

position in the curriculum, and especially in the science syllabus (B.94., min fetstil). 
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The war on the theory of evolution and on its proponents most often originates in forms of religious 

extremism which are closely allied to extreme right-wing political movements [...] (A.12., min 

fetstil).     

 

Kreationismen sammankopplas med “the rise of the Islamist movements at the beginning of the 

1980s” (B.39., min fetstil), “The Turkish Islamist preacher Harun Yahya” (B.54.,min fetstil), ett 

polskt extrem-högerparti (B.65.), en minister i Berlusconis regering i Italien (B.67.). Med ord 

som dessa anser rapportförfattarna att kreationism är nära lierat med demokratifiender som 

högerextremism och islamism och att den motsätter sig kampen för de mänskliga rättigheterna.  

      Min reflektion på detta är att man här blandar ihop korten. Det kan hända att kreationism 

omfattas av vissa icke-demokrater och högerextrema men det gör inte kreationism till något i sig 

odemokratiskt. Evolutionsläran har t.ex. omfattats av många totalitära grupper – kommunismens 

Sovjet är ett exempel men det gör inte heller evolutionsläran i sig odemokratisk och alla dess 

anhängare till stalinister. Denna nivå på argumentation förvånar mig eftersom den inte behandlar 

sakfrågan utan bara målar upp förmenta skuldmässiga förbindelser till dagens ”svarta får”. 

Kreationism i religiös form menar tvärtom att alla människor är lika mycket värda vilket är det 

mest centrala i en demokrati.40 En annan inbyggd problematik i rapportens resonemang om 

evolutionens centrala roll för demokratiska värden är att strikt materialism (naturalistisk 

evolutionism) och humanism (mänskliga värden och rättigheter) i egentlig mening kan anses vara 

okompatibla. Adrianson (1985) pekade på denna kluvenhet i tillämpningen av skolans 

värdegrund i avsnitt 3.7.2 och även implicit i avsnitt 3.6.2. Gustavssons (1991) och Monods 

(1972) resonemang om materialismens meningslöshet i avsnitt 3.6.1, pekade också på detta 

dilemma i relationen mellan humanistiska värden och strikt materialism/evolutionism. Det kan 

också vara svårt att ”läsa in” något annat än humanistiska och religiöst teleologiska värden i 

läroplanens värdegrund.  Detta för att den strikta materialismens ”värden” kan vara svåra att 

applicera på läroplanens värdekatalog. Detta indikerar, menar jag, att materialismen på goda 

grunder skulle kunna vara svår att göras kompatibel med värdegrunden och därmed med de 

övriga två ontologierna. 

                                                
40 Rapporten presenterar också evolutionen som ett botemedel för rashygien och rasism i motsats till kreationism  
   (B.67.). Detta är lite märkligt bl.a. på grund av det rasismforskaren George M. Fredrickson (2003) kommit fram till  
   om vad som in i det längsta höll emot 1600-1700-talens framväxande rasism. Då föddes tanken att människan  
   uppstått på flera ställen oberoende av varandra – vilket legitimerade möjligheten att se andra folkgrupper som inte  
   riktigt varande människor och då möjliga att förtrycka. Det som höll emot längst var – tron på att människan  
   skapats av Gud som ett ursprungligt människopar, Adam och Eva. När den tron raserades bröt rasismen fram i full  
   blom (a.a., s.54). 
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En annan anklagelse är att kreationismen går sida vid sida med hjärntvättare och mentala 

manipulatorer (B.83.). Som exempel tar de en extrem sektliknande grupp i USA som genom en 

ledande kvinna i filmen Jesus Camp visar hur de håller på med  
 

... indoctrination of children. In front of the camera, she explains that from the age of 7 to 9 a human 

being can be made to believe anything and that that remains engraved in their brain for life. Fisher says 

she found her model among the Muslim fundamentalists. This documentary reveals all the violence 

and fanaticism of the most radical of the creationist movements and the effectiveness with which 

they succeed in manipulating human beings (B.88. min fetstil). 

 

Slutsatsen rådet gör är att kreationism kan vara liktydigt med hjärntvätt och övervåld på barn – en 

generalisering som skapar frågor hos mig – varför tar de bara upp extrema avarter med 

kreationistiska uppfattningar – finns det inga kreationister som är demokrater och är alla 

evolutionister per definition demokrater och icke-manipulativa? Så svart – vit är väl inte 

verkligheten? 

 

  B)    Ett hot mot medicinsk och agrikulturell forskning  

Nästa anklagelse bygger på att all evolutionskritik är en kritik mot alla former  av evolution. 
 

Evolution is not simply a matter of the evolution of humans and of populations. Denying it could have 

serious consequences for the development of our societies. Advances in medical research with the aim 

of effectively combating infectious diseases such as AIDS are impossible if every principle of 

evolution is denied. One cannot be fully aware of the risks involved in the significant decline in 

biodiversity and climate change if the mechanisms of evolution are not understood (A.10. min fetstil). 

 

 [...] Evolution is present everywhere, from medical overprescription of antibiotics that encourages 

the emergence of resistant bacteria to agricultural overuse of pesticides that causes insect mutations on 

which pesticides no longer have any effect (A.14. min fetstil).       

 

Basically, evolution pervades all medical research. How can we consider living in a world without 

medicine? That appears absurd, but removing the teaching of evolution from the curriculum, as 

advocated by the creationists, could result in a considerable reduction in, if not the end of, medical 

research (B.82.min fetstil). 

 

En snabb titt på en kreationistisk hemsida kan enkelt motbevisa alla dessa anklagelser om 

kreationism som ett hot mot medicinsk vetenskap och aids-forskning och bekämpningsmedel. (se 

t.ex. den i Sverige tongivande kreationistiska föreningen Genesis hemsida, www.genesis.nu, 

FAQ) Kreationistisk kritik är riktad mot makro-evolutionen – förändring över art-gränserna – 

som enligt dem är ett i grunden extrapolerat antagande utifrån den av alla parter erkänt empiriskt 

bevisade mikro-evolutionen – förändring inom art-gränserna (se Adriansons 1992 resonemang i 
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avsnitt 3.6.4). Detta bevisar inte att kreationister har rätt i sakfrågan men min poäng är att de inte 

kan anklagas för att alla kreationister förnekar alla former av evolution, när de inte gör det. 

 

         5) Stigmatisering 

Ett annat maktmedel som brukas i rapporten är att beslå kreationister med att ljuga och frisera 

sanningen. De skriver att:   
 

 [...] some creationists even go so far as to fabricate facts and evidence. ... some creationists, ... do 

not hesitate to fabricate “pseudo” evidence to try to prove the scientific nature of their statements 

(B.46.,min fetstil). 

 

[...] [T]he American Institute for Creation Research, resort to partial, indeed erroneous, references 

to develop their creationist arguments. The authors do not hesitate to quote magazine articles that 

defend evolution but they succeed in turning the meaning round by shortening the quotations. This 

is nothing less than intellectual dishonesty, which is particularly harmful (B.84.,min fetstil). 

 

Att felaktigheter och rena lögner kan ha levererats av kreationister behöver inte betvivlas. Men 

två saker är viktiga att hålla i minnet: Kan det vara så att ”fabricerade fakta” i många fall bara är 

ett annat ord på en annorlunda konkurrerande tolkning  av ett fenomen eller ett konkret fynd? 

Inga konkreta exempel ges så frågan hänger i luften. Kan det också vara så att evolutionister 

fabricerat fakta någon gång (fast det inte nämns här)? 41  

 

      5.2.2.3 Diskussion om tolkningsföreträden    

I ljuset av de tolkningsföreträden som jag konstaterat finns i Europarådsrapporten så ställs det 

deliberativa samtalet inför en konkret men också en teoretiskt principiellt viktig fråga. Hur långt 

kan det deliberativa samtalets giltighetsprövningsaxiom sträcka sig på bekostnad av den 

sekularism som Roths och Englunds texter också ger uttryck för? Habermas (2007) och i viss 

mån Roths öppna relativiserande hållning gentemot alla scientistiska anspråk på sanningen ställs 

här inför en utmaning. Tillämpas denna Europarådsrapports slutsatser såväl som dess 

vidhängande diskursiva maktspråksattityder i den svenska skolan, så finns risken att inte bara en 

religiös minoritets uppfattning utesluts i en för dem ontologiskt central fråga – nog så kännbart 

för dem – utan även att deliberationens giltighetsprövningsrätt principiellt också kan sättas i 

fråga. För var går gränsen för det prövbara? Vem avgör när en uppfattning eller ett fenomen är 

lämpligt för en offentlig diskurs? Antingen så är samtalet öppet eller så finns det ”gate-keepers” 

                                                
41 Piltdownskandalen är ett känt exempel på ett sådant falsarium. En (på)hittad förfader till människan som från 1912 
 fram till avslöjandet 1955 var ett viktigt bevis för evolutionära teorier om människan (National Encyklopedin, 
 NE.se, sökord: piltdownmänniskan). 
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likt Frimannsson (2004), som över elevernas huvuden avgör vad som är rätt och fel. I så fall kan 

Roths, Englunds och Sundgrens (1995) ord om elevers rätt att kritiskt granska bli selektiv och 

inte så fri som Habermas kommunikativa rationalitet föreskriver. Med Noelle-Neumanns 

tystnadsspiral (i Jodal 2003) och Theodorssons (2004) störningskriterier så skulle det kunna 

skapas en öppning för ett pseudo-deliberativt samtal där vissa individer tystnar, taktiskt eller mot 

sin vilja byter åsikt – inte på grund av det bättre argumentets rationalitet – utan för att en stark 

diskurs totalitära maktanspråk.  

      Adriansons (1985, 1992) kritik av materialismens föregivna icke-metafysik och 

sammanblandningen mellan mikro- och makroevolution pekar på dessa anspråk på 

tolkningsföreträde. Det förstnämnda i form av tro kontra vetande och det senare som ett försök att 

skapa en vetenskapsfientlig nidbild av kreationism/ID som för den oinsatte är lätt att ta avstånd 

ifrån. 

     I fallet med kreationism/ID – evolutionslära i rapportens tappning så är det frågan om 

difference kan sägas ges något politiskt ekvivalent utrymme. Men är detta ett problem? Är inte 

elevens värld, inklusive de religiösa eleverna, bra mycket mer än en fråga om livets ursprung? Jo, 

på sätt och vis är det riktigt, men i principiell mening så pekar denna problematik på den 

deliberativa teorins svaga punkt. En svaghet som också Arendt och Ljunggren (2007a) implicit 

pekar på – det universalistiska konsensusidealet. När uppfattningarna som i denna sakfråga är 

mer än bara diversity så kan inte Habermas teori reducera detta till likhet och uppnående av ett 

rationellt konsensus, utan skillnaden, difference, kvarstår. Men i fallet religion – sekulärt så 

tycker jag mig se att Habermas (2007) anat problem som dessa med sin både-och-hållning, något 

jag menar kan ses i de kriterier för kommunikation dem emellan som han ställt upp. 

 

               5.2.3     Tillämpningen av den kommunikativa rationaliteten 
 

Ds.3          Hur kan definitionerna i Habermas kommunikativa rationalitet  tillämpas på  

                 Europarådsrapporten? 

 

Habermas procedurkriterie nummer 3 i modellen, tabell 8 i avsnitt 4.3.3, lämnas därhän eftersom 

det inte gick att utan sökta kopplingar ”läsa in” detta kriterie i texten. 

 
       1/2   Kommunikativ initiativrätt/Rätten till  giltighetsprövning 

Rapportförfattarna konstaterar, i en översättning till ”habermasianska”, att initiativ till att få pröva 

sina arguments giltighet i skolan tillsammans med evolutionsläran reses av ID-teoretikerna 

(B.35.). Detta anspråk avisas med att det skulle öppna en dammlucka med galenskaper och att 

elever och studenter bara skulle bli förvirrade (B.51.).  



                                                                       - 88 - 
 

De avslutar med att en sådan öppenhet är 
 

... a great risk of a serious confusion being introduced into our children’s minds between what has to 

do with convictions, beliefs and ideals and what has to do with science, and of the advent of an “all 

things are equal” attitude, which may seem appealing and tolerant but is actually extremely harmful 

(B.92., min fetstil). 
 

Det är intressant att se hur rapporten inte har någon tilltro elevers förmåga till att kritiskt kunna 

granska och pröva, och att kunna hantera en situation där olika perspektiv och uppfattningar får 

brytas med varandra – en normal demokratisk situation. Bortblåst är idealet om det kritiska 

tänkande och ömsesidiga prövningen som är fundamentet för Habermas kommunikativa 

rationalitet, borta är tilltron till den Andre som varande förnuftig utifrån sina utgångspunkter. Här 

ska bara perspektiven ”icke-prövas” – det ena sväljas med hull och hår – det andra hållas utanför. 

Detta är i min mening så långt från Habermas kommunikativa rationalitet man kan komma – ett i 

mitt tycke fundamentalistiskt sätt att hantera sina meningsmotståndare, som inte har någon grund 

i ett demokratiskt tänkande och i en tilltro till elevers förmåga att värdera och att självständigt 

kunna ta ställning, något läroplanerna ger uttryck för att de kan (Lpo 94, s.10; Lpf 94, s.38). 

      Jag anknyter till Roths diskussion om skolans kunskapsformuleringsprivilegium (se avsnitt 

5.1.1.2). Han menar ju att detta är ett hinder för elevers möjligheter att kritiskt granska 

legitimiteten hos all kunskap som skolan förmedlar. Han har tilltro till elevers förmåga att 

tillsammans överväga och giltighetsbedöma det som förefaller vara i elevers intresse. Detta står i 

bjärt kontrast till rapportens i min tolkning implicita syn på den kommunikativa rationalitetens 

oförmåga till relevant kunskaps- och värderingsbildning.  Frimannssons (2004) syn däremot 

anknyter till rapportens uppfattning på denna punkt anser jag.  

 

 

               5.2.4       Var går gränsen mellan det offentliga och det privata?  
 

DS.4        Var dras gränsen mellan det offentliga och det privata i Europarådsrapporten? 

 

       1) Hierarkikriteriet 

Enligt definitionen på det uppställda hierarkikriteriet så ställer rapportförfattarna allt som inte är 

evolution som något lägre i rang och som då endast kan undervisas i kultur- och religionsämnen. 

De skriver 
 

 [...] In the name of freedom of expression and individual belief, creationist theories, as any other 

theological position, could possibly be presented as an addition to cultural and religious education, 

but they cannot claim scientific respectability (A. 15.). 
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De kan alltså se det hela som en nödvändig eftergift för trosfrihet och yttrandefrihet men bara 

inom offentligt definierade religiösa ”reservatsgränser”.  

 

       2) Gränskriteriet 

När det gäller gränsdragningen mellan det offentliga och det privata så finns det en underförstådd 

ton i allt det redan citerade som kan sammanfattas med denna reaktion från Schweiz på ett 

utskick av en muslimsk bok om kreationism till landets skolor. Den “does not comply with the 

principle of the separation of secular and religious education” (B.60.). Rapporten såg 

utvecklingen i USA som ett varnande exempel på skadlig sammanblandning mellan offentligt och 

privat, sekulärt och privat. 
 

In July 2005, the Pew Research Center conducted a poll that showed that 64% of Americans favoured 

the teaching of intelligent design alongside the theory of evolution and that 38% would support the 

total abandonment of the teaching of evolution in publicly owned schools. The American President 

George W. Bush supports the principle of teaching both intelligent design and the theory of evolution 

(B.37., min fetstil). 

 

The writings of the leaders of this movement [Intelligent Design.] show that their motivations and 

objectives are not scientific but religious (B.48., min fetstil, helkursiverat i original). 
 

Här skulle i min tolkning av rapporten gränsen kunna gå mellan det privata och det offentliga. 

Varje vetenskaplig teori ska kunna motiveras sekulärt utifrån en metodologisk materialism för att 

få delta i det offentliga. Minsta antydan om kreationism eller ID skvallrar om att argumenten har 

religiösa teleologiska ansatser och då blir teorin definitionsmässigt privat. 

  

      5.2.4.1 Diskussion om det offentliga och privata   

I diskussionen i avsnitt 5.1.3.1 så identifierade jag tidigare några problem med det moderna 

samhällets dikotomiska uppdelning i offentligt och privat. Dels att starka diskurser som evolution 

tenderar att inta det oproblematiserades plats och då i principiell deliberativ mening ”förlora” sin 

definition som offentlig. Dels att individer tenderar att politiskt klyvas i en privat, ”icke-vara-

del”, och en offentlig del. Detta menar jag fulländas i rapportens version av ”det goda livet” och 

”det ändamålsenliga”. Evolutionens grundaxiom upphöjs över all kritisk granskning och blir 

därmed omöjligt (eller otillåtet) att delibrera. Individer med avvikande uppfattningar i frågan, 

marginaliseras, stigmatiseras och ”halveras” genom att grunden för deras tänkande ogiltighets-

förklaras som varande något rationellt. Jag skulle vilja säga att här skulle den moderna 

vetenskapstrons starkaste uttryck i vår tid kunna ligga – ett uttryck som även på ett principiellt 

plan kan skärpa konflikten mellan skolan som en kunskapsförmedlare och skolan som en 

demokratisk arena.  
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6   Slutdiskussion 
 

• Hur öppet kan det deliberativa samtalets gränser teoretiskt göras för ontologisk skillnad 

(difference) utifrån delsyftets problematik gällande evolutionsläran visavi  

        kreationism/intelligent design i skolan som ett principiellt fall? 

 

Nu är det dags att knyta ihop säcken genom att introducera denna slutliga frågeställning. Men för 

att kunna ge ett preliminärt teoretiskt svar på denna fråga så behöver det problematiska 

förhållandet mellan det deliberativa samtalet och den scientism som Europarådsrapporten är ett 

exempel på, tydligt visualiseras utifrån de framlagda textanalyserna och de vidhängande 

diskussionerna.  

 

     6.1     En problematiserande koppling 

Följande tabell är ett koncentrat av några centrala element i relationen mellan det deliberativa 

samtalet enligt Englund och Roth respektive Europarådsrapporten. 

 
 

Tabell 11 Några olikheter och likheter mellan undersökningsobjekten 
 

Det deliberativa  
Samtalet enligt  
Englund och Roth 

Det privata = det  
intersubjektivt                        
oproblematiserade 

Anti-scientistisk 
deliberativ  
giltighetsprövning 

Europarådsrapporten Det offentliga = det  
vetenskapligt                            
oproblematiska 

Scientism 

Distinktionen mellan  
offentligt – privat  
som ett implicit  
sekulärt 
tolkningsföreträde 

 
 

I denna tabell framkommer den ambivalenta hållning som jag noterade att jag funnit i Englunds 

och Roths texter angående tolkningsföreträden för det offentliga och sekulära respektive elevers 

giltighetsprövningsrätt. Denna ambivalens kan formuleras som två dikotomier – deliberativa 

samtal visavi scientism och Europarådsrapporten visavi giltighetsprövning. Men också en 

gemensam referenspunkt – begreppsparet offentligt-privat som ett sekulärt tolkningsföreträde.  

      För att kunna konkretisera dessa dikotomiers kommunicerande problematik så gör jag på 

nästa sida ett relationellt schema, figur 2, där rapporten får vara en empirisk konkretion av 

ontologierna materialism/humanism på det teoretiska planet.  

      Det som kan läsas ut av denna figur är dels att det som binder samman det deliberativa 

samtalet och de sekulära ontologierna kan vara kopplingen till dikotomin offentligt – privat, 

förstått som ett hierarki- och gräns-kriterie vilket utestänger det privata och det religiösa och dess 

teleologiska ontologi. Denna mellanställning skulle kunna ge detta begreppspar en nyckelroll till 



                                                                       - 91 - 
 

en förståelse för ambivalensen hos Englund och Roth. En ambivalens som här står i relation till 

ett principiellt exempel på ett sekulärt fenomen, Europarådsrapporten. Sedan så visas det som kan 

särskilja  –  vilket är de två konfliktlinjer som framkommit i undersökningen.  

 

       Figur 2.  Relationen mellan det deliberativa samtalet – Europarådsrapporten och det sekulära 
 

            

 

 

En konsekvens av detta relationsschema kan vara att det sekulära, universella, står 

oproblematiserat, trots konflikter inbördes. Den sekularism som den övre linjen står för är de 

olika grader av sekulärt tänkande som längs en glidande skala rör sig mellan en relativistisk 

giltighetsprövning och en essentialistisk scientism, här som uttryck för diversity. Denna 

sekularism står också för det universum som de övriga relationerna befinner sig i. En genklang av 

det sekulärliberalistiska tolkningsföreträde som Gustavsson (2003), Carleheden (2007a, 2007b) 

och Sigurdson (2002) gav uttryck för i avsnitt 3.3.2.1 och 3.3.2.2. Inom triangelns område finns 

det då bara plats för inomsekulär diversity.  

      Men hur skulle detta kunna se ut i en pedagogisk miljö? Med följande figur 3 så vill jag visa 

hur denna ovan beskrivna rådande diskursen kring offentligt – privat, uttryckt som ett sekulärt 

definierat tolkningsprivilegium, kan se ut i en skolsituation. 

      Detta är givetvis en ytterst förenklad bild av verkligheten. Den vill bara analytiskt visa vad 

som sker på ett religiöst plan – elev A och B kanske upplever samma sak fast på helt andra 

områden. Dessutom handlar det här om sådana religiösa uppfattningar som inte kan kategoriseras 

som diversity utan mer som difference. Men som varande principiellt problem så finns det 

möjligheter till teoretiska generaliseringar. 

 
 

Det sekulära, det 
universella 

Det deliberativa 
samtalet 

Materialism/Humanism 
(Europarådsrapporten 
som exempel) 
 

Scientism 
(vetenskapstro som 

tolkningsföreträde) 

Rätten till 
giltighets-
prövning 

 

Dikotomin 
offentligt - 
privat 

Streckade pilar     
= konfliktlinjer 
Heldragen pil 
= förstärkning 
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Figur 3      Elevers religiösa uppfattningar (difference) hänvisade till det privata 
 

 

 

Elev A och B har här med sin sekulära bakgrund ett försprång och har då ontologiskt sett ett i 

grunden oproblematiserat bagage med sig, det de har med sig hemifrån prövas i hög grad alltså 

inte. Elev C däremot får ”lämna” en del av sitt bagage utanför skolan. Detta kan antingen bli 

oproblematiserat eftersom det gjorts frånvarande genom gränskriteriet eller på förhand 

definitionsmässigt ogiltigförklarat som en kandidat till ett bättre argument genom hierarki-

kriteriet. Här ligger troligen kärnan till den marginaliserade ställning som religiösa ontologier kan 

ha i skolan. Slutsatsen jag drar av detta är att det moderna begreppsparet offentligt – privat skulle 

behöva brytas upp och ges andra innebörder om religiösa perspektiv ska kunna få tillträde till det 

offentliga rummet på lika villkor. Men hur ska detta ske? Riskerar inte detta att sätta den 

religionsfred ur spel som Habermas (2007) menar ligger säkrad i de sekuläras tolkningsföreträde? 

(se hans resonemang i underavsnitt 3.2.5.1) 

 

     6.2     Offentligt – privat, ett teoretiskt alternativ  

Ljunggren och Arendt (i Ljunggren 2007a) pekar på möjliga vägar till en lösning av ett dilemma 

som detta. Båda menar att individer (elever hos Ljunggren) ska kunna vara både privata och 

offentliga (se avsnitt 3.4). Ljunggren (a.a.) menar att ett radikalt demokratibegrepp förutsätter att 

detta är möjligt. Arendt menar enligt Ljunggren (1997) att detta ger utrymme för difference 

genom en skillnadens solidaritet, en solidaritet där individen tänker representativt och ger den 

Andre ett lika politiskt utrymme. Detta är enligt Ljunggren (a.a.) en naturlig följd av pluralismen 

och den med denna vidhängande individualismen. Detta kan åskådliggöras översiktligt med figur 

4 på nästa sida. I denna återkommer ”triangeln” i en ny form.  

      Den nedre punkten som tidigare bestod av dikotomin offentlig – privat, en sekularismens 

”gate-keeper”, har nu brutits upp och ersatts av två intressepunkter sammanbundna med religion/ 

religiösa uppfattningar som en ny del av det offentliga. De offentliga här gestaltat i form av 
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jämlika politiska rättigheter att få giltighetspröva och jämlika skyldigheter att få bli giltighets-

prövad. Dessutom det religiösa som tillsammans med det deliberativa samtalet då har en 

gemensam kritik mot essentialistisk scientism. Poängen med detta är att det tolkningsmonopol 

som det sekulära hade i den förra figuren nu utmanas genom att dess motsats, religiös teleologi 

nu kommer in med ömsesidiga krav på giltighetsprövning. Med denna lösning så skulle också 

difference kunna få plats i det offentliga på samma grunder som diversity tidigare fick inom den 

sekulära hegemonin. 

 
Figur 4.  Relationen mellan det deliberativa samtalet – Europarådsrapporten och det sekulära och  
               det religiösa efter att dikotomin offentligt eller privat brutits upp till ett offentligt och  
               privat.   
 

 

 

 

Denna figurs teoretiska schemas motsvarighet för den tidigare skissade skolsituationen ser ut 

enligt figur 5 på nästa sida.  

      Här har gränsen mellan det ”godkända” och det ”icke-godkända” dragits rakt över alla elevers 

och lärarens erfarenheter och uppfattningar. Detta innebär att alla uppfattningar hos alla individer, 

genom den kommunikativa rationalitetens giltighetsprövning, prövas mot samma minimalistiska 

värdegrund. Prövningen av det godtagbara sker då genom en deliberativ process utifrån denna 

minimalistiska gemensamhet. Det som potentiellt hamnar utanför denna gräns hos var och en 

skulle då kunna exkluderas utan anseende till vilken bakgrund eller uppfattning individen 

tillskrivs. Det som är väsentligt är bara Ljunggrens (2007a) fråga ”Vem är du som anser detta i 

denna fråga” (a.a.. s.149). 
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Figur 5      Alla elevers och lärares privata uppfattningar giltighetsprövade på en gemensam  
                   minimalistisk grund. 

 
     
 

Men hur ska detta kunna göras? Var ska gränsen mellan det demokratiskt acceptabla och det 

oacceptabla dras? Englund menade ju att demokratiska värden ska vara överordnade det 

deliberativa samtalet – innebär då en flyttning av gränsen offentligt-privat att grundläggande 

värden skulle kunna sättas ur spel till förmån för en störtflod av partikulära uppfattningar och 

värderingar som svårligen kan inordnas i ett modernt, västerländskt, sekulärt samhälle? I följande 

kapitel så kommer jag att göra ett försök att teoretiskt dra denna alternativa gräns på en 

minimalistisk värderingsgrund utifrån Arendts (2004), skillnadens solidaritet, underavsnitt 3.3.1.2 

och Sigurdsons/McLaughlins minimalism (i Sigurdson 2002), avsnitt 3.7.2, med det centrala i en 

demokratisk värdegrund enligt Orlenius (2001) från underkapitel 3.1 – det oantastliga lika 

människovärdet.   

 

    6.3     Den tvåbenta ömsesidigheten – en teoretisk lösning? 

Denna rubrik anger att den teoretiska lösningen skulle kunna formuleras utifrån en kombination 

av Habermas kommunikativa rationalitet och Arendts (2004) politiskt representativa solidaritet. 

Men jag menar i samklang med Arendt (i Ljunggren 1997) att Habermas kommunikativitet är 

alltför fokuserad vid uppnående av konsensus och en relativisering av det egna för att kunna ge 

rättvisa åt uppfattningar som är av mer absolut karaktär – som till exempel religiösa 

uppfattningar. Mouffes/Laclaus (i a.a.) och även i viss mån Frasers lösning betonar å andra sidan 

den olösliga konflikten och antagonismen på ett sådant sätt att samförstånd och demokratisk 

giltighetsprövning inte har den relevans som behövs för att kunna forma ett gemensamt samhälle 

och  en gemensam skola. Här kommer Arendts (i a.a.) både-och-perspektiv in, ett perspektiv som 

betonar mötet och den representativa solidariteten samtidigt som det egna perspektivet inte 

behöver ges upp men problematiseras i en offentlig diskussion (se underavsnitt 3.3.1.2). Men hon 
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betonar också att det stora problemet för det politiska livet  – faktasanningar – är sanningar som 

inte anses behöva ifrågasättas eftersom ”det bara är så här”. Här menar jag kommer den stora 

utmaningen mot att teoretiskt formulera en politisk inkludering av religiösa perspektiv som per 

definition ofta är absoluta faktasanningar med anspråk på en självklar giltighet.  

     Viktigt att komma ihåg att det på goda grunder utifrån mitt forskningsläge finns skäl att även 

se scientistiska uppfattningar av metafysisk art som en del av denna problematik. Min skissade 

lösning inkluderar ett erkännande från både de religiösa och de sekulära ”absolutisternas” håll 

och från de relativistiska liberalsekuläras håll. 

 

               6.3.1    Den ömsesidiga rätten att få ha fel 

Det första bidraget till denna lösning är ett erkännande av att motparten faktiskt kan anses inte 

bara ha en rätt till yttrande-, åsikts- och religionsfrihet utan även ha en rätt att få ha fel. En rätt 

som är ömsesidig. Detta synsätt harmonierar med Bobbios (2001) idé om att ”[m]an kan tala om 

tolerans bara om de dåliga idéerna tolereras” (a.a., s.198). Elev C i skolexemplet kan vara 

övertygad att den har rätt i en fråga och att A och B har fel. Men detta ger inte C rätt att kräva 

tystnad eller en ändring hos dessa. Det steget måste tas av fri vilja av A och B utan diskursivt 

tryck. Detta är som jag ser det en konkret tillämpning av Bobbios (a.a.) högsta nivå av tolerans 

för ”absolutister” från underkapitel 3.5. Omvänt gäller det samma om att C har rätt till respekt för 

sitt ställningstagande även om A och B anser att C har fel – denne har rätt att få ha detta – och ska 

ges en möjlighet till förändring men utifrån ett eget initiativ utan diskursivt tryck. Att ge 

motparten denna rätt till ”felbarhet” är kanske svårast att acceptera hos de med absoluta 

uppfattningar och värderingar men behöver vara ömsesidigt pliktig för alla om absolutismens 

mörka sida – totaliserandet av det egna och demoniserandet av den Andre – ska kunna hållas i 

schack. Detta ställer också Habermas (2007) upp som ett krav på de religiösa medborgarna i 

underavsnitt 3.2.5.2. De gemensamma uppfattningarna behöver med nödvändighet vara få och 

förutom denna och nästa grundregel vara grundade på ett antaget absolut lika värde för alla 

människor oavsett kultur och ontologisk hemvist.  

 

               6.3.2    Den ömsesidiga individuella ekvivalensen 

Det andra bidraget är ett bedömande av de i gemenskapen ingående giltighetsanspråken för 

uppfattningar och värderingar efter en sats – motsats modell med den individuella ekvivalensen 

som bedömningsgrund. Detta är främst en utmaning för sekulärliberalismens universalism 

eftersom även anspråk på kollektiv grund kan rymmas i denna modell. Fokuset ska inte längre 

ligga på formen eller uttrycket hos ett fenomen utan de tänkta konsekvenserna för individen och 
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för tredje person. Tanken är att legitimiteten hos ett värde, livsmål eller uppfattning ska jämföras 

med sin faktiska eller teoretiska motsats. Frågor som kan ställas är: 

 

1)   Kan de motstående satserna vara ekvivalenta ur ett individuellt perspektiv?  

2)   Kan de drabba den tredje personen, t.ex. barn, negativt eller positivt eller kan konsekvensen  

     anses vara ekvivalent?  

3)   Vilken syn på människan som kategori och individ ges i de motstående satserna? 

4)   Vilka konsekvenser för demokratin som system ges i de motstående satserna? 

 

Om nu delsyftesproblematikens fall tas upp till bedömning enligt dessa frågor så kan följande 

schema upprättas: 

 

            Sats: Evolutionism    

     Motsats: Kreationism/ID  

     Ekvivalensbedömning: 

1. Ur ett individuellt perspektiv så kan en individ kunskaps- och värderingsmässigt klara 

sig i stort sett lika bra med endera av dessa uppfattningar – på ett villkor att individen 

också förstår och erkänner den andres motsatta perspektiv, dvs. som ett exempel en 

skola där båda  perspektiven lyfts upp i en kommunikativ rationalitetsprövning. 
 

2. Att fostra barn i den ena eller andra uppfattningen har relativt lite med deras framtida      

funktion som funktionella samhällsmedborgare att göra – det som kan göra det ena eller     

andra perspektivet till ett minus är om dessa utnyttjas för att genom undervisningen     

koppla elever till odemokratiska fenomen och genom detta skapa medborgare som 

begränsar andras rätt att forma sina liv efter deras version av det goda livet.  
 

3. Kreationism erkänner varje människas unika värde eftersom det antas ligga ett syfte, en 

plan bakom allt skapat. Evolution kombinerad med humanism ser människan som den 

högsta formen av liv och att hon därför är värd att bevara liksom livet i dess övriga 

mångfald. 
 

4. Demokratin bygger på axiomet om alla människors lika och höga värde. Kreationismen     

uppfyller detta genom sin teleologiska syn på människan och i sin humanistiska version     

uppfyller även evolutionismen detta genom sin syn att människan som en högt 

utvecklad form av liv med socialitet – en socialitet som bygger på jämlikhet mellan 

individer. 
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Denna procedur kan genomföras för varje fenomen som behöver bedömas. Graden av 

oöverensstämmelser med demokratiska minimi-principer bedöms genom de fyra ekvivalens-

kriterierna om de kan accepteras. Poängen är inte fenomenets överensstämmelse med den ena 

eller den andra satsens perspektiv utan med överensstämmelsen med en minimalistisk värde-

grund. Med detta förfaringssätt kan fler perspektiv utifrån flera ontologiska utgångspunkter 

inneslutas i den deliberativa demokratin. Detta sker genom att det bättre argumentet görs 

ontologineutralt. Detta kan jämföras med Orlenius (2001) och Sigurdsons (2002) respektive 

resonemang i underkapitel 3.1 och underavsnitt 3.3.2.1, om att olika ontologiska ståndpunkter 

kan motivera samma värden samt att olika traditioner kan förvalta samma universella etik och 

normer. 

      En intressant aspekt av detta med evolutionism kan vara att den tidigare redovisade möjliga 

problematiken med människovärde och demokrati för denna ontologi teoretiskt skulle kunna 

ligga nära de problem som ofta sammanknippas med renodlad religiös fundamentalism. 

Evolutionismens inbyggda meningslöshet och reducering av människan till inget annat än en 

biologisk maskin skulle kunna göra den minst lika omänsklig. Orlenius (2001) ställer sig ju 

frågan, i avsnitt 3.6.4, om det går att hävda människans värde i samma andetag som biologism 

(naturalism)? Gerles (1999) resonemang i avsnitt 3.7.2 kan på goda grunder tolkas som att de 

religiösa friskolornas framväxt kan vara ett konkret svar på denna brist på värdegrund för de 

demokratiska värdena som ett alltför materialistiskt och instrumentellt tänkande lett till. Detta 

skulle kunna vara exempel på religiösa gruppers tillämpning av den motmakt som Bergström & 

Boréus (2005) menar kommer ur en repressiv maktutövning (se not 30 i avsnitt 4.3.2). 

     Allt detta kan också ställas i relation till utbildningsministerns uttalande om att ”eleverna 

måste skyddas från varje form av fundamentalism” (Johan Anderberg, 2007-10-14). Detta var 

riktat bl.a. mot att kreationism/ID skulle kunna tas upp jämsides med evolutionen i 

undervisningen – något som i synnerhet var riktat mot de religiösa friskolorna. Men frågan är om 

inte denna vilja att skydda mot all fundamentalism i ljuset av denna undersökning även skulle 

kunna riktas mot den materialistiska fundamentalism som vill exkludera alla andra anspråk på 

giltighet för uppfattningar om vårt ursprung? Den undersökta Europarådsrapporten har i detta 

avseende enligt min tolkning en långt driven vilja att på fundamentalistiskt vis ”skydda” barnen 

från ”fel” information och åsikter. 

      Lösningen på detta ”fundamentalisternas ställningskrig” skulle kunna vara att ömsesidigt 

våga mötas i deliberativa samtal där alla parters giltighetsanspråk i sann deliberativ-demokratisk 

anda får läggas på bordet. Detta medan alla parter ömsesidigt lyssnar på den andres perspektiv 

med en vilja att förstå och att tillskriva den Andre en rationalitet utifrån dennes utgångspunkter. 
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Det är bara på detta vis en skillnadens solidaritet skulle kunna realiseras inom detta fält enligt 

mitt sätt att se. 

 

               6.3.3    Det bättre argumentets principiella neutralitet 

Sammansmältningen av de två bidragen – ömsesidig felbarhetsrätt och demokratisk ekvivalens 

skapar underlag för en principiell neutralitet hos det bättre argumentet. Detta legitimeras inte av 

huruvida det stämmer med liberala eller sekulära principer utan om det stämmer med en djupare 

förankrad samsyn i ett axiomatiskt antaget absolut människovärde. Det är då inte längre ett 

sekulärt förnuft med universalistiska anspråk som bedömer giltigheten av ett anspråk utan ett 

synsätt som bedömer de olika giltighetsanspråken efter vilka deras konsekvenser är för de grund-

läggande demokratiska värdena. Individens frihet till utveckling och till ett gott liv parat med en 

rätt till att få ha fel. Individuell likvärdighet – men inte på sekulär förnuftsgrund utan utifrån 

konsekvenser för demokratiska värden och tredje person.  

      Men är inte Habermas ”bättre argument” neutralt redan? (se avsnitt 3.2.4) I princip så skulle 

det kunna vara så om inte det vore så att detta bättre argument i universalismens namn kan 

gömma på ett sekulär-liberalistiskt tolkningsföreträde. Min modell är ett teoretiskt försök att 

bryta upp denna ontologiska hegemoni till förmån för en ansvarstagande pluralism utan en alltför 

långt gången relativiserings faror. 

      Med dessa teoretiska principer skulle en långt gången deliberativ frihet i skolan kunna 

realiseras. Elever skulle som Roth uttryckt det ges rätten till att föra fram vadhelst de finner 

meningsfullt till giltighetsprövning utan hänsyn till ontologisk hemvist. Gränsen för det 

demokratiskt acceptabla skulle då inte gå mellan en kunskapsmonopolistisk skola och en klient 

till elev – mellan offentligt och privat – utan mellan elevernas utlevda uppfattningar och 

identiteter i linje med en minimalistisk värdegrund och de uppfattningar och identiteter som faller 

utanför denna grund.  

      Här vill jag återknyta till diskussionen om värdegrunden som en moralisk miljö från 

underkapitel 3.1. Mitt förslag på lösning innebär att det deliberativa samtalet – som ”en teknik för 

skillnadens solidaritet” och befriat från sekulära tolkningsföreträden – skulle kunna vara den 

värdegrund som Englund (2000) vill skapa i skolan. En värdegrund med demokratiska värden 

som överordnade – detta då förstått som axiomatiskt antagna absoluter som till exempel 

människans unika värde – men då inte nödvändigtvis individualistiskt tolkade. Denna värdegrund 

kan då även inkludera rätten för individen att vara tillhörig ett kollektiv. Men vad detta skulle 

innebära ligger utanför denna undersökning och får kanske vara föremål för vidare forskning. 
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6.4     Slutsatser 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka möjligheterna för det deliberativa samtalet att 

kunna upprätthålla en politisk jämlikhet som även inkluderar elever med religiösa uppfattningar. 

Detta har gjorts i en jämförande studie mellan detta samtal och en konkret problematik – 

åskådliggjord av Europarådsrapporten. Vad blev resultatet av denna undersökning? 

      Huvudpunkten i min slutsummering skulle kunna beskrivas som att det deliberativa samtalet 

skulle kunna ha de teoretiska förutsättningarna för att kunna inkludera även elever med religiösa 

uppfattningar typ kreationism/ID. De beskrivna central- eller nodalpunkterna, allmän giltighets-

prövningsrätt och att inga tolkningsmonopol ska råda styrker denna slutsats. Men det har också 

framkommit att detta bara kan realiseras under vissa premisser. För det första får inte längre 

sekulär scientism skapa några giltighetsprövningsfria reservat inom några ämnen i skolan. För det 

andra så ska elevers privata sfär – erfarenheter och uppfattningar – kunna bäras in i skolan utan 

några andra förbehåll än att de ska få giltighetsprövas i deliberativa samtal med människovärdet 

som överordnad princip. Detta sistnämnda gör att odemokratiska uppfattningar i extrema fall kan 

stängas ute (t.ex. nynazism). Men poängen är då inte som det ofta varit tidigare att vissa individer 

får vara ”ute” medan andra får vara ”inne” på grund av en offentligt-privat diskurs utan på grund 

av individernas uppfattningars demokratiska innehåll. Detta leder till en utökning av den politiskt 

jämlika legitimiteten för fler elever och deras uppfattningar och världsbilder i skolan. Den i det 

föregående underkapitlet skissade öppningen av det offentliga är givetvis inte helt oproblematisk 

– gränsdragningsproblem kommer att uppstå – men om en jämlik politisk gemenskap ska kunna 

realiseras så måste den risken kunna tas. Bobbio (2001) pekade ju på detta frihetens dilemma när 

det obekväma och till och med det ”felaktiga” i toleransen namn måste kunna accepteras för att 

friheten ska vara verklig och inte bara en fasad med tomt innehåll. 

      Alla elevers rätt till giltighetsprövning är det deliberativa samtalets nodalpunkt. Om inte detta 

kan genomföras så riskerar kanske visionen om ”skolan för alla” att krackelera inifrån och frågan 

är om inte det är detta vi har sett de senaste decennierna? För kan de inte vara så att de religiösa 

friskolornas existens i alla fall till en del är ett kvitto på frånvaron av denna ömsesidiga giltighets-

prövning i skolan? I så fall skulle det motsatta scenariot med McLaughlins (1987) ord kunna 

formuleras som att 

 

 [i]f and when Education for All is a reality, there will be no need for separate schools (a.a., s.69). 
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Bilaga 1)       Flödesschema – syften – frågor – analys/diskussion 
 
 

 
 

           Huvudsyfte 
Det deliberativa samtalet som 
värdegrund 

H.1) Ontologiska tolkningsföreträden? 
- Villkorskriterier religion – sekulärt  

H.4) Gränsen mellan  
         offentligt och privat? 

- det rätta – det goda 
 

 

H.3) Kommunikativ rationalitet? 
- Habermas fyra 
         procedurvillkor 

G.1) Det ideala deliberativa  
        samtalet jämfört med 
        Europaråds-rapportens 
        kommunikation              
       Likheter/skillnader?   

H.2) Instrumentella tolkningsföreträden? 
- Kriterier Tystnadsspiral 
-      Störningskriterier 

D.4) Gränsen mellan offentligt och privat? 
 

 

D.3) Kommunikativ rationalitet? 
- Habermas fyra  procedurvillkor 

 

D.2) Instrumentella   
         tolkningsföreträden? 

-      Störningskriterier 
 

D.1) Ontologiska tolkningsföreträden? 
- Villkorskriterier religion – 

sekulärt  
  

G.2) Öppna gränser  
           för  ontologisk  
           difference?  

             Delsyfte 
       Europaråds-rapporten 
       om kreationism i skolan 

 
    Slutdiskussion 
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Bilaga 2       Teoretisk modell över de tre ontologiernas fyra dimensioner och relation till  
                   läroplanen utifrån avsnitten 3.6.1, 3.6.2 och 3.6.3. Sigurdsons tolkning av etikens    
                     förvaltande av partikulära traditioner är här införd. Se avsnitt 3.3.2.1, not 12. 
 
 
 

 
 
                     MATERIALISM                          HUMANISM         RELIGIÖS TELEOLOGI 
 

Nodalpunkt =    ”materiellt determinerad”    ”transcendent självständig”    ”teleologiskt ansvarig” 
för människan 
 
Nodalpunkt =    ” värden är meningslösa”           ”värden är relativa”          ”värden är absoluta” 
för värden 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Inomvärdslig sluten    
   rationalitet  
- Alla värden är utan     
   mening 
- Mänskliga beteenden  

 

- Materialism = allt är en 
                       tillfällighet,  
- Anti-metafysik 
 

Etisk  
diskurs 
”Det goda     
  livet” 

Moralisk 
diskurs 
”Det rätta” 
 

Ontologisk 
diskurs 
”Det  
 självklara” 
 

- Vetenskapens    
  företräde, evolution,    
  rationella förklaringar 

 

- Vetenskapen      
 begränsad, kreationism,       
  Intelligent Design   
 

- Öppen rationalitet 
- Absoluta värden 
- Mänskliga värden 

- Förnuftsmässig  
  rationalitet 
- Relativa eller natur-    
  rättsliga värden 
- Mänskliga rättigheter 

- Teleologi = allt har ett  
                      ändamål 
- Öppen metafysik 

 

- Humanism = allt kan     
                   ges en mening 
- Rationalistisk      
   metafysik 

Skolans läroplan och 
kursplaner 

- Vetenskapen      
  omnipotent, evolution 

”Den etik som förvaltas av.....och 
västerländsk humanism...” som ett 
uttryck för en universell etik. 
 

”Den etik som förvaltas 
av kristen tradition...”  
som ett uttryck för en 
universell etik. 

 

- Människan är en  
  genetisk maskin,  
  likhet med naturen 
- Determinism (allt sker    
  endast genom       
  biologiska processer) 

- Människan är den 
  högsta formen av liv, 
  biologiskt transcendent     
  avskild från naturen    
- Människan är bara  
  ansvarig inför sig själv 

 

- Människan skapad till    
  Guds avbild med ett     
  givet syfte, särskild från  
   naturen 
- Människan ansvarig       
  inför ett /en högre     
  väsen / högre princip 

Pragma-
tisk  
diskurs 
”Det 
ändamåls-
enliga” 


