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Abstract 
 
Elisabet Langmann(2013): Toleransens pedagogik. En pedagogisk-
filosofisk studie av tolerans som en fråga för undervisning. (A Pedagogy of 
Tolerance: An Educational-Philosphical Study of Tolerance as a Question 
for Education). Örebro Studies in Education43, 231 pp. 
 
Focusing on a lived and practiced tolerance, this thesis sets out to explore 
questions concerning education for tolerance, and, specifically, how teach-
ers and educators can prepare students to become tolerating subjects in 
their everyday encounters with others. Taking its point of departure in real 
and fictional classroom situations, the overall purpose of the study is to 
explore the ethical and transformative potential inherent in education for 
tolerance. The theoretical frame of the study is deconstruction and the 
philosophical writings of Jacques Derrida.  

The purpose of the thesis is accomplished in three movements. The first 
aims to show why teachers and educators need to redirect their attention in 
the classroom if the ethical and transformative potential that lies in educa-
tion for tolerance is to be taken seriously. Instead of focusing on the toler-
ated and “deviating” other, it proposes that the tolerating subject should 
be the center of attention. The second movement aims to prepare the 
ground for a deconstructive reading by mapping different contemporary 
discourses of tolerance. Three distinct but interrelated dilemmas of toler-
ance are identified: the dilemma of welcoming, the dilemma of drawing 
boundaries, and the dilemma of bearing or enduring the otherness of the 
other. The third movement aims to show how a deconstructive reading of 
the dilemmas of tolerance can help teachers and educators to perceive and 
relate otherwise to the tolerating subject in education. For this, I turn to 
Derrida’s deconstructions of three concepts that are vital for our under-
standing of tolerance: hospitality, justice and mourning. The final section 
of the thesis discusses some educational implications deriving from the 
study. It is argued that if we look at the tolerating subject through the ex-
perience of its deconstruction, we also come to see education for tolerance 
otherwise. What this altered perspective can mean for education is articu-
lated within the framework of what is calleda pedagogy of tolerance. 

Keywords: tolerance education, toleration, social justice, teaching, Derrida, 
deconstruction, philosophy of education, intolerance, xenophobia. 
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Förord 
Få ting är så beroende av andra som att skriva en avhandling!   

Mina första ord vill jag rikta till Carl Anders Säfström som har varit min 
huvudhandledare. Med stor tillit och engagemang har du osvikligt stått vid 
min sida under hela denna tid. Tack, Carl Anders, för ditt förtroende, din 
klarhet och enorma tankekapacitet, och för att du har hjälpt mig att ro 
iland ett projekt som i stunder har tänjt på mina gränser.   

Mitt andra tack går till min biträdande handledare Moira von Wright. 
Få har en förmåga att som du få en slumrande aning att utvecklas till en 
klar tanke under loppet av bara någon timme. Tack Moira för din genero-
sitet, din förmåga att se det väsentliga, och för att du med genuint intresse 
har följt mitt arbete under denna tid.  

Vid sidan om mina handledare har två personer varit av särskild vikt i 
mitt skrivande. Tack Niclas Månsson och Sharon Todd för era varsamma 
läsningar, inspirerande samtal och för att ni har trott på mig och projektet 
från allra första början. Avhandlingen bär spår av våra samtal utan vilka 
den inte hade blivit som den är.  

Under min doktorandtid har jag varit medlem i tre forskningsgrupper 
vars regelbundna seminarieverksamheter har gett mig möjlighet att åter-
kommande presentera texter och få värdfulla kommentarer i skrivandets 
alla faser. Mitt akademiska hem under denna tid har utgjorts av forsk-
ningstruppen SIDES (Studies in Intersubjectivity and Difference in Educat-
ional Settings) vid Mälardalens högskola med Carl Anders Säfström som 
vetenskaplig ledare. Tack: Silvia Edling, Ove Eriksson, Anneli Frelin, Jan 
Grannäs, Erik Hjulström, Gunnlaugur Magnússon, Niclas Månsson, Jonas 
Nordmark, Johannes Rytzler, Tom Storfors och Carl Anders för era initie-
rade läsningar och engagerade diskussioner både under och efter Fredags-
seminariet. Ett varmt tack vill jag också rikta till Moira von Wrights forsk-
ningsgrupp STING (Studier av intersubjektivitet och handling) där tanken 
har varit fri och taket högt. Tack: Erik Hjulström, Sara Frödén, Anna-Lova 
Olssson, Lovisa Solbär och Moira för era kommentarer och läsningar, de 
har varit ovärderliga. Mitt tredje tack går till forskningsgruppen DICE 
(Difference, Identity, and Culture in Education) vid Stockholms universitet 
med Sharon Todd som vetenskaplig ledare. Tack: Rebecca Adami, Lovisa 
Bergdahl, Kristina Börebäck, Klara Dolk, Gunilla Granath, Erica Hag-
ström, Marie Hållander, Auli Arvola Orlander, Mikael Persson, Cathrine 
Ryther och Sharon för uppmuntran, inspiration och bildade läsningar och 
samtal. Jag vill också tacka Hillevi Lenz Taguchi, Karin Hultman och 
Anna Palmer som under en tid följde DICE seminarier och kommenterade 
mina texter. Ett särskilt tack riktar jag till Cathrine och Rebecka för stöd 
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och vänskap, och till dig Lovisa som både har kommit att bli en nära vän 
och min vetenskapliga syster under resans gång.   

Tre personer har granskat mitt manus mer ingående i olika skeden av 
dess utveckling: Johan Öhman, Carl Cederberg och Bosse Bergstedt. Ett 
särskilt tack till Carl Cederberg och Bosse Bergstedt för era kritiska och 
initierade läsningar vid mitt halvtids- respektive slutseminarium. Jag vill 
också tacka den läsgrupp vid Örebro universitet som kommenterade ma-
nuset i sitt absoluta slutskede. Tack Tomas Englund, Ninni Wahlström och 
Matilda Wiklund för era uppmuntrande ord och för att ni gjorde det möj-
ligt för mig att göra ytterligare några justeringar innan manuset gick i 
tryck.  

Under läsåret 2008/2009 möjliggjorde STINTs: kulturvetarstipendium 
att jag kunde spendera ett halvår vid Institute of Politics, Queen Mary, 
University of London. Jag vill tacka Lasse Thomassen för hans inbjudan till 
institutionen, och för hans kommentarer och intresse för mitt avhandlings-
projekt. Under vistelsen deltog jag även i forskningsmiljön vid the Institute 
of Educaiton (IOE) där jag bland annat följde det seminarium som organi-
seras av The Philosophy of Education Society Great Britain (PESGB). Ett 
särskilt tack går till Paul Standish och Judith Sussia för deras gästfrihet och 
för att de gav mig möjlighet att under en tid bli en del av forskningsmiljön 
på IOE och presentera mitt arbete. Under åren som gått har jag också haft 
givande samtal med andra internationella forskare. Ett särskilt tack går till 
Gert Biesta och Jan Masschelain för givande diskussioner och uppmuntran 
i mitt arbete.  

Min tid som doktorand har även medfört att jag har fått nya kollegor 
och vänner. Tack till alla er vid Mälardalens högskola och Örebro univer-
sitet som under åren har intresserat er för mitt arbete och gjort projektet 
möjligt. Ett särskilt tack går till Kicki Ekberg, forskningsadministratör vid 
Örebro universitet, för din professionalitet och förmåga att ordna upp allt 
till sitt bästa i stunder av administrativ förvirring. Jag vill även tacka två 
personer som har hjälpt mig med språkgranskningen av det slutliga manu-
set. Tack Eivor Langmann och Cathrine Ryter för era granskningar av den 
svenska texten respektive den engelska sammanfattningen.  

Avslutningsvis några ord till familj och vänner utfanför mitt akademiska 
hem (ni vet vilka ni är). Tack för att ni alltid finns där och för att ni har 
frågat hur det går! Tack Eivor, Fritz och Hildegun för ert osvikliga stöd 
och för att ni har ställt upp med hund- och barnpassning i vått och tort. 
Och tack Martin, för din kärlek och omtanke, ditt genuina intresse för mitt 
arbete, din svindlande höjd i tanken och för så oändligt mycket mer. Av-
handlingen tillägnas vår älskade son, Caspian.  
      Stockhom i september 2013 
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Inledning 
 
Denna avhandling börjar i ett klassrum, närmare bestämt under en lektion 
i Livskunskap i en gymnasieklass.1 Den händelsen som beskrivs är hämtad 
från avhandlingen I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland 
gymnasietjejer (Ambjörnsson 2004) och temat för det aktuella undervis-
ningstillfället är sexualitet, känslor och identitet. Längst fram i klassrum-
met uppflugen på en bänk sitter läraren och läser upp de frågor som ele-
verna själva har fått skriva ned på lappar. Frågorna som är anonyma och 
riktade till hela klassen kommer till stor del att handla om sexuella prefe-
renser. Genom handuppräckning eller svar på direkta frågor får eleverna 
veta hur många som har gjort sexdebut och vad killar respektive tjejer blir 
mest upphetsade av hos det motsatta könet. Enligt Ambjörnsson är stäm-
ningen i klassrummet spänd och förväntansfull inför de avslöjanden som 
kommer göras, och läraren pressar halvt skämtsamt och halvt provoce-
rande eleverna på svar. När det är tjugo minuter kvar av lektionen är frå-
gorna slut. Efter någon sekunds tvekan bestämmer sig läraren för att själv 
fortsätta frågestunden. Hon ser ut över eleverna:  
 

[Läraren:] ”Jaa… I den här klassen finns det såklart några homosexuella. 
Tror ni att man kan veta helt säkert om man är straight? Hur många av tje-
jerna tycker att det är OK med homosexuella?” Alla räcker upp handen. 
”Jaha, av killarna då?” Även alla killar räcker upp handen. ”Ja, det var ju 
bra. Då är ni toleranta! Det finns ju en massa saker som man kan upptäcka 
senare i livet. Som att man kanske är homosexuell eller bisexuell eller trans-
vestit eller något sånt. Hur många kan tänka sig att ha sex med sitt eget 
kön?” Ingen, utom en ganska besvärad Johanna [som enligt Ambjörnsson är 
den enda öppet homosexuella i skolan], räcker upp handen. Läraren tittar ut 
över klassen. ”Är det verkligen ingen [sic]fler?” Ingen av eleverna reagerar. 
”Jaha, då räcker jag väl också upp handen då, för att du inte ska bli en-
sam.” (Ambjörnsson 2004, s 221) 

 

Vad är det som utspelar sig här? Hur kommer det sig att det vilar ett så 
uppenbart våldsamt och stigmatiserande drag över händelsen, när läraren 
endast uppmärksammar eleverna på att det också finns andra sätt att leva 
och vara utöver den heterosexuella normen (och att dessa ”andra” sätt inte 
är konstiga eller ens ovanliga utan tvärt om finns mitt ibland oss och är 

                                                      
1 Delar av denna inledande text har tidigare publicerats i ett specialnummer av 
tidskriften Utibldning & Demomkrati (Langmann 2010a).  
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helt OK)? Vad är det för relationer som skapas och omskapas genom lära-
rens tal om tolerans under lektionen i Livskunskap och vad är det som 
samtidigt går förlorat i undervisningen? Och, kanske ännu viktigare, vem 
blir Johanna i undervisningen? Är det möjligt att närma sig ett pedagogiskt 
arbete med tolerans inom skola och utbildning från ett annat håll? Det är 
dessa frågor som avhandlingen söker besvara.  

Toleransens metodik 
Avhandlingen kan ses som en respons på en problematik som har förknip-
pats med det jag i avhandlingen kallar för en toleransens metodik inom 
skolans övergripande arbete med frågor som rör mångfald, demokrati och 
social rättvisa (se till exempel Bromseth 2010; Rosén 2010; Björkman 
2010; Reimers 2007; 2010; DePalma & Atkinson 2009; Ambjörnsson 
2004), en problematik som jag själv har mött i min egen undervisning om 
värdegrundsfrågor på gymnasiet och senare på lärarutbildningen. I cent-
rum för problematiken står den nästan dagliga erfarenhet som många ele-
ver och studenter har av att pekas ut som ”annorlunda” eller ”avvikande” 
i en samhällsgemenskap som tycks vara till för andra, och där ”vissa krop-
par och livsstilar privilegieras medan andra systematiskt och genom upp-
repning presenteras som avvikande, mindre önskvärda och mindre värde-
fulla” (Bromseth 2010, s 30; se även Ambjörnsson 2004; Parszyk 1999; 
2001, Motsieloa 2003).  

Formuleringen ”toleransens metodik” motsvarar i stort den ”tolerans-
pedagogik” som på senare tid har kommit att möta kritik från i första 
hand normkritiska och querrteoretiska tänkare (Lenz Taguchi 2011; Brom-
seth & Darj 2010; Bromseth & Sörensdotter 2012).2 Den normkritiska 
pedagogiken kan i detta sammahang ses som en förläning av den kritiska 
och feministiska pedagogik som har tagit intryck av bland annat Paulo 
Freires (1972) maktkritiska och frigörande pedagogik (se till exempel Ap-
ple 1982; hooks 1981: McLaren 1994), samt av pedagogiska tänkare som 
vidareutvecklat den kritiska pedagogikens syn på makt och kunskap uti-
från queer- och poststrukturalistisk teoribildning (se till exempel Ku-
mashiro 2002; Britzman 1995; Ellsworth 1992). Ett normkritiskt pedago-
giskt arbete går också i första hand ut på att synliggöra och medvetande-
göra de maktproducerande processer i vardagen som gör att vissa individer 

                                                      
2 Med formuleringen ”toleransens metodik” vill jag även uppmärksamma konse-
kvenserna av ett allt för metodinriktat pedagogiskt arbete i undervisningen om 
tolerans, en problematik som jag återkommer till och diskuterar i avhandlingens 
del IV ”Betraktelser”.  
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och levnadssätt framstår som normala medan andra definieras som avvi-
kande eller som normbrytande (Bromseth & Darj 2010).  

Även om avhandlingen delar den normkritiska pedagogikens kritiska 
blick och vilja till förändring av status quo, ska den snarare ses som ett 
alternativt svar på de problem och dilemman som toleransens metodik 
rymmer när det gäller skolans arbete med frågor som rör mångfald, demo-
krati och social rättvisa. Istället för att ersätta ”toleransmetodiken” med 
till exempel en ”normkritisk pedagogik” (för en kritik av den normkritiska 
pedagogiken, se Lenz Taguchi 2011), ställer jag följande fråga i arbetet: 
vad händer om man sätter individens öppenhet, sårbarhet och beroende av 
andra i centrum för ett pedagogiskt arbete med tolerans?3 Formuleringen 
”toleransens pedagogik”, som också har fått utgöra avhandlingens titel, 
uttrycker denna alternativa väg som avhandlingen utforskar. 

Att undervisa om den andre 
En central utgångspunkt för toleransens metodik är att diskriminering, 
intolerans och andra former av förtryck bygger på människors rädsla, 
okunskap och bristande erfarenhet av det som är främmande och an-
norlunda. Den pedagogiska strategin för att förebygga social uteslutning 
och förändra förtryckande och marginaliserande relationer i samhället, blir 
därför att låta eleverna öppet diskutera och möta olikhet i undervisningen, 
ofta i form av ”utsatta” eller ”avvikande” grupper i samhället som hbtq-
personer, funktionshindrade, eller människor med annan religiös, kulturell 
eller etnisk bakgrund än majoritetens. Genom att få mer kunskaper om 
eller större förståelse och empati för olika samhällsgrupper och deras livs-
förhållanden, är tanken att eleverna inte bara ska få möjlighet att lära sig 
mer om andra människor och om sig själva. Förhoppningen är också att de 
kommer att visa en större tolerans mot annanhet och skillnad i sina var-
daglgia möten med andra. Eller som UNESCO uttrycker det i lärar-
handledningen Tolerance: the threshold of peace: ”A peaceful future de-
pends on our everyday acts and gestures. Let us educate for tolerance in 
our schools and communities, in our homes and workplaces and, most of 
all, in our hearts and minds.” (UNESCO 1994, s 9)  

Ett målande exempel på toleransens metodik är de många nationella och 
internationella projekt som idag går under namnen ”Teaching Tolerance” 
eller ”Tolerance Education”, där syftet är att ge lärare och föräldrar kon-
kreta metoder och verktyg för hur man kan lägga upp det pedagogiska 

                                                      
3 För ett liknande angreppssätt rörande begreppet erkännande, se Victoria Farelds 
(2008) avhandling Att vara utom sig inom sig. 
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arbetet för att öka barns och ungas tolerans för människors olikhet.4  I 
artikeln A World of Difference: Teaching Tolerance through Photographs 
in Elementary Scool (Lintner 2005) beskrivs till exempel ett lektionsupp-
lägg där fotografier på barn från olika minoritetsgrupper som är involve-
rade i för eleverna bekanta och vardagliga aktiviteter, används som ut-
gångspunkt för arbetet med tolerans inom grundskolan. Som exempel på 
motiv ges två basketspelande pojkar i rullstol och en muslimsk flicka i slöja 
som gör sina läxor. Till varje fotografi hör en kort berättelse som beskriver 
de fysiska och kulturella skillnaderna mellan barnen på bilderna och ele-
verna själva, samtidigt som likheterna mellan dem lyfts fram. Eleverna får 
kort skriva ned sina spontana intryck av barnen på fotografierna, för att 
sedan dela med sig av sina tankar till resten av klassen vilket får öppna upp 
för en gemsam diskusson.”If students can perceive difference as nonthrea-
tening, and if nothing else, curiously inquisitorial” menar artikelförfatta-
ren,”they are less likely to harbor misunderstanding, intolerance, and pre-
judice.” (Lintner 2005, s 37)  

Ytterligare ett exempel på toleransen metodik är de många mångfalds- 
och demokratisatsningar som idag görs vid flera universitet och högskolor 
runt om i västvärlden, och som går ut på att öka studenternas tolerans för 
olika kultur- och tanketraditioner genom att även inkludera ”alternativa” 
eller ”marginaliserade” röster i kursplaner och litteraturlistor (Marcuse 
1969; Brookfield 2007; Guy & Brookfield 2009). Genom att låta studen-
terna, vid sidan om det mer traditionella kursinnehållet, möta queerteore-
tiska tänkare, afroamerikanska författare eller minoritetsbefolkningars 
berättelser, är tanken att utbildningen också ska kunna bidra till att de får 
en ökad förståelse och tolerans för att det finns andra och alternativa sätt 
att tänka, leva och vara.  

                                                      
4 Några exempel är projekten ”Teaching Tolerance. A project of the Southern Pov-
erty Law Center” (www.tolerance.org) som också ger ut e-tidskriften Tolerance 
Education; “Tolerance Education Center” (www.toleranceeducationcenter.org) och 
“Website Guide to Tolerance Education” (www.tolerance.research.uj.edu). Se även 
metodkatalogen Human Rights Education in the School System of Europe, Central 
Asia and North America: A Compendium of Good Practice (OSCE/ODIHR 2009) 
där närmare hundra exempel på pedagogiska verktyg och konkreta upplägg för 
undervisning om mänskliga rättigheter och tolerans har sammaställts av ODIHR i 
samarbete med bland annat Europarådet och UNESCO; och den svenska metod-
databasen ”Uppdrag: Demokrati” som utformats av Myndigheten Forum för le-
vande historia (www.levandehistoria.se/klassrummet/uppdrag-demokrati). För 
exempel på några av de undervisningsmaterial och artiklar som har publicerats på 
temat se Mattsson & Hermansson Adler (2012); Reardon (1997); Bullard (1996); 
Cartasev (2006); Lintner (2005); Guofang (2006). 
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Även om det är människors vardagliga möten med andra som står i 
centrum inom toleransens metodik, kan det pedagogiska arbetet föra att i 
toleransens namn förändra förtryckande och marginaliserande relationer i 
samhället därför mer liknas vid det Kevin Kumashiro (2002) kallar för en 
utbildning om den andre. Inom en sådan utbildning riktas uppmärksam-
heten i det pedagogiska förändringsarbetet i första hand mot de grupper 
och individer som riskerar att bli marginaliserade och uteslutna på grund 
av till exempel etnicitet, religion, sexualitet eller klass. Detta medan det 
mellanmänskliga mötet och den tolererande individens roll och betydelse i 
det fortsätter att vara relativt osynlig och oproblematiserad i undervisning-
en (Bromseth 2010). 

Ett exempel från klassrummet 
Jag vill nu återvända till det inledande exemplet från lektionen i Livskun-
skap för att illustrera hur toleransens metodik kan sägas rymma en dubbel 
problematik i relation till skolans mångfalds- och värdegrundsarbete (för 
en liknande kritik, se till exempel Bromseth och Darj 2010; för en mer 
ingående kritik av toleransbegreppet se Marcuse 1969; Brown 2006; Ha-
bermas 2003a; Žižek & Daly 2004). För trots lärarens försök att under 
lektionen uppmärksamma eleverna på att det är ”helt ok” att vara homo-
sexuell, att det såklart redan finns homosexuella ”mitt ibland oss”, och att 
ingen säkert kan veta om man är ”straight” eller inte, försvinner inte un-
dertonen av att Johanna representerar ett dom som egentligen inte riktigt 
hör hemma där, och som därför på ett eller annat sätt kommer att vara 
”annorlunda” eller ”avvikande” i relation till det tolererande oss som iden-
tifierar sig som ”normalt”.  

En av anledningarna till att Johanna pekas ut som annorlunda och ”av-
vikande” under lektionen i Livskunskap är att behovet av tolerans först 
uppstår i relation till det vi av olika anledningar finner problematiskt, stö-
rande eller till och med skrämmande hos andra människor: vi behöver inte 
tolerera sådant vi stöder, uppskattar eller ens ställer oss likgiltiga till (Forst 
2013).5 Att läraren väljer att fråga ”Hur många tycker att det är OK med 
homosexuella?” och inte ”Hur många tycker att det är bra eller viktigt 
med homosexuella?” kan till exempel ses som ett uttryck för de negativa 
känslor och omdömen om föremålet för tolerans, som en visad tolerans 
implicerar.  

En andra anledning till händelsens stigmatiserande drag är att tolerans i 
mellanmänskliga möten förutsätter att vi även har makt att inte tolerera 

                                                      
5 För en mer ingående karaktäristik av begreppet tolerans, se kapitel 3 ”Toleran-
sens topografi”.  
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den andre: vi kan bara tolerera sådant vi på ett eller annat sätt har möjlig-
het att påverka eller förhindra (Forst 2013). Av den anledningen talar man 
till exempel inte om tolerans när ett barn böjer sig inför en auktoritär vux-
envärld eller ett folk för en politisk regim det inte har någon makt att sätta 
sig upp emot. Att frågan om tolerans först aktualiserars när homosexuali-
tet tas upp under klassrumsdiskussionen, kan således sägas bero på att de 
som identifierar sig som heterosexuella, i egenskap av majoritet, norm eller 
auktoritet, har möjlighet och därmed makt att visa tolerans mot dem som 
på olika sätt avviker från den heterosexuella normen.     

En tredje anledning till att Johanna pekas ut som ”avvikande” och ”an-
norlunda” i exemplet är att den mellanmänskliga toleransen förutsätter att 
en gräns dras emellan det vi kan tolerera och det vi inte kan tolerera, mel-
lan det accepterbara och det oacceptabla (Forst 2013). Tolerans innebär 
inte att allt tolereras, det vill säga det finns alltid något som toleransen tar 
ställning mot och som den försöker utesluta eller motarbeta. Om läraren 
istället hade frågat eleverna ”Hur många tycker att det är OK att vara 
rasist?” eller ”Hur många tycker det är OK med pedofili eller incest?”, 
skulle ett jakande svar från klassen till exempel inte längre klassificeras 
som ett uttryck för tolerans, utan snare ses som ett tecken på intolerans 
eller en likgiltighet hos eleverna.  

Med andra ord tycks toleransens metodik bidra till ett skapande och 
omskapande av en rad gränskontroller, vars syften är att på förhand – det 
vill säga innan ett konkret och gestaltat möte äger rum – identifiera den 
andre som ett problematiskt men legitimt ”dom annorlunda” som behöver 
tolereras, och som ”vi normala” kan välja att förhålla oss till genom tole-
rans. Eller annorlunda uttryckt, det är just kunskapen om och förståelsen 
för att homosexualitet är något som finns ”mitt ibland oss” och är ”helt 
ok” som förutsätts i lärarens och elevernas toleranta förhållningssätt under 
lektionen i Livskunskap, som paradoxalt nog bidrar till utpekandet av 
Johanna som ”avvikande” och annorlunda i exemplet. Även om den hän-
delse som utspelar sig under lektionen i Livskunskap är att föredra framför 
en öppen intolerans mot homosexuella bland eleverna och lärarna på den 
aktuella skolan, tycks toleransens metodik således bidra till något som kan 
liknas vid ett distanserat, begränsat och villkorat förhållningssätt till den 
andre som konkret och specifik individ. Genom att uppmärksamma ele-
verna på att det finns ”vissa” grupper och individer i samhället som behö-
ver tolereras, har Johanna på förhand reducerats till en representant för ett 
legitimt men problematiskt ”dom annorlunda” som ”vi normala” kan 
kunskapa om, känna empati inför och lära oss tolerera. Den uppenbara 
brist på lyhördhet och känslighet inför Johannas närvaro i klassrummet 
som exemplet uttrycker, kan här finna sin förklaring i den distans och 
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frånvaro av socialt och känslomässigt engagemang, som ett sådant reduce-
rande av det som gör Johanna till någon specifik och särskild – det vill säga 
av det som gör henne till någon annan än läraren och alla andra – ger upp-
hov till.  

Från den ”avvikande” andre till det tolererande subjektet 
I relation till skolans mångfalds- och värdegrundsarbete kan toleransens 
metodik därmed sägas inkludera en dubbel problematik. För det första 
riskerar den att reproducera snarare än förändra förtryckande och margi-
naliserande relationer i samhället. För det andra tycks den förhindra ett 
socialt och känslomässigt engagemang i andra människors liv, genom att 
leda till något som kan beskrivas som en villkorad, begränsad och distanse-
rad relation till den andre som en konkret och specifik individ. Konsekven-
sen av pedagogiska initiativ som utgår från att öka elevernas tolerans för 
individer från ”utsatta” eller ”avvikande” grupper i samhället, blir således 
att de döljer hur konkreta individer som Johanna inskränks och marginali-
seras av att på förhand kategoriseras som ”problematiskt” annorlunda i 
toleransens namn. Förutom att bidra till en reproduktion av de relationer i 
samhället som gör att vissa kroppar och liv systematiskt och genom upp-
repning presenteras som avvikande och mindre önskvärda, bortser sådana 
pedagogiska initiativ även från möjligheten och förhoppningen om att det 
också skulle kunna vara och bli annorlunda. I sin upptagenhet av att öka 
elevernas kunskaper, empati och förståelse för den marginaliserade andre, 
glömmer de bort att ett konkret möte med någon som skiljer sig från oss 
själva alltid måste involvera mer än en, och att ett ”dom tolererade” såle-
des endast kan existera i relation till ett ”jag” eller ”vi” som tolererar.  

För att bemöta de problem som toleransens metodik rymmer och ut-
forska den mellanmänskliga toleransens etiska och transformerande pot-
ential från ett annat håll, väljer jag därför att i avhandlingen rikta blicken 
mot vardagslivets levda mellanmänskliga möten, och mer specifikt mot det 
gestaltande eller performativa subjekt som i mötet med en annan människa 
säger ”jag tolererar dig”. Det är också vad en sådan levd och gestaltad 
tolerans – som förutsätter att det både finns en konkret adress och en unikt 
gestaltad respons – kan innebära för ett pedagogiskt arbete med tolerans 
inom skola och utbildning, som utgör avhandlingens studieobjekt. Därmed 
skiftas uppmärksamheten i avhandlingen från ”toleransens metodik” med 
dess fokus på den ”avvikande” andre, till en ”toleransens pedagogik” som 
sätter det mellanmänskliga mötet och det tolererande subjektets roll och 
betydelse i det i centrum. 
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Möjligheter till förändring 
Innan jag går över till att beskriva avhandlingens syfte och frågeställningar, 
vill jag först belysa ett centralt antagande inom toleransens metodik och de 
diskurser som omger den, ett antagande som även är viktigt för det fort-
satta avhandlingsarbetet: att tolerans i mellanmänskliga möten – åt-
minstone när den görs till en fråga för pedagogisk verksamhet – förutsätter 
att någon form av förändring av relationen mellan mig och den andre, 
mellan ”vi” som är normala och vanliga och ”dom” som är främmande 
och annorlunda äger rum. Den förväntade förändringen kan till exempel 
handla om att intoleranta eller diskriminerande föreställningar och beteen-
den mot specifika grupper och individer i samhället blir mer toleranta och 
inkluderande, eller så antas tolerans även involvera ett djupare ömsesidigt 
utbyte vilket i sin tur kan öppna upp för mer positiva förhållningssätt, som 
till exempel erkännande och respekt. 6 I båda fallen handlar det pedago-
giska förändringsarbetet om att relationen till den andre på ett eller annat 
sätt har blivit bättre (rättvisare, fredligare, mer rationellt, och så vidare). 
När läraren i det inledande exemplet vill uppmärksamma eleverna på att 
det är ”helt ok” att vara homosexuell, att det såklart redan finns homo-
sexuella ”mitt ibland oss”, och att ingen säkert kan veta om man är 
”straight” eller inte, är det således inte för att befästa utan snarare utmana 
och förändra samhällets potentiellt förtryckande och marginaliserande 
relationer, som frågan om tolerans förs på tal under klassrumsdiskussion-
en. På samma sätt är det inte en önskan om att reproducera social uteslut-
ning som ligger bakom initiativ som ”Teaching tolerance” och ”Tolerance 
Education”, utan föreställningen om att sådana relationer också går att 
påverka och förändra genom ett pedagogiskt arbete med tolerans inom 
skola och utbildning.   

Problemet med toleransens metodik och de diskurser som omger den 
tycks således mindre ligga i dess intention, än i dess konsekvenser.  Genom 
att i avhandlingen skifta tyngdpunkt från toleransens metodik med dess 
fokus på den ”avvikande” andre, till en pedagogik som sätter en levd och 
gestaltad tolerans i centrum, blir det även möjligt att närma sig frågan om 
toleransens transformerande potential från ett annat håll. Istället för att 
göra tolerans till en fråga om hur eleverna på förhand och utifrån redan 
utarbetade metoder kan lära sig vilka grupper och individer som behöver 
tolereras i samhället och på vilket sätt (vilket vi har sett, riskerar att repro-
ducera ett samhälles status quo snarare än att förändra det), ses möjlighet-
en till förändring vila i de vardagliga och ofta oväntade och överraskande 

                                                      
6 För en utförligare diskussion om tolerans och förväntan på förändring, se kapitel 
3 ”Toleransbegreppet inom pedagogisk filosofi och teori”.    
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möten med skillnad som eleverna erfar i sina liv – inte sedan eller någon 
annan stans – utan här och nu (Todd 2010; Edling 2012a). En viktig fråga 
för utformningen av det fortsatta arbetet är därför: ”Hur skulle det kunna 
bli då?” Exempelvis, hur skulle det bli, om lärarens uppmärksamhet i 
undervisningen riktas mot hur toleransens principer kan ges rum och möj-
lighet att gestaltas i elevernas vardagliga möten med andra, och bort från i 
första hand metodologiska överväganden om hur eleverna på bästa sätt 
kan lära sig att tolerera den ”utsatte” eller ”avvikande” andre? 

Nedan beskriver jag först tre aspekter av det som med Sara Ahmeds 
(2000) ord kan kallas för det mellanmänskliga mötes konstitutiva ”minst 
två”. Dessa aspekter är: öppenhet, obestämbarhet och risk. Genom att utgå 
från att strukturen för individens subjektivitet i grunden är relationell, 
föreslår jag sedan ett annat sätt att förhålla sig till antagandet att tolerans i 
mellanmänskliga möten förutsätter att relationen mellan mig och den 
andre på ett eller annat sätt har blivit förändrad.      

Den mellanmänskliga toleransens konstitutiva ”minst två” 
En fråga som ännu inte har diskuterats är varför tolerans över huvud taget 
ska göras till föremål för skolans övergripande arbete med frågor som rör 
mångfald, demokrati och social rättvisa? Varför inte bara lämna det 
bakom oss till förmån för mer positivt laddade begrepp, som till exempel 
erkännande, generositet eller respekt? Karaktäristiskt för begreppet tole-
rans är, som tidigare antytts, att det förmedlar ett öppet välkomnande av 
skillnad på samma gång som det inkluderar föreställningar om makt, 
gränsdragningar och negativa känslor och omdömen om den individ, 
grupp eller företeelse som utgör föremålet för tolereras. Det är denna tole-
ransens dubbelhet eller tvetydighet som till stor del ligger bakom den kritik 
som har riktats mot toleransens metodik, och till att tolerans inom såväl 
filosofi som politisk teori ofta har kommit att karaktäriseras som ett mot-
sägelsefullt för att inte säga paradoxalt begrepp (Forst 2013).7 Som Ann 
Chinnery (2005) uttrycker det i relation till frågan om toleransens vara 
eller icke vara inom utbildning: ”Tolerance walks a fine line between ac-
ceptance and rejection. We only demonstrate tolerance toward that which 
we have, presumably for good reasons, rejected. And yet, in tolerating 
someone or something, we are also giving it space.” (s 206)  

Ett annat sätt att uttrycka toleransens tvetydighet på är att säga att det 
först är i möten med det vi av olika anledningar finner oroande, hotfullt 
eller rent av har svårt att acceptera eller stå ut med hos andra människor, 

                                                      
7 Jag återkommer till toleransbegreppets paradoxala karaktär och de dilemman 
som det ger upphov till i avhandlingens Del II (kapitel 2 och 3).  
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som behovet av tolerans aktualiseras (Brown 2006). Om vi erfar mötet 
med den andre som positivt, oproblematiskt eller till och med som neutralt 
eller likgiltigt, vad finns det då att tolerera? Ur detta perspektiv kan tole-
rans sägas handla om de möten där valet mellan öppenhet och gränsdrag-
ning, mellan välkomnande eller förtryck, mellan att bära och uthärda våra 
negativa känslor och omdömen om den andre eller agera utifrån dem, inte 
längre är givet och därför ställer sig på sin spets. Andrew Fiala har beskri-
vit den grundläggande osäkerhet som en visad tolerans enligt honom krä-
ver på följande sätt: 

 

All communities involve conflict: even our most intimate and loving rela-
tions with others involve moments of disagreement. Unless we are willing to 
use violence to resolve conflicts, tolerance will be required. But tolerance in-
volves a sacrifice. Individuals cannot share a life in common without giving 
up something of value. And tolerance requires us to sacrifice the comforta-
ble sense of self-certainty that is found in closed communities. (Fiala 2005, s 
2) 

 
Jag kommer fortsättningsvis kalla denna förlorade känsla av visshet och 
säkerhet i möten där den andres annanhet inte bara upplevs som annan, 
utan även som oroande, störande eller rent av som hotfull och skräm-
mande, för problematiskt utmanande möten.8 Det är också för att det pro-
blematiskt utmanande mötet tycks utgöra en ofrånkomlig del av mänsklig 
samvaro och en värld vi delar med andra, som det enligt mig både blir 
angeläget och meningsfullt för en avhandling i pedagogik att utforska vad 
ett pedagogiskt arbete med tolerans inom skola och utbildning kan inne-
bära.    

Mötets karaktär: öppenhet, obestämbarhet och risk 

Öppenhet. En första utgångspunkt för avhandlingsarbetet är att varje möte 
med skillnad – vare sig det upplevs som utmanande eller bekräftande – ska 
förstås som en relation mellan minst två subjekt som är ömsesidigt bero-
ende av varandra. Existensen av ett ”jag” eller ”vi” som tolererar går med 
andra ord inte att separera från ett ”du” eller ”dom” som tolereras. Själva 
strukturen för individens subjektivitet, för den jag är, ska därför i grunden 
betraktas som relationell. Redan när vi yttrar ett enkelt ord som ”jag”, är 
vi redan beroende av ett språk som varken har skapats av oss själva eller 
helt är i vår ägo (Derrida 1998). Detta individens konstitutiva beroende av 
                                                      
8 I fortsättningen använder jag ibland även formuleringen ”mötet med den ’pro-
blematiske’ andre” för att referera till det problematiskt utmanande mötet.   
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andra för att så att säga ”bli till” och ”bli sig själv”, tar sig bland annat 
uttryck i en ofrånkomlig öppenhet och sårbarhet inför den andres annan-
het. Om denna öppenhet saknades skulle mänsklig interaktion bli statisk 
och förändring mer eller mindre otänkbar. Med andra ord betraktas möten 
med skillnad inte som en relation mellan från varandra fristående och iso-
lerade subjekt som på tryggt avstånd kan lära sig förstå och tolerera 
varandras redan kategoriserade olikheter. Istället konstitueras möten av 
subjekt som från första början är öppna, beroende och sårbara inför den 
andres annanhet. Ahmed har uttryckt denna grundläggande existentiella 
relationalitet på följande sätt: 
  

Identity itself is constituted in the “more than one” of the encounter: the 
designation of an “I” or “we” requires an encounter with others. These oth-
ers cannot be simply related to the outside: given that the subject comes into 
existence as an entity only through encounters with others, then the sub-
ject’s existence cannot be separated from the others who are encountered. 
As such, the encounter itself is ontologically prior to the question of ontolo-
gy (the question of the being who encounters). (Ahmed 2000, s 7, min kur-
siverng)  

 
Obestämbarhet. En andra utgångspunkt för arbetet är att ett möte med 
någon som inte är som ”jag” eller ”vi” inte bara ska förstås som en unik 
relation ansikte mot ansikte här och nu. Varje möte öppnar också upp för 
tidigare möten, vilket innebär att det även bär spår av större sociala sam-
manhang och maktrelationer. Detta spänningsförhållande mellan det speci-
fika och generella ger upphov till en viss tvekan eller obestämbarhet i mö-
tet (Derrida 2005a). Som Ahmed uttrycker det: ”[E]ncounters between 
embodied subjects always hesitate between the domain of the particular – 
the face to face of this encounter – and the general – the framing of the 
encounter by broader relationships of power and antagonism.” (Ahmed 
2000, s 8) Obestämbarheten mellan öppenheten i det konkreta mötet an-
sikte mot ansikte å ena sidan, och upprepningen och omskapandet av 
större sociala sammanhang och maktrelationer å den andra, gör att varje 
specifikt möte därmed både kan sägas forma och formas av det generella. 
Att möta någon som inte är som ”jag” eller ”vi” rymmer därför ofrånkom-
ligen både en risk att ett samhälles potentiellt förtryckande relationer re-
produceras, men också möjligheten att ett oväntat och transformerande 
utbyte med den andre äger rum (Todd 2010). Det är också för att sådana 
oväntade och överraskande utbyten inte lämnar någon av parterna obe-
rörda eller oförändrade, som möjligheter till förändring och förnyelser, till 
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att det också skulle kunna vara och bli annorlunda, tillfälligt öppnas upp. 
Att möta någon som inte är som ”jag” eller ”vi” involverar med andra ord 
både en ständig fixering av sociala relationer, och det ofullständiga och 
föränderliga i sådana fixeringar (Derrida 2005a; Ahmed 2000).  

Risk. En tredje utgångspunkt för avhandlingsarbetet är att obestämbar-
heten mellan förändring och fixering av relationer ställs på sin spets i mö-
ten med skillnader som på olika sätt utmanar, stör eller till och med hotar 
stabiliteten i ett samhälles redan etablerade ”vi”-och-”dom”-
gränsdragningar och sociala kategoriseringar. Sociala relationer tenderar 
att följa vissa mönster, vanor och traditioner som delvis är repetitiva. Detta 
kan skapa en känsla av trygghet, i upprepningen händer inget nytt utan det 
vi visste om oss själva och andra bekräftas om och om igen. Så länge ingen-
ting händer som bryter in och stör löper allt på i gamla spår. Samtidigt 
inkluderar varje möte en möjlighet att vi också kan bli överraskade av 
såväl oss själva som andra (jämför med Biesta 2006). Det vore underligt 
om det inte var så. Ibland inkluderar sådana mer oväntade och överras-
kande möten subtila skillnader som kan utmana på ett kreativt och lekfullt 
sätt. Ibland ställs vi inför skillnader som kan hota eller rent av destabilise-
rar de föreställningar vi har om oss själva och andra, som när människor 
säger att de känner sig bekymrade, kanske till och med oroade och 
skrämda, av samkönade pars kärleksbetygelser, möten med romska famil-
jer i livsmedelsbutiker eller muslimska flickor som bär hijab i kommunala 
skolor. Gemensamt för sådana och liknande möten är att de på olika sätt 
utmanar fixeringen av relationen mellan ”vi” och ”dom”, mellan ”det 
egna” och ”det främmande” genom att de ställer individen inför det ofull-
ständiga i en sådan fixering. Detta skapar ett oroande frihetsrum eftersom 
vi plötsligt blir påminda om att det också skulle kunna vara och bli an-
norlunda. Denna osäkerhet visar sig bland annat i form av en grundläg-
gande brist på kunskap om och kontroll över vad mötet med den andre 
kommer att leda till. Som Ahmed uttrycker det:  

 

If encounters are meetings, then they also involve surprise. The more-than-
one of such meetings that allow the “one” to be faced and to face others, is 
not a meeting between already constituted subjects who know each other: 
rather, the encounter is premised on the absence of a knowledge that would 
allow the one to control the encounter, or to predict its outcome. (Ahmed 
2000, s 8) 

 
Med andra ord innebär varje möte med någon som inte är som ”jag” eller 
”vi” att vi kan komma ur det som någon annan än den vi var innan. 
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Denna möjlighet utgör också en risk, eftersom förändring inte bara kan ha 
positiva och önskade effekter utan även negativa och oönskade sådana för 
såväl den enskilda individen som för samhällen och sociala gemenskaper 
(jämför med Todd 2008).  

Toleransens metodik och risken för immunisering 
Jag vill nu återknyta till antagandet att tolerans, åtminstone när den görs 
till en fråga för pedagogisk verksamhet, förutsätter att någon form av för-
ändring av relationen mellan mig och den andre äger rum. Vad innebär det 
mellanmänskliga mötets konstitutiva ”minst två” för ett utforskande av 
toleransens transformerande potential inom pedagogisk verksamhet? 

Vanligtvis föreställer vi oss att möten mellan människor kommer efter 
konstitutionen av det ”jag” eller ”vi” som erfar den andres annanhet som 
problematiskt utmanande. Enligt detta synsätt kan det mellanmänskliga 
mötet beskrivas som en relation mellan mer eller mindre isolerade subjekt 
som på förhand, det vill säga innan en levd och gestaltad tolerans tar form, 
har möjlighet att ingå sociala kontrakt för hur deras vara-tillsammans bör 
regleras eller utformas (jämför med Masschelein & Simons 2002; Säfström 
2005; Månsson & Langmann 2011). Här utgör toleransens metodik ett 
talande exempel genom sitt fokus på den ”utsatta” eller ”avvikande” 
andre. Genom att uppmärksamma eleverna på att det redan finns vissa 
grupper och individer i samhället som behöver tolereras (och därmed även 
de som inte behöver eller ens bör tolereras), har några av eleverna på för-
hand bekräftats som ett ”vi normala” som kan lära sig förstå och känna 
empati för den ”legitimt avvikande” andre inom mer eller mindre givna 
ramar.  

Till skillnad från sådana reglerade och kontrollerade möten, där såväl 
jag själv som den andre är känd och identifierad i förväg, kräver möten 
med skillnader som utmanar på ett oroande eller skrämmande sätt både en 
specifik adress och en unik respons här och nu, bortom säker kunskap och 
sociala kontrakt (jämför med Biesta 2006; Todd 2003; Säfström 2005; 
Månsson 2010). Eftersom det utmärkande för det problematiskt utma-
nande mötet är att det skiftar gränserna för det välkända, för det vi trodde 
vi redan visste och förstod om oss själva och andra (Ahmed 2000), kan den 
tolererande individen nu inte längre ses som orsaken till utan snarare som 
resultatet av den förändring som har ägt rum. Det unika i responsen blir 
här ett sätt för ”jaget” att finna sig själv på nytt i ett tillstånd av osäkerhet, 
att så att säga ”reorganisera och återintegrera till följd av upplösning” 
(Biesta 2006, s 34). Om vi följer Emmanuel Levinas (1969) ansvarsetik, är 
det just genom att på samma gång respondera på och ta emot det som 
överstiger oss själva och det vi är i mötet med den Andre, som möjligheten 
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till såväl etiskt handlande som till socialt och känslomässigt engagemang 
uppstår. Som Sharon Todd beskriver det: ”Den Andre betecknar för jaget 
en gränslös möjlighet, och det är genom att komma ansikte mot ansikte 
med en sådan gränslöshet som ’jaget’ kan överskrida sina gränser, sin själv-
identitet” (2008, s 52). Medan moraliska regler och principer kan vara 
universella, är det etiska ansvaret enligt Levinas (1969) därför till sin natur 
alltid singulärt och unikt. Jag återkommer till Levinas ansvarsetik i relation 
till en levd och gestaltad tolerans i de pedagogisk-filosofiska tematiseringar 
som görs i avhandlingens del IV. Här räcker det med att uppmärksamma 
att möten med skillnader som på olika sätt stör och hotar kontinuiteten i 
individens identitet, i en aspekt alltid måste föregå det ”tolererande jag” 
som konstitueras genom dem. Eller annorlunda uttryckt, det problematiskt 
utmanande mötet tycks utgöra själva förutsättningen för att ett tolererande 
subjekt ska ”bli till” och ”sig själv”, och därmed även för att toleransens 
generella principer på unika sätt ska kunna gestaltas och omgestaltas i 
elevernas vardagliga möten med andra.  

För att summera. Genom att utgå från att möten äger rum mellan på 
förhand givna identiteter som på tryggt avstånd kan lära sig förstå och 
tolerera varandras redan kategoriserade olikheter, reduceras inte bara 
öppna, beroende och sårbara subjekt till oberoende och isolerade individer. 
De görs även ”immuna” mot det problematiskt utmanande mötet i under-
visningen, och därmed även mot det som potentiellt kan förändra kontinui-
teten i ett samhälles redan existerande identitetskonstruktioner och gräns-
dragningar mellan ”vi” och ”dom”. Jan Masschelein och Maarten Simons 
(2002) har beskrivit denna risk för immunisering och icke-engagemang i 
den andres liv inom utbildning på följande sätt:  

 

Immunisation … involves defining what we have in common and what we 
owe to each other, transforming every social relation into a transparent rule, 
norm, contract or agreement, and seeing every task we undertake with an 
economy of calculable exchange. [...] [I]t is a making immune in the sense 
that for all the importance of interactions with the environment and with 
others…, individuals are addressed in the first place as separated and isolat-
ed from each other. (Masschelein & Simons, 2002, s 602) 

 
Om vi följer Masschelein och Simons är ett mer övergripande problem med 
toleransens metodik och dess fokus på den ”avvikande” andre således att 
den snarare förhindrar än skapar förutsättningar för att tolererande sub-
jekt ska bli till i undervisningen (Masschelein & Simons 2002). Detta ef-
tersom den öppenhet, obestämbarhet och risk som det problematiskt ut-
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manande mötet ofrånkomligen innebär för såväl den enskilda individen 
som för ett samhälles redan etablerade ”vi-och-dom”-gränsdragningar, 
gång på gång rationaliseras bort genom att distinktion mellan den som 
tolererar och den som blir tolererad presenteras som stabil och påförhand 
given. Trots sitt uttalade engagemang för att förändra förtryckande och 
marginaliserande relationer i samhället, kan toleransens metodik därför 
bäst beskrivas som det Zygmunt Bauman (1995) kallar för en antropoe-
misk strategi för att hantera frågor om pluralism och social rättvisa. Enligt 
denna strategi tillåts den som blir tolererad visserligen att leva fysiskt nära, 
samtidigt som han eller hon hålls på säkert socialt och känslomässigt av-
stånd genom att en tydlig gräns mellan ”vi” och ”dom”, mellan ”normal” 
och ”onormal”, systematiskt och genom upprepning gestaltas i konkreta 
mellanmänskliga möten. Att läraren, som ett uttryck för sin tolerans mot 
homosexuella, kan svara jakande på frågan ”Hur många kan tänka sig ha 
sex med sitt eget kön” och samtidigt behålla sin privilegierade position som 
heterosexuell norm i relation till Johanna, visar på styrkan i sådana vi-och-
dom-gränsdragningar. Eller som Brown träffande uttrycker det: “Tolerated 
individuals will always be those who deviate from the norm, never those 
who uphold it, but they will also be further articulated as (deviant) indi-
viduals through the very discourse of tolerance.” (2006, s 44) 

Det är när denna ”immunisering” mot det oväntade och överraskande i 
möten som snarare utmanar än bekräftar kontinuiteten i individens identi-
tet tillfälligt ger vika, och möjligheten till något nytt infinner sig i konkreta 
undervisningssituationer, som ett i första hand metodologiskt arbete med 
tolerans inom skola och utbildning kan övergå till att bli pedagogiskt 
(Løvlie 2007; Todd 2010). Som Carl Anders Säfström (2011) uppmärk-
sammar, undervisning och lärande kan inte bara handla om att lära sig mer 
om det redan givna, för i så fall skulle vi som lärare repetera detsamma i all 
oändlighet. Undervisning och lärande måste också handla om att förändra 
det redan givna, och när detta stundom sker inom pedagogisk verksamhet, 
händer det att lärare och elever upptäcker att de har varit ”present for 
another at exactly this moment in this particular world.” (2011, s 489).  

Avhandlingens syfte 
Avhandlingens övergripande syfte är att utforska den mellanmänskliga 
toleransens etiska och transformerande potential inom pedagogisk verk-
samhet. Detta görs dels genom en problematisering av föreställningen att 
den som tolererar och den som blir tolererad existerar som självständiga 
och på förhand givna identiteter, dels genom att den tolererande individen 
– förstått som ett öppet, sårbart och föränderligt subjekt – sätts i centrum 
för en pedagogisk-filosofisk analys. Genom en dekonstruktionistisk läsning 
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av villkoren för toleransens möjligheter att gestaltas och omgestaltas i 
levda mellanmänskliga möten, är avhandlingens specifika syfte att öppna 
upp för alternativa sätt att förhålla sig till ett pedagogiskt arbete med tole-
rans inom skola och utbildning. Tre frågor står i fokus för avhandlingens 
utformning:  
 

1. Vad utmärker tolerans som begrepp och fenomen? 
 

2. Vad karaktäriserar de mellanmänskliga möten där tolererande 
subjekt blir till?  

 
3. När och varför har det betydelse att individen blir ett tolererande 

subjekt? 

Arbetets disposition  
Avhandlingens syfte och frågeställningar besvaras i tre steg, som tillsam-
mans med den inledande delen arkitektoniskt bygger upp avhandlingen 
som en pedagogisk-filosofisk argumentation: i Del I Upptakt (Inledning 
och kapitel 1) introduceras argumentet samt arbetets teoretiska hemvist, i 
Del II Inramning – första läsningen (kapitel 2 och 3) grundas argumentet, i 
Del III Tematieringar – andra läsningen (kapitel 4, 5 och 6) utforskas ar-
gumentet och i Del IV Betraktelser (kapitel 7) diskuteras argumentets pe-
dagogiska implikationer. 

I Del I Upptakt presenterar jag avhandlingens forskningsproblem samt 
gör en första skiss av arbetets teoretiska utgångspunkter (Inledning). I ka-
pitel 1 fördjupas därefter beskrivningen av arbetets teoretiska hemvist. Här 
presenteras dels tre utgångspunkter som arbetet delar med dekonstruktion 
(Derrida), dels den ”dubbla läsning” som görs i arbetet (Critchley). Avslut-
ningsvis motiveras val av tänkare, texter och exempel i arbetet.  

I Del II Inramning görs avhandlingens första läsning. I denna del besva-
ras även arbetets första frågeställning. Jag börjar med att skriva fram en 
toleransens topgrafi (kapitel 2) där en distinktion görs dels mellan institut-
ionell och interpersonell tolerans, dels mellan tolerans som begrepp och 
olika parallellt existerande diskurser eller föreställningar om tolerans. Ge-
nom att utgå från att tolerans kan ses som ett i sig motstridigt begrepp 
(Forst; Gallie) identifieras därefter tre dilemman som den toleranta indivi-
den ställs inför i mötet med den andre, och som jag i avhandlingen har valt 
att beskriva som ett välkomnandets dilemma, gränsdragningens dilemma 
och uthärdandets eller bärandets dilemma. I kapitel 3 vänder jag mig åter 
till en utbildningskontext, genom att visa på tre sätt som toleransens di-
lemman har bemötts inom den tidigare pedagogisk-filosofiska forskningen: 
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toleransens dilemman som problem, toleransens dilemman som kritik, och 
toleransens dilemman som utgångspunkt. Här lyfter jag även fram möjliga 
sätt att förhålla sig till toleransens transformerande potential inom peda-
gogisk verksamhet. Tillsammans representerar kapitel 2 och 3 därmed den 
plats varifrån arbetets andra läsning tar sin början.  

I Del III: Tematiseringar görs avhandlingens andra läsning. I denna del 
besvaras också arbetets andra och tredje frågeställning. Tre pedagogisk-
filosofiska tematiseringar görs av toleransens dilemman genom att jag för-
håller mig dekonstruktionistiskt till den betydelse välkomnandet (kapitel 
4), gränsdragningen (kapitel 5) och uthärdandet eller bärandet (kapitel 6) 
har för förståelsen av en levd och gestaltad tolerans. I kapitlen tar jag in-
tryck av Derridas dekonstruktioner av tre begrepp som är centrala för före-
ställningen om en mellanmänsklig tolerans: gästfrihet, rättvisa och sorge-
arbete. Syftet med avhandlingens andra läsning är att visa på den obestäm-
barhet eller spår av annanhet (Derrida) som varje föreställning om ett tole-
rerande subjekt som är närvarande för sig självt rymmer. Genom att i ka-
pitlen skriva fram något som kan liknas vid ett mötets genealogi, förflyttar 
jag mig med hjälp av toleransens tre dilemman från den toleranta individen 
förstått som en isolerad och på förhand given identitet, till det tolererande 
subjektet som ett öppet, beroende och föränderligt subjekt. Därmed myn-
nar arbetets andra läsning i första hand inte ut i en ny definiton av den 
toleranta individen, utan i ett annat sätt att närma sig det tolererande sub-
jektet och dess tillblivelse inom pedagogisk verksamhet.  

I Del IV: Betraktelser summerar, fördjupar och diskuterar jag arbetets 
pedagogiska implikationer utifrån avhandlingens syfte och frågeställningar 
(kapitel 7).   
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Kapitel 1 Arbetets teoretiska hemvist  
 

Låt oss anta att vi som en överenskommelse “oss emellan” är här för “tole-
ransen”, även om vi inte tilldelats uppdraget att befrämja, utöva eller 
grunda den. Vi skulle vara här för att försöka tänka vad en ”tolerans” 
skulle kunna vara i framtiden.  

 Jaques Derrida, ”Tro och Vetande” 
(2004, s 31) 

Den teoretiska utgångspunkten för avhandlingen är dekonstruktion och 
Jacques Derridas filosofiska arbeten. 9 Vad en dekonstruktionistisk läsning 
av villkoren för en levd och gestaltad tolerans erbjuder i detta samman-
hang, är inte en ny definition av den toleranta individen, utan ett alterna-
tivt sätt att närma sig det moderna eller humanistiska subjektet i undervis-
                                                      
9 Avhandlingen skrivs inom ramen för det som ibland beskrivs som en post-
humanistisk eller poststrukturalistisk riktning inom pedagogisk filosofi och teori 
(Usher & Edwards, 1994; Peters 1998; Blake, Smeyers, Smith & Standish 1998; 
Marshall 2004; Peters & Burbules 2004). Även om arbeten som placeras inom 
denna riktning snarare karaktäriseras av en heterogenitet än av en enighet i såväl 
val av tänkare som av teoretiska och textanalytiska tillvägagångssätt, finns det 
också sådant som förenar dem. Till exempel ställer man sig både kritisk till det 
humanistiska subjektet och det kunskaps- och vetenskapsideal som sedan upplys-
ningen har varit dominerande inom den moderna utbildningsdiskursen. Bland de 
internationella pedagogisk-filosofiska arbeten som mer ingående har tagit intryck 
av dekonstruktion och Derridas filosofiska arbeten för att närma sig centrala pro-
blemoråden inom pedagogiken kan nämnas Gregory Ulmers Applied Grammato-
logy (1985), Peter Trifonas The Ethics of Writing (2000), Gert Biesta och Denise 
Egéa-Kuehnes Derrida & Education (2001), Trifonas och Michael Peters Decon-
structing Derrida (2005), Peters och Biestas Derrida, Deconstruction and the Po-
litics of Pedagogy (2009) samt Claudia Ruitenbergs avhandling Leaving me ajar: 
Education for hospitable identity (2005). Inom en nordisk kontext kan Jenny Ste-
innes avhandling Den andre skoleporten (2006) och Lovisa Bergdahls avhandling 
Seeing Otherwise (2010) särskilt uppmärksammas. Gemensamt för dessa och lik-
nande arbeten är att de, i likhet med denna avhandling, utgår från närläsningar av 
utvalda texter av Derrida samt föreställningen om ett ”subjekt i dekonstruktion” 
för att därigenom problematisera och öppna upp centrala pedagogiska begrepp och 
föreställningar för alternativa innebörder. Därmed kan mitt avhandlingsarbete både 
ses som en del av ett redan upparbetat spår inom den pedagogiska filosofin, samti-
digt som det bidrar till ett problemområde som hittills har varit mindre utforskat 
inom den posthumanistiska eller poststrukturalistiska riktning som avhandlingen 
skrivs inom (bland de arbeten som uttryckligen har berört toleransbegreppet kan 
nämnas Standish 2006; Zembylas 2011; Chinnery 2005; Lorberbaum 1995; Boman 
2007; Edling 2012).   
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ningen om tolerans (jämför med Biesta 2006). Sedan Immanuel Kant har 
det mänskliga jaget i första hand kommit att förstås i termer av förnuft och 
moralisk omdömesförmåga, en föreställning som inom det moderna ut-
bildningsprojektet har fått representera idén om ett subjekt med ”innebo-
ende potential att bli självmotiverat och självstyrt, ett rationellt subjekt 
med förmåga att utöva individuell handlingskraft” (Usher & Edwards 
1994, s 24, översatt och citerad i Biesta 2006, s 40). Det är också det rat-
ionella och autonoma subjektet som i mångt och mycket har kommit att 
stå i centrum för det som kan kallas för den liberala eller traditionella defi-
nitionen av tolerans som avhandlingens utforskande utgår ifrån (Habermas 
2006).10  

Vad dekonstruktion möjliggör i detta sammanhang är inte så mycket en 
kritik av den moderna utbildningens subjekt, som ett skifte i infallsvinkel. 
Istället för att i avhandlingsarbetet fråga hur vi bäst undervisar för att få 
mer toleranta medmänniskor och samhällsmedborgare – vilket alltid efter-
lyser en generell och allmängiltig definition av vad en tolerant individ är – 
kan frågan formuleras på följande sätt: när och var, det vill säga i vilka 
levda mellanmänskliga möten, kan det tolererande subjektet som ”unik 
och särskild varelse […] [bli] till”? (Biesta 2006, s 46). Med detta vill jag 
inte säga att vad-frågan är oviktig för eller frånvarande i avhandlingsar-
betet, utan endast att varje föreställning om ”vad” någon är (tolerant till 
exempel) måste ha föregåtts av en tillblivelseakt som både är unik och 
relationell till sin karaktär (Biesta 2006). Med andra ord handlar avhand-
lingens dekonstruktionistiska hållning inte om att ersätta vad-frågan med 
frågan om tillblivelse, utan om en skillnad i emfas. Som Derrida uttrycker 
det i ett samtal med Jean-Luc Nancy på frågan om “vem” som kommer 
efter det som, med Michael Foucault, har kallats för det moderna 
subjektets död: ”In order to recast, if not rigorously re-found a discourse 
on the “subject” (of law, of morality, of politics – so many categories 
caught up in this same turbulence) one has to go through the experience of 
a deconstruction [of the subject]. [...] The subject, if subject there must be, 
is to come after this.” (Derrida 1991a, s 102, min kursivering; se även 
Critchley & Dews 1996)  

På ett liknande sätt förhåller jag mig till antagandet att en levd och ge-
staltad tolerans endast kan ta form i de konkreta och vardagliga möten 
som eleverna erfar som problematiskt utmanande i sina liv här och nu. 
Enligt en dekonstruktionistisk läsning kan det, lika lite som ett ”tolere-
rande subjekt” som är fullt närvarande för sig själv, finnas ett ”här och 

                                                      
10 En närmare beskrivning av den traditionella definitionen av tolerans görs i kapi-
tel 2 ”Toleransens topografi”.  
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nu” som inte redan bär spår av annanhet och skillnad, av minnen av det 
som har varit och löften om det som är kommande. Istället för att i arbetet 
utgå från att ”här och nu” handlar om en fullständig närvaro i mötet med 
den andre, ska formuleringen därför snarare förstås som en uppmaning till 
respons och handling som kommer från den andre, och som därför varken 
ger oss någon tid att vänta eller några givna förlagor att följa (Derrida 
2005a). Som Simon Skempton uttrycker det: ”In the later Derrida’s terms, 
the act is the ’here-and-now’ rapturing the presence of the already there.” 
(2010, s 173)11  

Innan jag går över till att närmare beskriva den ”dubbla läsning” 
(Critchley 1992) med vilken avhandlingens syfte och frågeställningar bes-
varas, vill jag först säga något mer utförligt om de teoretiska utgångspunk-
ter som avhandlingsarbetet delar med dekonstruktion. 12 Den första berör 
språket, den andra forskarens roll i analysarbetet och den tredje definition-
en av begrepp.   

                                                      
11 För en mer utförlig diskussion om tidsbegreppet i Derridas tänkande, se Hägg-
lund (2008). Enligt Hägglund utgör en central utgångspunkt för Derrida att nuet 
redan måste vara delat i sig självt och därför endast kan förstås som ett ”avbrott” 
eller en ”händelse” mellan det som inte längre är närvarande och det som ännu inte 
är närvarande. Med andra ord utgör “nuets avbrott”, där varje nu måste passera i 
samma stund som det framträder, en förutsättning för såväl tidens gång som för att 
något ska kunna förändras. För att citera Hägglund: ”Aristotle points out that 
there would be no time if there were only one single now. [...] A self-present, indi-
visible now could never even begin to give away to another now, since what is 
indivisible cannot be altered. [...] Hence, as long as one holds on to the idea of an 
indivisible now – or more succinctly: as long as one holds on to the concept of 
identity as presence in itself – it is impossible to think succession … Without the 
interval [that “must separate the present from what it is in order for the present to 
be itself” Derrida 1982, s 13] there would be no time, only a presence forever re-
maining the same.” (2008, s 16-17).  
12 Derrida var själv missnöjd med begreppet dekonstruktion, som han lånade från 
Heidegger, och använde det sällan om sitt eget arbete. Istället föredrog han att tala 
om dekonstruktioner (i plural) i förhållande till de begrepp och texter som han 
dekonstruerade (Derrida 1991b). Enligt Stocker (2006, s 178) implicerar dekon-
struktion också att det snarare handlar om en process eller rörelse i språket än ett 
filosofiskt eller metodologiskt angreppssätt. Jag har därför valt att använda två 
skilda men relaterade sätt att tala om dekonstruktion i kapitlet. När jag talar om 
dekonstruktion (i singularis) refererar jag till det som ett övergripande filosofiskt 
förhållningssätt, och när jag talar om dekonstruktioner (i plural) avser jag dekon-
struktion som en process eller händelse (se även Biesta & Stams 2001 för en lik-
nande uppdelning). 
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Ett dekonstruktionistiskt förhållningssätt  
I likhet med analytisk filosofi intar språket en central roll inom den konti-
nentalfilosofiska riktning som dekonstruktion vanligen räknas till, men 
medan den analytiska traditionen utgår från att det både är möjligt och 
önskvärt att göra tydliga distinktioner mellan begrepp och därigenom nå 
fram till stabila och entydiga definitioner av dem, är det just detta anta-
gande som ifrågasätts inom dekonstruktion (Stocker 2006). Anledningen är 
att språket antas vara uppbyggt av skillnad och en ständig uppskjutning av 
mening, vilket innebär att närvaron av ett begrepps slutgiltiga mening i en 
aspekt alltid är ”kommande” (Derrida 1982). Detta språkets relationella 
och uppskjutande karaktär visar sig inte minst i Derridas egna arbeten. 
Derrida presenterar konsekvent sin egen filosofi genom närläsningar av 
andra tänkares arbeten, viket gör det näst intill omöjligt att beskriva de-
konstruktion utan att samtidigt relatera en sådan beskrivning till de tän-
kare och texter han förhåller sig till (Stocker 2006). Eftersom dekonstrukt-
ion, förutom sin nära relation till fenomenologi och existentialistisk filosofi 
och tänkare som Hegel, Husserl och Heidegger, även kan ses som en vida-
reutveckling av Ferdinand de Saussures strukturella lingvistik, blir därmed 
en kort beskrivning några av strukturalismens kännetecken på sin plats.   

Språk som skillnad och relation 
Strukturalismen, som hade sin höjdpunkt i 1960-talets Frankrike, betraktas 
ofta som ett samlingsnamn för studier inom bland annat filosofi, litteratur-
vetenskap, sociologi och psykoanalys som alla på olika sätt inspirerades av 
Ferdinand Saussures strukturella lingvistik (Stocker 2006). Claude Lévi-
Strauss, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jacques Lacan och Julia Kris-
teva är några av de namn som under denna tid tog intryck av Saussures 
arbeten. Utmärkande för den strukturella lingvistiken är att den både tar 
avstånd från föreställningen att språket utgör en spegel av verkligheten och 
att det byggs upp av självständiga delar. Istället fokuserar man på relation-
er och samband inom språket självt. Förenklat kan språkets relationella 
karaktär beskrivas på följande sätt. Enligt Saussure (1986) utgörs språket 
av tecken (signe), där varje tecken både består av en materiell ljudbild (le 
signifiant) som är bärare av tecknets meningsinnehåll, och det abstrakta 
meningsinnehåll (le signifié) som tecknet korresponderar med. Ordet tole-
rans består till exempel både av den materiella ljudbilden ”tolerans” (ordet 
tolerans) och det abstrakta meningsinnehåll som ljudbilden representerar 
(tänk tolerans). Eftersom det enligt Saussure (1986) inte finns något natur-
ligt eller nödvändigt samband mellan ett teckens ljudbild och dess menings-
innehåll, bestäms relationen istället genom sociala konventioner inom en 
viss språkgemenskap. Det faktum att det finns flera språk och att språk 
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utvecklas över tid, beror enligt den strukturella lingvistiken till exempel på 
denna arbiträra teckenstruktur (om ett visst tecken alltid fick oss att tänka 
på samma meningsinnehåll skulle det användas i alla språk vilket i för-
längningen implicerar att det endast skulle finnas ett språk) (Lucy 2004). 
Betydelsen av ordet tolerans har således inget med tolerans ”i sig” att göra, 
utan bestäms genom att ordet skiljer sig från andra ord i språket. Vi vet att 
tolerans är tolerans för att det inte är intolerans, acceptans, respekt, eller 
för den delen, hus, vatten, djur och så vidare. Med andra ord hämtar ett 
tecken inte sin betydelse från vad det betecknar i världen – det vill säga 
från något som existerar utanför språket självt – utan genom sin relation 
till andra tecken inom ett visst språksystem (till exempel svenskan). Ett 
teckens meningsinnehåll finns därför aldrig närvarande i tecknet i-sig-
självt, utan skapas genom skillnader mellan tecken utan ”positivt menings-
innehåll” (Saussure 1986, s 120, min översättning).  

Att den särskiljande relationen mellan tecken är godtycklig ska enligt 
Saussure dock inte förstås som att relationerna är oordnade eller ostruktu-
rerade. Istället formar skillnaderna mellan tecknen bestämmande struk-
turer som låser fast tecknens meningsinnehåll. Ett exempel på en sådan 
låsning är motsättningar mellan två ömsesidigt uteslutande begrepp, så 
kallade binära oppositioner (Ruitenberg 2005). Strukturalismen kan därför 
ses som ett sätt att bryta mot föreställningen att språkets funktion är att 
namnge en redan befintlig värld där varje ord representerar något utanför 
språket självt, för att istället se det som ett mer eller mindre självständigt 
system av tecken där varje tecken är betydelselöst om det inte relateras till 
andra tecken inom språksystemet (Peters & Burbules, 2004).   

Vad dekonstruktion delar med strukturalismen är dess förståelse av 
språk som skillnad och relation. Men medan strukturalismen betraktar 
språket som ett mer eller mindre stabilt system där mening produceras 
genom en underliggande och bestämmande struktur av skillnad, betraktas 
denna kedja av skillnad inom dekonstruktion som utan egentligt slut. Detta 
innebär inte att dekonstruktion är anti-strukturalistisk eller förnekar struk-
turer – en central utgångspunkt för Derrida är att vi ofrånkomligt struktu-
rerar vår erfarenhet av världen i form av lagar, former, idéer och begrepp 
(Stocker 2006) – utan endast att den utgår från att varje försök att nå en 
slutlig låsning av teckens meningssinnehåll genom bestämmande strukturer 
alltid på ett sätt är dömt misslyckas. En följd av detta nödvändiga miss-
lyckande är att ett ords betydelse inom dekonstruktionen behandlas som 
ett undflyende fenomen. Språket bygger inte endast på skillnad utan även 
på en ständig uppskjutning av mening. Om vi slår upp ordet ”tolerans” i 
en ordbok kommer vi till exempel endast finna hänvisningar till andra ord 
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som ”uthärda” eller ”tillåta”, som i sin tur kan slås upp med hänvisning 
till andra ord, och så vidare i all oändlighet. 

Ett annat sätt att uttrycka detta på är säga att varje gång vi försöker be-
skriva ett föremål eller företeelse i världen, kommer vi aldrig kunna nå en 
uttömmande eller slutgiltig beskrivning av det. Hur lång vi än gör listan 
kommer det alltid finnas något mer att säga, alltid ytterligare ett ord i sa-
ken, ett ”bara en sak till” eller ”ett annat sätt att beskriva det på är…” 
(Faulconer 1989). Om strukturalismen i första hand var misstänksam mot 
språkets ”yta” och mer intresserade sig för den underliggande och låsande 
strukturen av skillnad än för de tecken som strukturen antogs ligga bakom, 
kan dekonstruktion således sägas göra det omvända. Medan man i första 
hand intresserar sig för skillnader och relationer mellan tecken, riktas miss-
tänksamheten mot varje försök att hitta en stabil och slutgiltig låsning av 
mening hos dem. Denna grundläggande misstänksamhet mot det sista or-
det, mot den punkt i läsningen då vi med säkerhet kan säga att allt som är 
möjligt att säga om saken nu är sagt, bottnar i Derridas kritik av det han 
kallar för närvarons metafysik.  

En plats att börja från  
Enligt Derrida (1978) är det möjligt att läsa hela den västerländska filoso-
fins historia som ett försök att lokalisera en stabil grund, ett absolut och 
därmed fixerat ursprung, som både kan fungera som alltings början och till 
vilken allting kan relateras. Sedan Platon har denna stabila grund enligt 
Derrida definierats i form av absolut närvaro, som det som bara ”är” eller 
”existerar” i sig självt, och som därmed både är fullt närvarande för sig 
själv och sig själv tillräckligt. Här ingår enligt Derrida inte bara föreställ-
ningar om ”det goda” inom filosofin eller ”Gud” inom religionen, utan 
varje försök att framställa något som ursprungligt, självtillräckligt och 
identiskt med sig själv. Problemet enligt Derrida (1982) är att det närva-
rande alltid är beroende av något som är frånvarande för att vara vad det 
är, det vill säga närvarande. Eller lite mer tillspetsat, för att något ska vara 
närvarande för sig självt måste det både förutsätta och utesluta, eller sna-
rare förutsätta genom att utesluta, det som är annat än sig självt (Derrida 
1982). För att ta ett exempel som ligger nära tolerans. Ett av de sätt som 
närvarons metafysik tar sig uttryck i språket är enligt Derrida genom struk-
turen av binära oppositioner. I Sverige är det till exempel inte ovanligt att 
betrakta ”svensk” och ”invandrare” som två motsatta och därmed ömsesi-
digt uteslutande begrep. Vissa skulle här hävda att vara svensk är mer ”ur-
sprungligt” än att vara invandrare, och att invandrare därför är en form av 
avvikelse från att vara svensk. Men så fort vi försöker definiera vad det 
innebära att vara ”svensk” utan att relatera det till någon föreställning om 
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”invandraren”, blir det tydligt att varje föreställning om ”svensk” och 
”svenskhet” endast är möjlig genom att samtidigt förutsätta och utesluta 
det som det inte är, det vill säga ”invandrare” (se Lucy 2004, s 102 för ett 
liknande exempel om fred och våld). Detta visar enligt Derrida att svensk 
och invandrare, i likhet med motsatspar som kristen och muslim, homo-
sexuell och heterosexuell, normalbegåvad och förståndshandikappad, man 
och kvinna (listan fortsätter) inte är ömsesidigt uteslutande begrepp, utan 
istället är nödvändigt kontaminerade av varandra. Som Biesta och Stams 
uttrycker det: 

 

This contamination is a necessary contamination: for the present to be itself, 
it already has to be other than itself. This puts the no-present in a double 
position, because it is the non-present which makes the presence of the pre-
sent possible, and yet, it can only make this presence possible by means of 
its own exclusion. What is excluded thereby, in a sense, returns to signs the 
act of its own exclusion (2001, s 66).  

 
Förutom att närvarons metafysik ger upphov till en hierarkisk relation 
genom att ursprunget betraktas som normalt, rent och identiskt med sig 
självt medan det som skiljer sig från det betraktas i termer av avvikelse, 
orenhet och olikhet (Lucy 2004), bygger varje metafysik gest enligt Derrida 
således även på ett nödvändigt förnekande av skillnad. För att vara iden-
tiskt med sig själv kräver ursprunget alltid något mer än sig själv, men 
endast genom att förneka sitt beroende av denna annanhet kan det framstå 
som oberoende och självidentiskt.  

Det är för att bejaka och ge röst åt detta uteslutna andra (som till exem-
pel måste förnekas och glömmas bort för att jag i avhandlingen ska kunna 
tala om närvaron av såväl ett ”tolererande subjekt” som ett möte ”här och 
nu”) men som alltid på ett sätt redan har ”återvänt” för att signera sin 
egen uteslutning – som Derrida ställer sig kritisk till närvarons metafysik 
inom det västerländska tänkandet. Men till skillnad från sina föregångares 
metafysikkritik som hos Friedrich Nietzsche och Martin Heidegger, är det 
enligt honom inte möjligt att helt bryta med den tradition som vi själva är 
en del av. Ett sådant brott med det metafysiska antagandet om absolut 
närvaro som språket kräver, skulle enligt Derrida lämna oss utan såväl 
språkliga verktyg som en plats att stå på och utgå ifrån. ”There is no 
sense” skriver han till exempel i Writing and Differens ”in doing without 
the concepts of metaphysics in order to shake metaphysics. We have no 
language – no syntax and no lexicon – which is foreign to this history” 
(Derrida 1978, s 280). Den ofta missförstådda meningen ”il n`y a pas de 
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hors-texte” som av Gayatri Chakravorty Spivak har översatts med ”There 
is nothing outside the text” och ”there is no outside-text” (Derrida 1976, s 
158) ska således inte förstås som att det enda som finns är språket (vilket 
skulle innebära en absolut språkreduktion), utan endast att det inte finns 
någon neutral eller säker plats utanför språkets metafysiska antaganden 
varifrån en kritik av närvarons metafysik kan ta sin början. Som Derrida 
själv uttrycker det: ”On the one hand I always think it necessary to recall 
the dimension of language, and, at the same time, essentially what I do and 
what begins with a deconstruction of [the metaphysics of presence]… con-
sists in, and calls for, a beyond-language, or an outside-language” (2002, s 
33). När Derrida uppmuntrar oss att läsa världen och det sociala livet som 
en text, är det således inte den isolerade forskaren som har vänt ryggen åt 
världen och sin samtid som han ser framför sig. För Derrida är text och 
diskurs alltid förenat med etiskt och politiskt handlande, eftersom det ena 
med nödvändighet förutsätter det andra: ”to read does not mean to spend 
nights in the library; to read events, to analyse the situation, to criticize the 
media, to listen to the rhetoric of the demagogues, that’s close reading, and 
it is required more today than ever.” (Derrida 1999b, s 67)  

Från definitioner till dekonstruktioner av begrepp 
Det är som ett svar på det omöjliga i att kliva utanför språket för att ge 
röst och därmed göra rättvisa åt det som utesluts och glöms bort genom 
närvarons metafysik (samt för att respondera på den uppmaning till etiskt 
och politiskt handlande som vilar däri), som Derrida utvecklar föreställ-
ningen om dekonstruktioner (i pluralis). Under senare delen av sitt förfat-
tarskap kom Derrida att ägna allt större intresse åt att dekonstruera be-
grepp som han såg som centrala för det västerländska tänkandet, som de-
mokrati, rättvisa, gästfrihet, vänskap och förlåtelse (Critchley & Kearney 
2001). Traditionellt har det filosofiska utforskandet av dessa och liknande 
begrepp gått ut på att klargöra deras mening genom att ge dem tydliga 
gränser: ”Med X menar jag X och inte Y”. Enligt Giovanna Borradori 
(2003) intar föreställningen om begreppsliga gränser i själva verket en cen-
tral plats inom det västerländska filosofiska tänkandet eftersom ”drawing 
conceptual boundaries is not just what philosophy does but what philo-
sophy is all about” (s 194).  

Det sätt som Derrida närmar sig dekonstruktioner av begrepp som de-
mokrati, vänskap och rättvisa är att visa hur de gränser som är tänkta att 
definiera ett begrepp och så att säga göra det identiskt med sig själv, i 
själva verket är kontingenta. Insidan är redan kontaminerad av utsidan, 
gränsen mellan binära oppositioner eller motsatta imperativ är inte abso-
lut. För att illustrera denna kontingens kan Borradoris beskrivning av geo-
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grafiska gränsers dubbla roll vara till hjälp. I likhet med den filosofiska 
definitionen av ett begrepp, bestäms ett geografiskt eller politiskt område 
vanligen genom att man drar gränser kring det. Samtidigt som dessa grän-
ser är tänkta att visa var ett område börjar, visar det också var ett annat 
slutar. Enligt Borradori (2003) kan varje gräns därmed sägas ha en dubbel 
funktion: den ringar in och definierar ett område (geografiskt eller be-
greppsligt) genom att samtidigt identifiera vad det är och exkludera det 
som det inte är. Ibland är frågan om vad som identifieras och vad som 
samtidigt exkluderas av en geografisk gräns av mindre betydelse. Europas 
högsta berg, Mont Blanc, är ett exempel. Mont Blanc är till hälften franskt 
och till hälften italienskt, men den gräns som visar var Italien börjar och 
Frankrike slutar utgörs inte av ett utstakat gränsområde utan av en gemen-
sam konvention. Anledningen är enligt Borradori (2003) enkel: i slutändan 
är det ingen som bryr sig om exakt vilket stenblock eller grästuva på Mont 
Blanc som hör till Frankrike eller Italien.  

Berlinmuren, å andra sidan, är ett gränsdrag där frågan om tillhörighet 
och självnärvaro enligt Borradori ställde sig på sin spets. Det sätt som mu-
ren kom att avgränsa och identifiera det som låg på dess insida, kommun-
ism, var genom att utesluta det som det inte var, det vill säga kapitalism. 
På ena sidan av muren låg således det emanciperade kommunistiska sam-
hällets utopi, på den andra sidan den borgerliga civilisationens korruption 
och orättvisa. Enligt murens gränslogik utgjorde de två sidorna enligt 
Borradori därför inte bara varandras motsatser utan var även ömsesidigt 
uteslutande: genom muren blev den ena sidan så att säga ”immun” mot 
den andra. Men i praktiken kom muren inte bara att avskilja det kommun-
istiska samhället från det kapitalistiska, utan även familjemedlemmar från 
varandra vilka nu kom att leva på var sin sida om muren. Närvaron av 
dessa familjemedlemmar på östsidan kom därmed att utgöra ett orosmoln 
för den kommunistiska utopin eftersom frågan om deras tillhörighet plöts-
ligt blev oklar. För var hörde de hemma? På insidan eller utsidan? Till den 
kommunistiska gemenskapen eller den kapitalistiska? Hur långt tillbaka i 
generationerna behövde man gå för att en familjeåterförening skulle vara 
motiverad? Och ännu värre, tänk om dessa personers närvaro på östsidan i 
själva verket visade på ”sedimenteringen av en borgerlig social struktur” i 
själva hjärtat av den kommunistiska utopin? (Borradori 2003, s 147, min 
översättning).  

På samma sätt har den västerländska filosofin i sitt sökande efter stabila 
och rena definitioner av begrepp enligt Derrida (2010) kommit att bortse 
från den strukturella ambivalens som varje gränsdragnings dubbla funktion 
av identifiering och exkludering oundvikligen ger upphov till, en glömska 
som han tillskriver närvarons metafysik. Som exemplet med Berlinmuren 
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illusterar, kan ett givet begrepp enligt Derrida aldrig vara helt homogent 
eftersom det, för att använda ett av Derridas (2010) egna ord, alltid redan 
inkluderar spår av det som det utesluter. Insidan är redan ofrånkomligt 
kontaminerad av utsidan, gränsen mellan binära oppositioner i språket är 
inte absolut. Ett sätt att beskriva Derridas dekonstruktioner av centrala 
begrepp inom det västerländska tänkandet, är därför att se dem som ett 
sökande efter dessa spår av annanhet i tillsynes homogena begrepp.  På så 
sätt kan röst ges åt det som inte passar in i den dominerande distinktionen 
mellan insida och utsida men som på samma gång upprättar den nödvän-
diga och oundvikliga illusionen av att begreppen har stabila gränser, att X 
är X och inte Y (Borradori 2003). För var hör detta andra till? Insidan eller 
utsidan? Språket eller något utanför det?  

Även om Derrida ofta använder ”den andre” eller ”de andra” för att re-
ferera till de spår av annanhet som ”hemsöker” varje begrepp (ytterligare 
ett av Derridas uttryck), ska den andre i första hand inte förstås som en 
person, utan snarare som det som ligger bortom eller över en gräns (Der-
rida 1993). Den gräns som Derrida talar om här ska inte endast förstås 
som den mellan skillnader inom språket (till exempel den mellan binära 
oppositioner eller motsatta påbud eller imperativ), utan även som en gräns 
mellan språket och en skillnad som är omöjlig att tänkas inom språket 
självt, men som samtidigt utgör dess möjlighetsvillkor (Derrida 1982). 
Derridas användning av ord som differance, suplement, pharmakon, auto-
immunitet, obestämbarhet och spår (listan kan göras längre) är alla tänkta 
att peka mot detta uteslutna andra som både gör definitioner av och di-
stinktioner mellan begrepp möjliga och omöjliga, men därmed också 
öppna för möjligheter till transformation och förändring (Derrida 2010).  

Det är även sökandet efter dessa spår av annanhet i föreställningen om 
ett tolererande subjekt som är närvarande för sig själv, som motiverar den 
”dubbla läsning” (Critchley 1992, s 23, min översättning) som görs i av-
handlingsarbetet.    

Inbjudan och en dubbel läsning 
Även om avhandlingens teoretiska hemvist är dekonstruktion, är det inte 
som en metod i traditionell mening som dekonstruktion används i arbetet. 
Derrida är den förste att varna för risken att betrakta dekonstruktioner 
som en teknik vars analyssteg enkelt går att upprepa och applicera på ut-
valda texter och begrepp (Derrida 1997). Istället ska varje dekonstruktion 
enligt honom ses som ett unikt svar på en inbjudan att bejaka och ge röst 
åt det ”uteslutna andra” som med nödvändighet måste förnekas eller 
glömmas bort för att ett begrepp eller en text ska framstå som homogen 
och sig själv tillräckligt. Ur detta perspektiv är begrepp och texter varken 
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självständiga eller monolistiska och deras gränser inte ogenomsläppliga. 
Istället bjuder de in och inviterar, och håller så att säga ”dörren på glänt” 
för gamla och nya innebörder genom att samtidigt välkomna det som är 
annat än dem själva (Ruitenberg 2005). Under ett seminarium vid Söder-
törns högskola beskriver Derrida denna erfarenhet av att som forskare 
först ha blivit inbjuden och välkomnad att ge röst åt denna annanhet i det 
textanalytiska arbetet på följande sätt:13  

 

[En] metod antyder att du bemästrar något. Det är det performativa, … det 
är en viljeakt, en teknologi, en teknik. [...] [M]en i det här fallet bemästrar 
jag ingenting, jag bara redogör för, eller registrerar eller svarar mot ett öde, 
mot situationen, jag är i en viss mening passiv, jag är utsatt, sårbar … I den 
utsträckningen är det [dekonstruktion] inte en metod, även om det finns 
vissa metodologiska effekter. [...] Den är förvisso en disciplin, en uppsätt-
ning regler, men de är effekter av en erfarenhet som inte är metodologisk. 
(Derrida 2005a s 131, min kursivering) 

 
Enligt Claudia Ruitenberg (2009; 2005) är det därför möjligt att karaktäri-
sera Derridas dekonstruktioner som en form av ”begreppslig gästfrihet” 
(conceptual hospitality). Eftersom dekonstruktionen av ett begrepp inte är 
en metod som så att säga kan hämtas ”utifrån” begreppet för att sedan 
appliceras på dess ”insida” i syfte att öppna upp det för ny innebörd, kan 
en dekonstruktion inte initieras eller så att säga ”orsakas” av den pedago-
giske forskaren själv. Lika lite som en gäst kan bjuda in sig själv till någon 
annans hem och kalla det gästfrihet, går det att tvinga på ett begrepp dess 
öppningar och nya innebörder från utsidan. Vad en dekonstruktionistisk 
läsning däremot kan hjälpa oss att se, och därför också att systematiskt 
visa som forskare, är att gränsen mellan ett begrepps insida och utsida 
redan är i dekonstruktion (Biesta 2009; se även Lucy 2004; Naas, 2008). 

                                                      
13 Denna erfarenhet har jag själv haft i mitt eget textanalytiska arbete. Från början 
var avhandlingsprojektet tänkt att utgöra en kritik av såväl toleransbegreppet som 
ett pedagogiskt arbete med tolerans, för att därefter gå över till att utforska vad 
begreppet gästfrihet hade att erbjuda utbildning med hjälp av Derridas filosofiska 
texter om hospitalitet. Ganska tidigt i arbetet kom jag dock att bli vittne till hur 
toleransbegreppet så att säga ”själv-dekonstruerades” i mina läsningar. Det är 
också denna erfarenhet av att ha blivit vittne till en rörelse i språket, till något osagt 
eller osägbart som uppmanade till respons, som har gjort det möjligt att i avhand-
lingen mer aktivt och strukturerat visa hur föreställningen om en mellanmänsklig 
tolerans också kan öppnas upp för alternativa innebörder, och därmed även för 
alternativa sätt att närma sig ett pedagogiskt arbete med tolerans utöver det jag i 
avhandlingen kallar för toleransens metodik.  
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Som Derrida uttrycker det: ”Dekonstruktion takes place, it is an event that 
does not await the deliberation, consciousness, or organization of a subject 
… It deconstructs it-self. It can be deconstructed (1991b, s 274).  

Hur visar man då att ett begrepp eller en text redan är i dekonstruktion? 
Enligt Simon Critchley (1992) utgörs det sätt på vilket Derrida närmar sig 
centrala begrepp i det västerländska tänkandet alltid av något som kan 
beskrivas som en ”dubbel läsning” (se även Critchley & Kearney 2001; 
Thomassen 2006). Den första läsningen utgörs här av en noggrann och 
systematisk rekonstruktion av ett begrepp eller en text. Detta innebär att 
begreppet läses på sina egna villkor eller i sitt ”ursprungliga språk” genom 
att vi både är uppmärksamma på dess argument, rörelser och innebörder 
och tar hänsyn till begreppets kontext och historiska reception. I ett andra 
steg (som sker parallellt med den första) övergår läsningen till det som 
enligt Critchley (1992) mer traditionellt skulle kunna beskrivas som en 
tolkande fas där ett begrepp eller en text öppnas upp för nya meningsinne-
håll. Men eftersom sådana öppningar i en dekonstruktionistisk läsning inte 
kan tvingas på ett begrepp från utsidan, måste vi söka dem ”inom” be-
greppet självt genom att uppmärksamma det Derrida kallar för dess blinda 
fläckar eller aporier (paradoxer, dilemman, motsättningar och så vidare). 
Istället för att se dessa ”blinda fläckar” som en brist eller ett problem vi 
kan överkomma i läsningen, är det just dessa avbrott i begreppets självnär-
varo som kan ge det ny innebörd, inte genom att dess tidigare meningsin-
nehåll och gränser ignoreras, utan genom att också ”gå bortom dem” 
(Lucy 2004). Därmed kan varje dekonstruktionistisk läsning enligt 
Critchley (1992) sägas uttrycka en dubbel respekt: å ena sidan mot det 
förflutna och redan sagda och å andra sidan mot framtiden och det kom-
mande.  

Avhandlingens läsningar 
Det är genom en sådan dubbel läsning som den mellanmänskliga toleran-
sens etiska och transformerande potential utforskas i de avhandlingskapitel 
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som följer.14 I ett första steg, vilket motsvarar del II i avhandlingen, beskri-
ver jag den ”plats” varifrån en dekonstruktionistisk läsning av villkoren för 
en levd och gestaltad tolerans tar sin början. Genom att skriva fram det jag 
i avhandlingen kallar för en ”toleransens topografi” samt hur den mellan-
mänskliga toleransen har diskuterats och problematiserats inom den peda-
gogisk-filosofiska forskningen, görs en rekonstruktion av begreppet där jag 
både tar hänsyn till toleransens ”eget språk” eller dominerande tolkning, 
och dess kontext och reception inom såväl filosofi och politisk teori som 
inom det pedagogisk-filosofiska forskningsfältet. Samtidigt uppmärksam-
mar och betonar jag i denna läsning en rad problem och interna motsätt-
ningar som toleransbegreppet tycks rymma, och som jag i avhandlingen 
har valt att kalla för toleransens dilemman. Det är också dessa dilemman 
som i sin tur kan sägas inbjuda till de tre pedagogisk-filosofiska tematise-
ringar som görs i avhandlingens andra läsning.  

I ett andra steg, vilket motsvarar avhandlingens del III, förflyttar jag mig 
med hjälp av toleransens dilemman från den toleranta individen förstått 
som en isolerad och på förhand given identitet, till det tolererande subjek-
tet som ett öppet, beroende och föränderligt subjekt. Detta gör jag genom 
att skriva fram något som kan liknas vid ett mötets genealogi (jämför med 
Critchley & Kearney 2001). Syftet med denna andra läsning är att visa på 
de spår av annanhet som varje föreställning om ett tolererande subjekt som 

                                                      
14 Derridas dekonstruktioner utgör närläsningar av utvalda texter i den väster-
ländska filosofins historia, där den första läsningen på ett säreget och nästan poe-
tiskt sätt sker simultant med och vävs in i den andra. Även om de två läsningar som 
görs i avhandlingsarbetet i praktiken har ägt rum parallellt med och ofta har kom-
mit att vävas in i varandra i det textanalytiska arbetet, har jag, till skillnad från 
Derrida, valt att presentera dem i två separata delar i avhandlingen: del II (den 
första läsningen) och del III (den andra läsningen). Motivet till detta är att jag har 
sett en poäng i att anpassa mig till den avhandlingsgenre som arbetet skrivs inom, 
för att på så sätt underlätta läsbarheten. På liknande sätt har jag i arbetets andra 
läsning valt att inte göra närläsningar av utvalda texter om tolerans från den filoso-
fiska kanon. Istället låter jag Derridas dekonstruktioner av tre begrepp som är 
centrala för den mellanmänskliga toleransen (gästfrihet, rättvisa och uthärdande) 
utgöra det textunderlag som hjälper mig att visa på den obestämbarhet som varje 
föreställning om ett ”tolererande jag” som är närvarande för sig självt rymmer. 
Därmed gör jag i en aspekt ”våld” på Derridas karaktärisitiska sätt att skriva fram 
dekonstruktioner på i avhandlingen, genom att läsningarna utformas och presente-
ras på ett lite annorlunda sätt. Samtidigt kan en sådan omtolkning även sägas ut-
göra ett nödvändigt våld för ett avhandlingsarbete som vill ta intryck av och inspi-
reras av dekonstruktion. Som Critchley lite tillspetsat uttrycker det: ”Heidegger and 
Derrida are great philosophers, but there is absolutely no point writing like them 
…. The results are, at best, embarrassingly derivative and, at worst, unintelligible” 
(2001, s 49). 
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är närvarande för sig självt rymmer, en annanhet som måste förnekas eller 
glömmas bort för att toleransen metodik och de diskurser som omger den 
ska framstå som homogen och sig självt tillräcklig. Därmed mynnar av-
handlingens dubbla läsning i första hand inte ut i en ny definiton av vad en 
tolerant individ är (även om språket med nödvändighet för oss dit), utan i 
ett annat sätt att närma sig det tolererande subjektet, det vill säga det ge-
staltande eller performativa subjekt som i mötet med en annan människa 
säger ”jag tolererar dig”.  

Innan jag går över till att motivera mitt val av de tänkare, texter och ex-
empel som ligger till grund för avhandlingens andra läsning, vill jag först 
säga något om läsningarnas riktning.  

Läsningarnas riktning: från problem till apori och obestämbarhet 
Det är inte ovanligt att kritiska läsare av Derrida betonar den skeptiska 
och destruktiva sidan av hans filosofiska projekt, och beskriver dekon-
struktion som nihilistisk när det kommer till etiska och politiska frågor 
(Biesta & Egéa-Kuehne, 2001). Om detta var fallet skulle såväl dekon-
struktion som Derridas filosofiska arbeten bli mer eller mindre oanvänd-
bara eller åtminstone olämpliga för ett avhandlingsarbete som vill utforska 
den interpersonella toleransens etiska och transformerande potential inom 
pedagogisk verksamhet. Som svar på denna kritik har mer positivt inställda 
läsare lyft fram den ”etiska och politiska vändning” 15 som tycks inträda i 

                                                      
15 Denna ”etiska vändning” i Derridas författarskap har kopplats samman med 
hans läsningar av Levinas och föreställnigen om ett unikt ansvar för den Andre som 
är omöjligt att helt uppfylla eller avsäga sig. Samtidigt har kritiska röster rest som 
menar att en sådan sammankoppling delvis är missvisande (se till exempel Hägg-
lund 2008; Beardsworth 1996). Detta eftersom Levinas (1969) inte sällan talar om 
den etiska relationen, som han förlägger till mötet ansikte mot ansikte, som en icke-
våldsam relation till den Andre i dennes singularitet och alteritet. Enligt kritikerna 
kan det enligt Derrida inte finnas någon relation till den andre utanför språkets 
metafysiska antaganden (vilket utgör själva platsen för etiskt och politiskt hand-
lande) som är fritt från våld, eftersom varje distinktion mellan mig och den andre 
bygger på ett ofrånkomligt förnekande av skillnad.  Som Carl Cederberg formu-
lerar kritiken: ”Their substantive claim is that to affirm the possibility of non-
violence is to place this as a principle that exists outside of life. It would function as 
a transcendental norm [...] too abstract and thereby too insensitive to the vicissi-
tudes and singularity of life itself.” (2010, s 138) Men även om Derrida (1999a) 
ställer sig kritisk till möjligheten till en icke-våldsam relation till den Andre i Levi-
nas ansvarsetik, innebär det inte att föreställningen om en sådan relation saknar 
betydelse i hans tänkande. För på samma sätt som icke-våldet enligt en dekon-
struktionistisk logik alltid redan är kontaminerad av våldet, bär våldet på ett sätt 
alltid redan spår eller minnen av ett icke-våld (för en mer utförlig diskussion i 
denna riktning, se Cederberg 2010).     
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Derridas författarskap i och med essän ”Force de loi” från 1989 (se till 
exempel Critchley 1992; 1999; Caputo 1997). Medan den tidigare Derrida 
i första hand behandlade frågor om språk och metafysikkritik, kom den 
senare Derrida enigt dessa läsare att i allt större utsträckning intressera sig 
för politiska och etiska frågor, inte minst genom sina dekonstruktioner av 
begrepp som demokrati, rättvisa, vänskap och gästfrihet. Samtidigt går det 
att, i likhet med John Protevi (2004), hävda att den politiska och etiska 
dimensionen i Derridas författarskap har funnits med från början, eftersom 
kritiken av närvarons metafysik och viljan att ge röst och därmed göra 
rättvisa åt det ”uteslutna andra” som med nödvändighet måste förnekas 
eller glöms bort genom varje metafysisk gest, i själva verket är intimt för-
bundna med varandra. Det som snarare kan markera ett skifte i Derridas 
författarskap – om man överhuvudtaget kan tala om ett sådant – är enligt 
Protevi ett skifte i fokus: från dekonstruktioner av det närvarandes metafy-
sik till ett bejakande av aporier i en text eller ett begrepp som ”the call to 
undergo the experience of the impossible’” (2004, s 2; jämför med 
Critchley 1999; Spivak 2004).  

Ordet aporia kommer från grekiskans a-poros som både kan betyda ett 
problem som kan lösas och en oframkomlig väg, en villoväg eller en icke-
väg (Kofman 1988). För Derrida (1993) rymmer det franska ordet ”pas” 
denna dubbelhet genom att samtidigt betyda ett möjligt steg och en gräns 
omöjlig att överträda, det vill säga det omöjliga steget. Men till skillnad 
från ett problem, som på grekiska (problêma) både kan betyda ett projekt 
vi kan ta itu med eller en sköld vi kan skydda oss bakom, symboliserar 
apori enligt Derrida (1993) en absolut öppenhet där vi står utsatta och 
sårbara inför det som är annat. För om apori är den punkt i läsningen då 
det inte längre finns något problem att lösa eller sköld att skydda sig 
bakom, är det enligt honom inte för att vi har funnit ett svar eller en lös-
ning som gör att vi kan fortsätta den väg vi har påbörjat. Istället har pro-
blemet upphört eftersom ingen lösning längre kan ta oss förbi den apore-
tiska erfarenheten av att plötsligt stå inför ett nödvändigt men omöjligt 
vägval (Derrida 1993). 

För Derrida kan erfarenheten av aporier i läsningen av en text eller ett 
begrepp därför ses som varje metafysiskt arguments blinda fläck (Lucy 
2004). För att undvika dessa blinda fläckar, som alltid måste förbises eller 
ignoreras för att ett begrepp ska kunna framstå som homogent och själv-
tillräckligt, har aporier enligt Derrida ofta kommit att reducerats till just 
problem som antingen kan lösas upp eller helt bortses ifrån. Samtidigt är 
det enligt Derrida just vid den punkt då ett begrepps interna motsättningar, 
till exempel den mellan binära oppositioner eller två lika krävande påbud 
eller imperativ, inte bara framstår som motsatta utan även som beroende 
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av varandra – den ena är ofrånkomligt kontaminerad av den andra – som 
vi ställs inför det omöjliga men samtidigt nödvändiga i att finna en väg 
framåt (Derrida 1982). Eftersom det ena imperativet är kontaminerat av 
det andra går det inte längre att välja mellan dem, det ena valet utesluter så 
att säga inte längre det andra, vilket gör att beslutet att fortsätta nu måste 
fattas utifrån en grundläggande ”obestämbarhet” (Derrida 2005a). Denna 
erfarenhet av obestämbarhet i läsningen av ”världen som en text” ska en-
ligt Derrida dock inte förstås som en paralys inför det omöjliga i situation-
en, utan som förutsättningen för varje ansvarsfullt beslut att påbörja en ny 
tanke och därmed ger röst åt det som är annat. Som han formulerar det:  

 

I believe that we would misunderstand it [aporia] if we tried to hold it to its 
most literal meaning: an absence of path, a paralysis before road-blocks, the 
immobilization of thinking. [...] On the contrary, it seems to me that the ex-
perience of the aporia [...] gives or promises the thinking of the path, pro-
vokes the thinking of the very possibility of what still remains unthinkable 
or unthought, indeed , impossible. [...] [E]ach time, the aporia provokes a 
leap of memory and a displacement of thinking which leads us … toward a 
new thinking [...]. (Derrida 1986a, s 132) 

 
Med andra ord finn det i varje dekonstruktionistisk läsning av ett begrepp 
eller en text ett ansvar för en unik situation där frånvaron av en framkom-
lig väg kräver att vi tar ett språng ut i det okända för att tänka ”det ännu 
inte tänkta eller otänkbara” (Derrida 1986a). Dekonstruktion kan därmed 
ses som ett sätt att bejaka och ge röst åt en annanhet som inte går att för-
utse från det närvarande (Biesta 2009), som därför alltid på ett sätt är 
kommande, men som därmed också gör det möjligt att säga ytterligare ett 
ord i saken, ett ”bara en sak till…” eller ”ett annat sätt att se det på är…”, 
vilket, för att återknyta till detta avhandlingsarbete, kan ses som en förut-
sättning före ett arbete som vill utforska den mellanmänskliga toleransens 
etiska och transformerande potential inom pedagogisk verksamhet.  

Val av tänkare, texter och exempel 
Förutom att avhandlingens teoretiska utgångspunkter är dekonstruktion, 
utgör utvalda texter från Derridas filosofiska produktion även underlag för 
den andra läsning som görs i avhandlingens del III. Valet att göra Derrida 
till arbetets huvudtänkare motiveras av att hans dekonstruktioner av gäst-
frihet, rättvisa och sorgearbete – tre begrepp som (vilket jag visar i del III) 
är centrala för föreställningen om en levd och gestaltad tolerans – samtidigt 
rymmer en dekonstruktion av det moderna eller humanistiska subjektet 
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som ett oberoende och självtillräckligt ”jag är”. Som Simon Critchley och 
Peter Dews uttrycker det i introduktionen till antologin med den talande 
titeln Deconstructive Subjectivities (1996): 

 

[O]ur title suggests an argument which goes even further than the claim that 
a certain model of the subject – whether identified [...] as self-presence, or as 
rational self-assertion and mastery – has been allowed, up until quite recent-
ly, to dominate the scene even if only by its negation. It implies that … the 
subject may appear [...] to be one of the driving forces behind – rather than 
the prime defense against – the unraveling of metaphysics which has come 
to be known, after Derrida, as “deconstruction”. Might it not be the case 
that the subject appears, disruptive and uncontainable, at the very point of 
breakdown of the foundational project of philosophical thinking? (s 1) 

 
Med andra ord kan förflyttningen från det mänskliga subjektet förstått 
som en isolerad och på förhand given identitet, till ett subjekt som är öp-
pet, sårbart och beroende av andra för att ”bli till” och ”sig själv”, sägas 
vara central för såväl dekonstruktion som för Derridas filosofiska arbeten. 

Derridas förhållande till begreppet tolerans och dess plats inom det väs-
terländska tänkandet kan å andra sidan beskrivas som mer ambivalent 
(Thomassen 2006). I de sammanhang han har uttalat sig om begreppet 
(2004; 2003) är det i första hand en kritik av Kants föreställning om en 
religiös tolerans han har presenterat. Samtidigt kan Derridas dekonstrukt-
ioner av närliggande begrepp som gästfrihet, rättvisa och sorgearbete sägas 
uppmärksamma oss på de spår av annanhet eller obestämbarhet som varje 
föreställning om ett självtillräckligt ”jag är” eller ”jag kan” rymmer, och 
som därmed även måste prägla det subjekt som i mötet med en annan 
människa säger ”jag tolererar dig”. Som Derrida frågar sig vid en punkt i 
sin läsning av Kants tankar om vikten av att visa religiös tolerans: ”Re-
spekten för denna säregna [obestämbarhet], [...] är inte det på samma gång 
möjligheten till varje ansvarsfullt beslut och till en annan [...] ny ’tole-
rans’?” (Derrida 2004, s 31)  

Sammantaget gör det Derrida till en lämplig tänkare för avhandlingsar-
betet, eftersom han både har framfört en kritik av toleransbegreppet och 
öppnat upp för en möjlig väg framåt genom sina dekonstruktioner av det 
moderna eller humanistiska subjektet.    

Även om Derrida utgör arbetets huvudtänkare, ska avhandlingens ut-
forskande av den interpersonella toleransens etiska och transformerande 
potential inom pedagogisk verksamheten dock inte betraktas som en djup-
studie av en specifik tänkares arbeten. Istället ska utforskandet ses som ett 
pedagogiskt-filosofiskt argument där utvalda texter från även andra tän-
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kare vävs samman i de läsningar som görs. Två kriterier har här fått moti-
vera mitt val av de texter och tänkare som ligger till grund för de tre peda-
gogisk-filosofiska tematiseringar av toleransens dilemman som görs i av-
handlingens del III. För det första är det som tidigare nämnts nästan omöj-
ligt att läsa Derridas filosofiska arbeten utan att samtidigt förhålla sig till 
de texter och tänkare han gör sina läsningar av. Jag har därför valt att 
organisera avhandlingens andra läsning på följande sätt. I den första tema-
tiseringen av toleransens dilemman (kapitel 4 ”Ett sprucket välkomstord”), 
läser jag Derridas dekonstruktioner av gästfrihetens möjlighetsvillkor 
(2000; 2001a; 1999a) tillsammans med Kants Om den eviga freden 
(1795/2004) samt Levinas texter om hospitalitet i Totality and Infinity 
(1969) och ”Ethics and First Philosophy” (1985). I den andra tematisering-
en (kapitel 5 ”Begränsad gränslöshet”), läser jag Derridas dekonstruktioner 
av rättvisans möjlighetsvillkor (2005a; 2007) tillsammans med Franz Kaf-
kas allegoriska berättelse ”Framför lagen” (2007) och Levinas texter om 
social rättvisa i Totality and Infinity (1969). I den tredje och sita tematise-
ringen av toleransens dilemman (kapitel 6 ”Att bära främlingen inom sig 
utom sig”), läser jag Derridas dekonstruktioner av bärandet och sorgearbe-
tets möjlighetsvillkor (1986a; 1986b; 2005c) tillsammans med Nicolas 
Abraham och Maria Toroks text ”Introjection-Incorporation. Mourning or 
Melancholia” (1980). För det andra har jag även velat väva in närliggande 
texter i de läsningar som görs. Här har jag utgå från tre tänkare som, i 
likhet med Derrida, på olika sätt har uppmärksammat subjektets öppna 
och relationella karaktär i förhållande till de tematiseringar som görs av 
toleransens dilemman i kapitel 5 respektive 6. De utvalda texterna utgörs 
här av Hannah Arendts bok Den banala ondskan (1996), Jürgen Haber-
mas texter ”Religious Tolerance – The Pacemaker for Cultural Rights” 
(2006) och ”Intolerance and Discrimination” (2003b), samt av Julia Kris-
tevas bok Främlingar för oss själva (1997).  

Avslutningsvis vill jag kort säga något om min användning av exempel i 
avhandlingens del III. I likhet med avhandlingens inledande kapitel och 
exemplet från lektionen i Livskunskap, utgår de tre pedagogisk-filosofiska 
tematiseringar som görs i del III från konkreta händelser från klassrummet. 
Skillnaden är att de tre klassrumsexemplen denna gång är fiktiva och kon-
struerade av mig. Motivet till detta vilar i vad de beskrivna händelserna är 
tänkta att hjälpa oss se i de tematiseringar som görs. Medan det inom et-
nografisk forskning (som Ambjörnssons avhandling utgör den del av) är 
viktigt att de exempel och beskrivningar som används har en viss ”reali-
tetsvaliditet” genom att de säger oss något om vad som faktiskt ägde rum i 
klassrummet, är det inom filosofi och fenomenologi desto vanligare att 
man istället utgår från anekdoter och påhittade exempel (van Manen 1990, 
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s 121 min översättning). Orsaken är att syftet med att inkludera exempel i 
en viss läsning snarare är att visa på något allmänt om det begrepp eller 
fenomen som står i fokus i arbetet genom att relatera det till det specifika. 
Max van Manen har beskrivit denna relation mellan det allmänna och det 
specifika på följande sätt:  

 

The paradoxical thing about anecdotal narratives is that it tells us some-
thing particular while really addressing the general or the universal. And 
vice versa, at the hand of anecdote fundamental insights or truths are tested 
for their value in the contingent world of everyday experience. And so one 
may say that the anecdote shares a fundamental [...] methodological feature 
with phenomenological human science which also operates in the tension 
between particularity and universality. (1990, s 120) 

 
Med andra ord kan ”validiteten” i de tre fiktiva klassrumsexempel som 
används i del III sägas vila i den mån de känns igen och knyter an till såväl 
tolerans som begrepp och fenomen som till lärares och elevers vardagliga 
erfarenhetsvärld.  
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Kapitel 2 Toleransens topografi 
 

When we start discussing what tolerance is, confusion and disagreement are 
often the result. Confusion arises because tolerance is a tricky, elusive con-
cept. 

Geir Afdal, ”The Maze of Tolerance” 
(2010, s 597) 

Vad utmärker tolerans som begrepp och fenomen? Även om toleransbe-
greppet är vanligt förekommande inom såväl utbildningspolitiska doku-
ment som inom läromedel och pedagogiska satsningar, är det inte alltid 
lika klart vad tolerans mer specifikt är tänkt att representera. Denna från-
varo av en gemensam referenspunkt i det pedagogiska samtalet visar sig 
bland annat i verksamma lärares ofta skilda föreställningar om vad tole-
rans är, och därmed hur ett pedagogiskt arbete med tolerans inom skola 
och utbildning kan utformas (Aftdal 2006; Vogt 1997). Som Paul Vogt 
träffande uttrycker det: ”Tolerance has often become one of those empty 
goals that sound important but commit educators to very little. Seldom has 
explicit attention been paid to what tolerance in fact is and, therefore, to 
how one could hope to teach it.” ( 1997, s 177) Syftet med detta kapitel är 
därför att skriva fram det som kan beskrivas som en toleransens topografi. 
Ordet topografi kommer från grekiskans topos som betyder ”plats” eller 
”ställe” och graphia som betyder ”skriva” (Ernby 2008). Tanken med 
kapitlet är att således att skriva fram den ”plats” eller terräng varifrån 
avhandlingens dekonstruktionistiska läsning av villkoren för en levd och 
gestaltad mellanmänsklig tolerans tar sin början. Eftersom de definitioner 
och teorier om tolerans som används inom olika utbildningssammahang 
ofta är direkt ”lånade” från filosofi och politisk teori (Sardoc 2010), har 
jag i kapitlet valt att i första hand utgå från det samtal som förs inom dessa 
fält. Avsikten är att introducera en rad distinktioner för att på så sätt visa 
att tolerans både utgör ett mångtydigt och delvis paradoxalt begrepp. För 
att visa detta görs dels en skillnad mellan institutionell och interpersonell 
tolerans, dels mellan tolerans som begrepp och olika diskurser eller före-
ställningar om tolerans. Gemensamt för de olika toleransföreställningarna 
är att de på skilda sätt förhåller sig till det jag i avhandlingen har valt att 
kalla för den liberala eller traditionella definitionen av tolerans, och som, i 
likhet med detta arbete, sätter det ”problematiska mötet” i centrum. Uti-
från de distinktioner som presenteras introduceras sedan tre dilemman som 
den traditionella definitionen av tolerans ställer individen för i mötet med 
den andre, och som jag i avhandlingen har valt att kalla för välkomnandets 
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dilemma, gränsdragningens dilemma och uthärdandets eller bärandets 
dilemma. På så sätt görs en rekonstruktion i kapitlet av den interpersonella 
toleransen i enlighet med avhandlingens första läsning, som både tar hän-
syn till toleransens ”eget språk” eller dominerande tolkning och dess kon-
text och reception inom filosofi och politisk teori, samtidigt som begrep-
pets problem och ”interna motsättningar” uppmärksammas och betonas. 
Tanken är att därmed lägga en första grund till de tre pedagogisk-
filosofiska tematiseringar av toleransens dilemman som görs i avhandling-
ens andra läsning i del III.  

Institutionell och interpersonell tolerans 
Tolerans som politisk princip eller institutionellt arrangemang, det vill säga 
som något som rör relationen mellan en demokratisk stat och dess med-
borgare samt mellan olika samhällsgrupper, har vunnit stor framgång inom 
det västerländska tänkandet, inte minst genom upplysningstänkare som 
John Locke, Voltaire, Immanuel Kant och John Stuart Mill (Newey 
1999).16 Mot bakgrund av de religiösa konflikter och förföljelser som följ-
de av kristendomens interna fragmentering under renässansen och som 
under stora delar av 1600- och 1700-talen kom att prägla Europa, blev 
tolerans i första hand ett argument mot religiös intolerans (Horton & 
Mendus 1985). Intoleransen har fått jorden att bada i blod, skriver bland 
annat Voltaire i sin berömda Traktat om Toleransen (1763/2000), själv 
offer för den religiösa fanatismen, medan tolerans enligt honom skapar en 
anda av mildhet, medmänsklighet och möjlighet till fredlig samexistens. 
Nästan ett sekel tidigare publicerade John Locke sin Epistola de tolerantia 
(1689/1968), som idag anses utgöra en klassiker för den liberala föreställ-
ningen om politisk tolerans (Tully 1993). Locke introducerar här idén om 
att statens roll, och därmed den styrande maktens, var att upprätthålla civil 
ordning och inte att påtvinga och reglera medborgarnas trosföreställningar. 
Genom att förespråka en uppdelning mellan kyrka och stat, mellan det 
privata och det offentliga, argumenterade Locke för att alla religiösa före-
ställningar och praktiker borde tolereras som inte utgör ett hot mot sam-
hällsordningen och statens autonomi (Horton & Mendus 1985).  

Från att från början endast omfatta skilda trosföreställningar (i första 
hand inom kristendomen), har den institutionella toleransen, framför allt 
genom Mills On Liberty (1859/1991), utvecklats till att idag även omfatta 
andra olikheter som moralisk, kulturell, etnisk och social mångfald (Brown 
2006). Med denna utveckling har även en förskjutning gjorts, från tolerans 

                                                      
16 För en diskusson om toleransens utveckling under renässansen, se Marshall 
(2006).  
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förstått som en frihet från förtryck och religiös intolerans, till tolerans för-
stått som något som rör medborgarnas fri- och rättigheter (Brown 2006). 
Det är idag också nästan omöjligt att hitta liberalpolitiska tänkare som, vid 
sidan om honnörsord som frihet, jämlikhet och autonomi, inte även före-
språkar politisk tolerans. Som Peter Grell och Roy Porter träffande 
uttrycker det: ”it was the thinkers of the Enlightenment who most clearly 
voiced arguments for toleration, in all their strengths and weaknesses, 
which continue to envelop us in our present multicultural and multireli-
gious societies. Here, as in so many other ways, we are the children of the 
Enlightenment” (2000, s 19, citerad i Tønder 2006, s 26). 

En av samtidens mest inflytelserika förespråkare för tolerans som poli-
tisk princip är John Rawls. Enligt Rawls (1971; 1996) måste ett öppet och 
demokratiskt samhälle som värnar om individers rätt att själv välja och 
realisera sina egna föreställningar om vad som utgör det goda livet, av 
pragmatiska skäl vila på principen om politisk tolerans om det ska utgöra 
ett rättvist system bland fria och jämlika medborgare. Orsaken är att ett 
demokratiskt samhälle kräver en neutral stat som avhåller sig från att ut-
öva makt i syfte att gynna en viss föreställning om vad som utgör ett gott 
och fullvärdigt liv framför andra. En förutsättning för ett öppet och demo-
kratiskt samhälle är således enligt Rawls att staten och dess institutioner 
förhåller sig toleranta, det vill säga indifferenta och opartiska, till medbor-
garnas olika sätt att realisera sina friheter och livsval. Endast genom en 
sådan institutionell tolerans för mänsklig mångfald, kan politisk enhet och 
social rättvisa enligt Rawls skapas i samhällen som värnar om pluralism. 
En fråga som uppstår är hur mycket pluralism ett öppet och demokratiskt 
samhälle kan ”bära” innan det bryter samman. Svaret på denna fråga lig-
ger enligt Rawls i möjligheten att upprätthålla samhälles säkerhet och ord-
ning. Under förutsättning att denna ordning och säkerhet inte hotas – ett 
hot som enligt honom utgör gränsen för den politiska toleransen – bör det 
öppna samhället värna om det han kallar för en ”resonabel pluralism”. En 
tolerant medborgare är således någon som, med hänsyn till den politiska 
toleransens gränser, manifesterar sin respekt för tolerans som politisk prin-
cip genom att stödja de politiska strukturer i samhället som är arrangerade 
för att varken gynna den egna övertygelsen eller diskriminera andra med-
borgares motstridiga eller rivaliserande övertygelser om det goda livet 
(Rawls 1971).  

Medan föreställningen om tolerans som politisk princip har sina rötter i 
upplysningen och hanteringen av religiösa konflikter, utgör tolerans som 
ett interpersonellt förhållningssätt, det vill säga som något som rör relat-
ionen mellan människor och hur vi lever våra liv tillsammans med andra 
på ett mellanmänskligt plan, en betydligt äldre idé inom det västerländska 
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tänkandet (Fiala 2005; Newey 1999; Forst 2003a). Redan inom den sto-
iska filosofin beskrivs tolerans som ett sätt att möta det främmande och 
annorlunda med mildhet, tålamod och självdisciplin, för endast genom att 
medvetet kontrollera eller avhålla sig från negativa känslor och omdömen 
om andra ansågs oliktänkande individer kunna samexistera och mötas i 
fredlig och rationell argumentation (Fiala 2005). I centrum för den inter-
personella toleransen står föreställningen om att alla gemenskaper involve-
rar konflikter: även våra mest intima och kärleksfulla relationer inkluderar 
stunder av oenighet, meningsskiljaktigheter och främlingskap som inte 
enkelt går att lösa upp eller överbrygga. Om vi vill undvika att ta till våld 
för att hantera potentiellt olösliga konflikter, måste vi därför lära oss leva 
med och förändras i relation till varandras olikheter, hur problematiska, 
störande eller smärtsamma de än må vara (Fiala 2005; Forst 2003a).  

Även om den institutionella och den interpersonella aspekten av tolerans 
på ett sätt kan sägas höra intimt samman och därför också ofta diskuteras 
tillsammans inom litteraturen – ett tolerant samhälle förutsätter toleranta 
individer, och vice versa (se till exempel Forst 2003a; Galeotti 2001) – är 
det i första hand det sistnämnda som har kommit att stå i centrum när 
tolerans har kopplats samman med utbildning och undervisning (Afdal 
2006). Det är också tolerans i konkreta mellanmänskliga möten som utgör 
denna avhandlings studieobjekt.   

Den mångtydiga toleransen 
Oberoende om tolerans i första hand ses som en fråga för den enskilda 
individen eller för den demokratiska staten och dess institutioner, är det 
samtidigt svårt att hitta någon samlad och entydig bild av vad tolerans som 
institutionellt eller interpersonellt fenomen mer specifikt är tänkt att repre-
sentera. I själva verket tycks toleransbegreppet ge upphov till fler frågor än 
vad det besvarar. Här räcker det med att botanisera i den uppsjö av arbe-
ten om tolerans inom filosofi och politisk teori som har skrivits under de 
senaste 20 åren för att hitta titlar som The Difficulty of Tolerance (Scanlon 
2003), Toleranz im Konflikt (Forst 2003a), ”The Instability of Tolerance” 
(Fletcher 1996) och ”Toleration: An Impossible Virtue?” (Williams 1996). 
Även om det råder en allmän enighet om vikten av att förespråka tolerans 
inom dessa arbeten, är oenigheten om vad tolerans står för och varför be-
greppet anses värdefullt betydligt större (Horton & Nicholson 1992). Ska 
tolerans till exempel i första hand förstås som ett demokratiskt värde, en 
moralisk dygd, en social attityd, eller som ett underliggande personlighets-
drag? Är tolerans endast ett uttryck för en passiv likgiltighet och resignerad 
acceptans, eller inkluderar det även ett aktivt engagemang, kanske till och 
med respekt och uppskattning? Är motivet till tolerans en pragmatisk öns-
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kan om ömsesidighet i fredens intresse, epistemologisk ödmjukhet eller en 
respekt för individers autonomitet och lika värde? Vem eller vad bör ut-
göra föremålet för tolerans (personer, övertygelser, beteenden, handlingar, 
levnadssätt, identiteter, hudfärg)? Ska tolerans ses som ett första steg mot 
mer positiva och stabila relationer, eller som en tillfällig vapenvila mellan 
stridande parter? Listan på frågor kan göras längre.17  

Denna oenighet om vad tolerans som begrepp och fenomen represente-
rar, återfinns även i de sammanhang när tolerans görs till en fråga för ut-
bildning och undervisning (se till exempel Vogt 1997; Aftdal 2006; Gard-
ner 1993). Även om det tycks råda en allmän enighet om att tolerans är 
något som skola och utbildning bör arbeta med – tolerans återfinns i relat-
ion till elevernas moraliska och demokratiska fostran i så väl FN:s all-
männa deklaration om de mänskliga rättigheterna, som i nationella läro-
planer och styrdokument – är den innebörd man lägger i begreppet inte 
lika entydig. Som Geir Afdal uttrycker det i relation till användningen av 
begreppet tolerans inom skilda arenor i det norska skolsystemet: ”There is 
no shared understanding of what a tolerant action or practice would be in 
schools. When talking about tolerance in education, they mean different 
sets of practices, and as a consequence they are not talking about the same 
phenomenon.” (2006, s 323)  

Ett sätt att navigera i denna toleransens mångtydiga och ofta snåriga ter-
räng, är därför att skilja mellan tolerans som begrepp och olika diskurser 
eller föreställningar om tolerans.  

Tolerans som begrepp – eller vad är en tolerant individ? 
Som begrepp har tolerans sitt epistemologiska ursprung i latinets tolerantia 
som kommer från verbet tollo (Oxford Latin Dictionary 1976, s 1946-
1947). Relaterade till tollo är de grekiska verben phoreo och anexo, ord 
som återkommer i såväl Marcus Aurelius som Epictetus stoiska filosofi 
(Fiala 2005). Tillsammans bär orden med sig två betydelser som är rele-
vanta att ta upp för avhandlingsarbetet.18 För det första att bära en vikt, 
att hålla upp eller stödja något. För det andra att genomlida, fördra, ut-
härda eller stå ut med något. När vi i vardagliga sammanhang säger att en 
person har en hög smärttolerans avser vi också att personen har förmåga 

                                                      
17 Olika sätt att förhålla sig till dessa frågor inom en utbildningskontext presenteras 
närmare i kapitel 3 ”Begreppet tolerans inom pedagogisk filosofi”. För en diskuss-
ion inom filosofi och politisk teori, se till exempel antologierna Toleration: An 
Elusive Virtue (Heyd, 1996) och On Toleration (Mendus & Edwards 1987).  
18 Tollo kan även betyda att ta bort eller avlägsna något, och att med framgång och 
utan svårigheter motstå något (jämför med Afdal 2006, s 88).  
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att bära och uthärda något som de flesta människor både erfar och värde-
rar som negativt, nämligen smärta och lidande.  

Föreställningen att tolerans endast aktualiseras i relation till det indivi-
den erfar eller bedömer som negativt, har också kommit att utgöra hjärtat 
av det som kan kallas för den liberala eller traditionella definitionen av 
tolerans, där det ”problematiska mötet” står i centrum. 19  Enligt den trad-
itionella definitionen är en individ till exempel tolerant om hon står ut med 
sådant som hon av olika anledningar ogillar (ljudet från störande grannar), 
finner motbjudande (maten de äter) och/eller av moraliska eller andra skäl 
motsätter sig (deras religiösa övertygelser eller hur de uppfostrar sina barn) 
(se Standish 2006 för liknande exempel).  

Vid sidan om tolerantia, kan tolerans även kopplas samman med före-
ställningen om att ge tillstånd eller att tillåta (Oxford English Dictionary 
2013). Denna möjliga innebörd av begreppet belyser ytterligare tre 
aspekter av den mellanmänskliga toleransen som räknas till den tradition-
ella definitionen av begreppet. När vi i vanliga fall ogillar, motsätter oss 
eller finner något obehagligt eller motbjudande, tenderar vi att alltifrån 
undvika, ignorera eller negativt särbehandla det, till att med våld förtrycka 
eller förhindra det (Fiala 2005). Här är det inte svårt att hitta exempel från 
historien där den andres ”problematiska annanhet” har gett upphov till 
alltifrån diskriminering och social marginalisering till förföljelse, trakasse-
rier eller rent av folkmord (Bauman 1991). Det en levd och gestaltad tole-
rans kräver i detta sammanhang är således att individen avstår från att 
agera utifrån sina negativa känslor och omdömen i mötet med den andre, 
genom att det initiala motståndet nu balanseras upp eller överbryggs av 
något som kan kallas för en positiv acceptans (King 1976). I själva verket 
är det just denna balansgång mellan negativa känslor och omdömen å ena 
sidan och positiv acceptans å den andra helt avgörande för vår förståelse 
av den toleranta individen. Om acceptansen till exempel skulle vara så 
stark att den ersätter motståndet, skulle vi inte längre säga att individen är 
tolerant utan snarare att hon uppskattar eller åtminstone ställer sig likgiltig 
till föremålet för tolerans (om vi inte finner något störande eller problema-
tiskt i den andres annanhet, vad finns det att tolerera?) Eftersom den inter-
personella toleransen därmed kan sägas involvera ”the lowest level of posi-
tive relations among individuals and among groups” (Vogt 1997, s xviii), 

                                                      
19 Se till exempel definitionen av “Toleration” i Routledge Encyclopedia of Philo-
sophy (1998, s 429-433). Liknande defintioner återfinns i Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (www.plato.stanford.edu) och Internet Encyclopedia of Philosophy 
(www.iep.utm.edu). Se även definitionen av toleransbegreppet i King (1976, s 44-
51); Forst (2013, s 17-26); Fiala (2005, s 18-20); McKinnon (2006, s 3-17). 



ELISABET LANGMANN Toleransens pedagogik I 61
 

beskrivs den inte sällan som ett ambivalent eller motstridigt förhållnings-
sätt, som en slags ”balanspunkt” mellan intolerans och acceptans. Som 
Andrew Fiala (2005) uttrycker det:  

 

The specific challenge of toleration is that it asks us to restrain some of our 
most powerful first-order reactions: our negative reactions to persons, atti-
tudes and behaviours. The tension generated by toleration should not be 
underestimated. Indeed, toleration is only of interest when it results in a 
general disruption of the spiritual economy. Without such spiritual turmoil, 
toleration is merely indifference. (Fiala 2005, s 24) 

 
En tredje aspekt av den traditionella definitionen är att tolerans i mellan-
mänskliga möten inbegriper agentskap eller åtminstone en teoretisk möj-
lighet att handla. Som Fiala uttrycker det: ”I am not tolerant if I go along 
with something I despise because I am forced to or because I am a coward” 
(2005, s 19). Om tolerans handlar om att bära och uthärda den andres 
”problematiska” annanhet, kan detta uthärdande således både ses som 
frivilligt och ofrivilligt (King 1976). Dels kan vi stå ut med sådant vi inte 
har någon makt att förändra, som när ett barn böjer sig för en auktoritär 
vuxenvärld eller ett folk för en politisk regim som det inte har någon makt 
att sätta sig upp emot. Dels kan vi uthärda sådant vi har möjlighet att in-
gripa i, som när vi står ut med våra nära och käras excentriska drag eller 
när Sveriges majoritetsbefolkning väljer att tolerera förekomsten av 
niqabklädda lärare i kommunala förskolor trots att de inte behöver det. 
Eftersom det endast är det sistnämnda som räknas in den traditionella 
definitionen av tolerans, kommer tolerans ofrånkomligen att handla om 
makt (King 1976). Att tolerera är med andra ord inte detsamma som att 
passivt uthärda eller underkasta sig sakernas tillstånd i mötet med den 
”problematiske” andre. Det är så att säga inte avsaknaden av handlingsal-
ternativ som ligger bakom att den toleranta individen begränsar konse-
kvenserna av sina negativa känslor eller omdömen i mötet med den andre, 
utan ett medvetet val som grundar sig på att individen anser sig ha goda 
skäl att göra så. Sådana skäl kan, som tidigare nämnts, till exempel vara en 
pragmatisk önskan om ömsesidighet i fredens intresse, en allmän pacifism, 
epistemologisk ödmjukhet, eller en respekt för individers autonomi och alla 
människors lika värde (Fiala 2005). Med andra ord innefattar den tradit-
ionella definitionen av tolerans en föreställning om att tillåta eller ge till-
stånd. Endast om individen har möjlighet och därmed makt att inte tole-
rera föremålet för tolerans men ändå väljer göra det, kan hon kalla sig 
tolerant.  
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En fjärde och sista aspekt av den traditionella definitionen av tolerans 
innebär att en gräns dras mellan det individen anser sig behöva tolerera 
och det hon inte anser sig behöva tolerera, det vill säga mellan det indivi-
den finner acceptabelt och det hon finner oacceptabelt. Att tolerera innebär 
som tidigare nämnts inte att allt tolereras (Forst 2003a). Eftersom det vi 
inte behöver tolerera både inkluderar det vi finner oacceptabelt och det vi 
mer eller mindre helhjärtat accepterar, är det alltid frågan om en dubbel 
gränsdragning. Medan den ena gränsen går mellan det som inte behöver 
tolereras (det vi utan problem accepterar) och det som behöver tolereras 
(det vi har svårigheter att acceptera), går den andra gränsen mellan det 
sistnämnda och det som inte kan eller ens bör tolereras (det vi finner oac-
ceptabelt). Med andra ord infinner sig toleransens gränser i samma ögon-
blick balansen mellan individens negativa omdömen och hennes positiva 
acceptans av den andre sätts ur spel och den ”spirituella turbulensen” löses 
upp, det vill säga när motståndet mot föremålet för tolerans antingen är 
starkare än bejakandet (då tolerans övergår till intolerans eller icke-
tolerans) eller när bejakandet av föremålet för tolerans är starkare än mot-
ståndet (då tolerans övergår till acceptans eller gillande).  

Sammanfattningsvis är en individ enligt den traditionella definitionen to-
lerant i mötet med en annan människa om han eller hon:  

 

 hyser negativa känslor eller omdömen mot den andres annanhet 
(det kan röra sig om alltifrån ett allmänt ogillande till moralisk för-
kastelse),    

 har en möjlighet och därmed makt att agera utifrån sina negativa 
känslor och omdömen (det kan handla om att alltifrån undvika eller 
negativt särbehandla den andre, till att med våld förtrycka eller för-
hindra den andres annanhet), 

 medvetet väljer att avstå från att agera genom att de negativa käns-
lorna och omdömena balanseras upp av en positiv acceptans (skälen 
kan vara alltifrån pragmatiskt till moraliskt grundade), och 

 drar gränser mellan det som inte behöver tolereras, det som behöver 
tolereras, och det som inte kan eller bör tolereras.  

Fyra föreställningar om interpersonell tolerans 
Det är i relation till den liberala eller traditionella definitionen av tolerans 
som olika, ibland konkurrerande och ibland överlappande, diskurser eller 
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föreställningar om tolerans är möjliga att urskilja (Forst 2003a; 2013).20 
Med detta vill jag inte säga att de olika föreställningarna kronologiskt har 
utvecklats från varandra, utan endast att definitionen kan och ofta används 
som referenspunkt vid jämförelser mellan olika innebörder som tolerans-
begreppet kan ges i en utbildningskontext. Det är också som en sådan ge-
mensam referenspunkt som den traditionella definitionen av tolerans an-
vänds i avhandlingens dekonstruktionistiska läsning av möjligheterna till 
en levd och gestaltad mellanmänsklig tolerans.   

Lite grovt går det att skilja mellan fyra övergripande föreställningar om 
tolerans som alla på ett eller annat sätt förhåller sig till den traditionella 
definitionen av tolerans. De olika föreställningarna kan i sin tur sägas re-
presentera olika sätt som verksamma lärare kan föreställa sig att en levd 
och gestaltad tolerans tar form i konkreta mellanmänskliga möten, och 
därmed hur ett pedagogiskt arbete med tolerans inom skola och utbildning 
bäst bör utformas.21 Jag har här valt att utgå ifrån Rainer Forst (2003a; 
2013) för avhandlingsarbetet användbara distinktion mellan det han kallar 
för tolerans som tillåtelse, tolerans som fredlig samlevnad, tolerans som 
ömsesidig respekt och tolerans som uppskattning, i syfte att knyta an före-
ställningarna till de olika sätt som en levd och förkroppsligad tolerans kan 
förstås och begreppsliggöras inom en utbildningskontext. Även om Forst 
beskrivningar av de fyra toleransföreställningarna i första hand rör sig 
inom en politisk strukturell kontext, menar jag att de även har implikat-

                                                      
20 Eftersom de olika föreställningarna ofta utgör integrerade delar i mer omfattande 
normativa teoretiska ramverk, har jag i likhet med Forst (2003a) valt att använda 
mig av föreställningar och inte teorier om tolerans. Som Afdal uttrycker det: ”There 
does not exist a large number of extensive explicit theories of tolerance. Most of 
them are more or less implicit in more comprehensive philosophical or political 
theoretical constructions.” (2006, s 110). För en diskussion om olika teorier om 
tolerans inom filosofi och politisk teori, se Newey (1999).  
21 Ett annat sätt att skilja mellan de olika innebörder toleransbegreppet ges är att 
rikta in sig på vad som anses utgöra föremålet för tolerans (se till exmepel Vogt 
1997). I detta sammanhang är det vanligt att en skillnad görs mellan politisk tole-
rans, där föremålet för tolerans utgörs av individers medborgerliga fri- och rättig-
heter (som rätten att organisera möten, demonstrera eller på annat sätt uttrycka sin 
skillnad offentligt), social tolerans, där föremålet för tolerans utgörs av ”people’s 
states of being – that is, of characteristics people have at birth (such as skin color) 
or as the result of early socialization (such as language) (Vogt 1997, s 17), och 
slutligen moralisk tolerans, där föremålet för tolerans utgörs av individers mora-
liska och religiösa övertygelser eller handlingar på ett mer privat plan. Samtidigt 
som den politiska, sociala och moraliska toleransen skiljer sig åt, är det också möj-
ligt att se dem som olika aspekter av den traditionella definitionen av toleransbe-
greppet.  
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ioner för hur vi kan förstå tolerans på ett mellanmänskligt plan (jämför 
med Macleod 2010). I beskrivningarna av de fyra toleransföreställningarna 
har jag därför valt att utgå från det mellanmänskliga mötet för att på så 
sätt belysa den toleranta individens betydelse och roll i det.  

Även om de fyra toleransföreställningarna skiljer sig åt, ska de inte ses 
som ömsesidigt uteslutande diskurser utan som olika historiskt utvecklade 
sätt att förstå innebörden i toleransbegreppet som alla kan vara närvarande 
i en kontext samtidigt (Forst 2003a). Orsaken till denna samtidighet är 
enligt Forst (2003a) att tolerans kan ses som ett begrepp vars innebörd 
ständigt tycks vara under diskussion och omprövning. Forsts resonemang 
kan här delvis jämföras med Walder Bryce Gallies (1956) tankar om att det 
finns vissa begrepp i det västerländska tänkandet som ”till sin natur” är 
omstridda. Ett begrepp är enligt Gallie till naturen omstritt om det anses 
representera något av värde av sin samtid, innefattar en komplexitet där 
det inte är uppenbart vilket detta värde är, och om det råder en allmän 
enighet bland dem som diskuterar begreppet att olika innebörder både är 
möjliga och rimliga och därmed innebär ett ”permanent potential critical 
value to one’s own use or interpretation of the concept in question” (1956, 
s 2;). Även om Forst tar avstånd från Gallies antagande om att det därför 
inte går att nå fram till den ”bäst lämpade” användningen av ett begrepp 
(något som Forst själv försöker göra när det gäller tolerans), betonar han i 
likhet med Gallie att det är ett och samma begrepp som de fyra toleransfö-
reställningarna refererar till. Med andra ord är det inte avsaknaden av en 
gemensam och tydlig definition av toleransbegreppet som enligt Forst gör 
att det ideligen utmanas och omtolkas i det filosofiska och politiska samta-
let, utan för att begreppet ”i sig” har gett upphov till en pågående diskuss-
ion om hur vi ska förstå dess innebörd och mening i en given kontext (se 
även Biesta 2006, s 111) för en liknande diskussion om demokratibegrep-
pet). Som Forst uttrycker det:  

 

[D]isagreements over the use and evaluation of the concept [of toleration]… 
are due to the fact that, although there is only one concept of toleration, dif-
ferent conceptions of toleration has developed over history which are in 
conflict with one another in past and present social controversies. Thus, 
there is a conflict within the concept of toleration itself [...]. (Forst 2013, s 
3) 

 
Detta innebär i sin tur att de fyra toleransföreställningarna som presenteras 
nedan inte ska betraktas som ömsesidigt uteslutande diskurser, utan som 
olika parallellt existerande sätt att tolka och omtolka innebörden av to-
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leransbegreppet i relation till de problem och utmaningar som den tradit-
ionella definitionen ställer den toleranta individen inför i mötet med den 
”problematiske” andre. Medan föreställningen om tolerans som uppskatt-
ning till exempel lägger tyngdpunkten vid den ”positiva” aspekten av den 
traditionella definitionen för att på så sätt undkomma toleransens paternal-
istiska drag, är det maktdimensionen och den tillåtande aspekten som be-
tonas i föreställningen om tolerans som tillåtelse. Eftersom de möjligheter 
till förändring och transformerande utbyte mellan den som tolererar och 
den som blir tolererad tydligast träder fram när de olika toleransföreställ-
ningarna sätts i relation till varandra, har jag till skillnad från Forst valt att 
mer utförligt lyfta fram den kritik som kan riktas mot var och en av dem. 
Denna betoning av (snarare än en utredande analys av) de problem och 
dilemman som toleransbegreppet rymmer, ligger även i linje med avhand-
lingens första läsning.  

Tolerans som tillåtelse 

Utmärkande för föreställningen om tolerans som tillåtelse är att tolerans i 
första hand betraktas som en hierarkisk och asymmetrisk relation mellan 
mig och den andre där toleransens gränser ensidigt sätts av den som tolere-
rar. Detta kan sägas ge upphov till följande logik i mötet med den andre: 
”Jag tolererar dig på villkor att du anpassar dig till och inte ifrågasätter 
eller hotar mitt sätt att leva och vara, för det är inte du utan jag som hör 
hemma här”. Orsaken till asymmetrin är att vi enligt den traditionella de-
finitionen av tolerans måste befinna oss i en maktposition för att kunna 
visa tolerans i mötet med en annan människa. Det är först när en individ, i 
egenskap av majoritet, auktoritet eller norm, har makt att exkludera eller 
visa intolerans mot ”utsatta” eller ”avvikande” grupper i samhället, men 
av olika anledningar väljer att avstå från att göra det, som hon kan kalla 
sig tolerant. Skälen för detta kan vara alltifrån en likgiltighet inför den 
andre så länge han eller hon begränsar sin ”problematiska annanhet” till 
den privata sfären och inte visar den offentligt, till något som kan liknas 
vid en generös välvilja eller kristlig barmhärtighet i mötet med den andre 
(se Derrida 2003).  Av den anledningen ses tolerans också i först hand som 
en fråga för individer från majoritetsbefolkningen. 

På grund av sitt uppenbart asymmetriska och paternalistiska drag är fö-
reställningen om tolerans som tillåtelse enlig Forst (2003a) den av de fyra 
toleransföreställningarna som har blivit mest kritiserad (se till exempel 
Marcuse 1969; Brown 2006; Žižek 2008; Žižek & Daly 2004; Crepell 
2005; Bauman 1991; Habermas 2003a). För även om den asymmetriska 
relationen mellan den som tolererar och den som blir tolererad är att före-
dra framför det våld och intolerans som den är tänkt att skydda mot, är 
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den enligt dess kritiker desto mer problematisk ur ett rättviseperspektiv 
(Tønder 2006). Istället för att förändra relationen mellan individer från ett 
samhälles majoritet och individer från olika minoritetsgrupper, blir tole-
ransen enligt kritikerna snarare ett sätt att bibehålla sociala orättvisor ge-
nom att upprätthålla och reproducera ett samhälles status quo i namn av 
majoritetens eller normens generositet och goda välvilja. Ett villkor för 
majoritetens tolerans kan här, som tidigare nämnts, vara att individer från 
”avvikande” eller ”marginaliserade” grupper i samhället begränsar sin 
olikhet till den privata sfären och inte kräver samma sociala, politiska och 
juridiska rättigheter som majoritetens (Crepell 2005). Men även i de fall då 
skälen till den positiva acceptans som är tänkt att balansera upp den tole-
ranta individens negativa känslor och omdömen utgörs av en respekt för 
alla människors gemensamma rättigheter eller universella mänsklighet, 
försvinner inte den hierarkiska relationen mellan den som tolererar och den 
som blir tolererad enligt kritikerna. Detta eftersom maktrelationen mellan 
dem snarare är av social än av politisk art (Marcuse 1969; Brown 2006). I 
ett samhälle finns det till exempel alltid grupper vars värden och livsstil 
anses vara djupt förankrade i ett lands historia, medan andra betraktas 
som nykomlingar eller som mer eller mindre oönskade gäster, och det finns 
medborgare som lever och verkar i privilegierade områden medan andra 
tvingas leva i samhällets utkanter. Enligt kritikerna illustrerar relationer 
som dessa hur föreställningen om tolerans som tillåtelse, även under en 
politisk regim karaktäriserad av frihet, jämlikhet och demokrati, fortsätter 
att skapa och omskapa ojämlika maktrelationer mellan den som tolererar 
och den som blir tolererad genom majoritetens eller normens generositet 
och goda välvilja (Brown 2006).  

En av de mest kända kritikerna utgörs här av Herbert Marcuse (1969). 
Genom sin analys av det han kallar för den repressiva toleransen, upp-
märksammar han hur det demoratiska och liberala samhällets tolerans för 
marginaliserade och utmanande röster och praktiker, i själva verket sna-
rare stödjer än förändrar ett samhälles status quo. Genom att ensidigt utgå 
från de gränser för toleransen som de härskande samhällsklasserna har satt 
upp, övergår alternativa och marginaliserade röster enligt Marcuse (1969) 
därmed från att vara samhällsförändrande till att vara samhällsbevarande. 
Med andra ord tolereras endast det som inte utgör en utmaning mot den 
existerande ordningen, vilket innebär att allt som tolereras mer eller 
mindre blir samhällsbevarande. 

Tolerans som fredlig samlevnad 

Medan föreställningen om tolerans som tillåtelse i första hand rör relation-
en mellan ett samhälles majoritet och individer från olika ”utsatta” eller 
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”marginaliserade” grupper i samhället, är det relationen mellan individer 
från olika mer eller mindre jämnstarka grupper som står i centrum för 
föreställningen om tolerans som fredlig samexistens (Forst 2003a). Ett 
sådant förhållande går till exempel att finna i samhällen där olika religiösa 
eller kulturella grupper lever sida vid sida utan att en grupp nödvändigtvis 
är starkare än den andra (Walzer 1998). Enligt denna föreställning betrak-
tas tolerans i interpersonella relationer inte längre som en välvillig gest från 
majoritetsbefolkningen, utan som ett nödvändigt sätt att motverka konflik-
ter mellan individer från olika grupper i samhället. Skälen till detta är 
pragmatiska. De inblandade parterna föredrar helt enkelt en fredlig samex-
istens framför våldsamma konflikter och ser sig därför manade att ingå en 
ömsesidig kompromiss: ”Om du tolererar mig tolererar jag dig” (Forst 
2003a).  

Relationen mellan den som tolererar och den som blir tolererad ska en-
ligt denna toleransföreställning därför förstås som en horisontell och ömse-
sidig relation där maktbalansen mellan de olika parterna är mer eller 
mindre jämlik. Med andra ord är det ingen av parterna som kan sägas 
”tillåta” den andres annanhet eftersom den som tolererar samtidigt själv är 
den som blir tolererad. Gränsen för tolerans är också ömsesidigt satt, och 
går när någon av parterna bryter mot den gemensamma överenskommelsen 
i den fredliga samvarons intresse.  

Även om detta modus vivendi undviker det hierarkiska och paternalist-
iska draget i föreställningen om tolerans som tillåtelse, och enligt dess före-
språkare med tiden har möjlighet att utvecklas till mer positiva och stabila 
relationer som baserar sig på till exempel erkännande av och respekt  
(Walzer 1998), är risken att de utvecklas i motsatt riktning lika trolig. 
Detta eftersom den acceptans som är tänkt att balansera upp de negativa 
känslor och omdömen om den andre som aktualiserar frågan om tolerans, 
uteslutande är grundad på en kompromiss i fredens intresse. Enligt Forst 
(2003a) ger föreställningen om tolerans som fredlig samexistens därför på 
sin höjd upphov till något som kan beskrivas som en tillfälligt och instabil 
vapenvila mellan stridande parter (se även Galeotti 2001). Eftersom skälen 
till tolerans endast är pragmatiskt grundande, försvinner så att säga också 
motivet till att den starkare av de två parterna skulle tolerera den svagare 
så fort maktbalansen mellan dem förändras.   

Tolerans som ömsesidig respekt 

Det är mot bakgrund av de uppenbara begränsningar och problem som de 
två tidigare toleransföreställningarna rymmer, som föreställningarna om 
tolerans som ömsesidig respekt respektive tolerans som uppskattning enligt 
Forst (2003a) har utvecklas. Det är också dessa toleransföreställningar som 
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har fått störst genomslag inom såväl filosofi och politisk teori som inom 
den pedagogisk-filosofiska forskningen, även om tonvikten i båda fallen 
ligger på den respektbaserade föreställningen om tolerans (Vogt 1997; 
Afdal 2006).22 Som Colin Macleod uttrycker det i artikeln Toleration, 
Children and Education: ”[T]he most credible account of toleration (and 
the one most politically suitable for pluralistic democracies) is grounded in 
a now familiar principle of mutual respect according to which persons 
acknowledge each other as free and equal even in the face of fundamental 
disagreements about the value of other commitments and practices” (2010, 
s 13).  

I centrum för den respektbaserade föreställningen står antagandet att to-
lerans är ett i grunden normativt beroende begrepp (Forst 2004). För att 
den positiva acceptans som är tänkt att balansera upp den toleranta indivi-
dens negativa känslor och omdömen om den andre, inte endast ska vara 
grundad på en tillfällig och instabil överenskommelse i fredens intresse 
(tolerans som fredlig samlevnad) eller på majoritetens godtyckliga välvilja 
(tolerans som tillåtelse), behövs helt enkelt ett starkare normativt skäl. 
Tanken är att om de berörda parterna gemensamt erkänner en uppsättning 
universella värden och principer som omfattar alla människor, blir det 
också möjligt för dem att distansera sig från sina negativa känslor och 
omdömen om den andre för att istället möta varandra som jämlikar. Där-
med blir det också möjligt att respektera den andre på ett mer djupgående 
och stabilt plan trots våra fundamentala olikheter. Som Elisabetta Galeotti 
sammanfattar det: ”The model [of mutual respect] combines the negative 
meaning of toleration, as ‘putting up with’, with the positive sense of ac-
ceptance: tolerance is the disposition to put up with disapproved behaviour 
for the sake of accepting other people as moral partners.” (2001, s 289) 

I likhet med tolerans som fredlig samexistens, ska relationen mellan den 
som tolererar och den som blir tolererad således ses som en horisontell och 
symmetrisk relation: ”Jag tolererar dig trots att jag inte håller med dig eller 
finner dig eller det du gör motbjudande, eftersom jag erkänner och respek-
terar dig som en moralisk jämlike och som någon som har samma fri- och 
rättigheter som jag själv”. Med andra ord är det ingen av parterna som kan 
sägas ”tillåta” den andra eftersom den som tolererar även här samtidigt är 
den som blir tolererad. I likhet med tolerans som fredlig samexistens sätts 
gränsen för tolerans också ömsesidigt av de tolererande parterna, men i 
detta fall i något som kan liknas vid en öppen och rationell dialog om vilka 
normer som bör styra samhället. Huvudargumentet för denna ömsesidighet 

                                                      
22 En systematisk genomgång av arbeten om tolerans inom pedagogisk filosofi görs 
i kapitel 3 ”Begreppet tolerans inom pedagogisk filosofi”. 
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är att förnuft och rationalitet enligt den respektbaserade föreställningen är 
universella förmågor som därför är tillgängliga för alla människor (Tønder 
2006). Som Thomas Scanlon, en framstående förespråkare för denna toler-
ansföreställning, uttrycker det: ”What tolerance expresses is a recognition 
of common membership that is deeper than these conflicts, a recognition of 
others just as entitled as we are to contribute to the definition of society” 
(1996, s 231).  

Det är detta ”medlemskap” i en universell och gemensam mänsklighet 
baserad på förnuft och moralisk omdömesförmåga, som enligt Forst gör 
att tolerans enligt den respektbaserade föreställningen både kan karaktäri-
serars som en ”rättvisans dygd” och ett ”rationalitetens krav” (2003b, s 
78, min översättning). Det är också respektlösheten mot den andres univer-
sella rättigheter och gemensamma mänsklighet som sätter gränserna för 
tolerans. För att citera Macleod: ”[A] respect conception locates the limits 
of toleration in the requirement of mutual respect. Practices (or the expres-
sion of beliefs)… that deny or demean the inherent dignity and rights of 
others (e.g. by viewing them as inherently inferior, defective or unworthy 
of equal standing) are not protected by toleration.” (2010, s 14).  

En kritik som har riktats mot föreställningen om tolerans som ömsesidig 
respekt är att det som för dess förespråkare framstår som ett neutralt med-
lemskap i en universell mänsklighet baserad på förnuft och moralisk om-
dömesförmåga, och som därför är tillgängligt för alla människor obero-
ende av deras kulturella eller sociala tillhörigheter, i själva verket är ett 
uttryck för en specifik social och kulturell tradition som är djupt rotad i 
det västerländska tänkandet och upplysningens ideal (Tønder 2006: Brown 
2006; Žižek & Daly 2004). Även om föreställningen om ömsesidighet och 
rationalitet inte framstår som repressiv för de av ”oss” som har internali-
serat denna förnuftets kultur, upplevs den enligt kritikerna därför ofta som 
ett krav på förändring och anpassning av dem som befinner sig på utsidan 
(Tønder 2006). När religiösa eller kulturella minoriteters levnadssätt tole-
reras på villkor att de kan översätta sina övertygelser i rationell argumen-
tation, förutsätts till exempel en sådan ensidig anpassning. Från detta per-
spektiv framstår tolerans som ömsesidig respekt därför högst problematisk 
enligt kritikerna, eftersom den i likhet med tolerans som tillåtelse både 
riskerar att premiera en specifik världsbild framför andra och inkluderar 
ett paternalistiskt och förtryckande drag (jag tolererar dig på villkor att du 
anpassar dig till mitt sätt att leva och vara).  

Tolerans som uppskattning 

Det är för att bemöta den villkorade, begränsade och distanserade relation-
en till den andre som de tre tidigare toleransföreställningarna rymmer, som 
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förespråkare för tolerans som uppskattning tar möjligheten till en horison-
tell och symmetrisk relation ytterligare ett steg längre. Enligt denna före-
ställning är det inte tillräckligt om de tolererande parterna respekterar 
varandra som politiska och moraliska jämlikar trots fundamentala olikhet-
er. Att visa tolerans innebär enligt denna toleransföreställning att individen 
även finner den andres annanhet värdefull och tilltalande, just för att den 
andre skiljer sig från henne själv.23 Istället för att betraktas som ett sätt att 
hantera den andres ”problematiska annanhet” på ett fredligt, respektfullt 
eller rättvist sätt, står tolerans här för något som kan liknas vid ett öppet, 
fördomsfritt och uppskattande välkomnande av mänsklig mångfald i alla 
dess skepnader och former. Som Peter Nigel Jones karaktäriserar denna 
toleransföreställning: ”Tolerant people do not go in search for things about 
which they can complain or protest; on the contrary, they approach the 
world with a predisposition neither to object nor to condemn” (2010, s 
33).  

Denna toleransensbegreppets positiva eller uppskattande drag kom att 
uppmärksammas på allvar i samband med att tolerans inkluderades i den 
demokratiska personlighetstyp som efter andra världskrigets slut ansågs 
kunna motverka fascistiska och icke-toleranta strömningar hos befolkning-
en inom framförallt den socialpsykologiska forskningen (Brown 2006; 
Wetherell& Potter 1992). I de empiriska studier som genomfördes i USA 
under och efter denna tid, och som kom att ta starkt intryck av Adorno et 
al (1950) och Gordon Allports (1954) arbeten om fördomar, började tole-
rans nu även förstås i termer av positiv acceptans, respekt och uppskatt-
ning av människors olikhet, och inte bara som ett ”minimalt” förhållning-
sätt till den andre (Afdal 2006; Vogt 1997). Som Allport uttrycker i sitt 
inflytelserika verk The Nature of Prejudice (1954): 
 

Tolerance may seem to be a flabby word. When we say that we tolerate a 
headache, or our shabby apartment, or a neighbor, we certainly do not 
mean that we like them, but merely that in spite of our dislike we shall en-
dure them. To tolerate newcomers in a community is merely a negative act 
of decency.  

                                                      
23 Enligt Forst (2003a) måste denna föreställning dock fortfarande omfatta en form 
av ”begränsad uppskattning” av den andres olikhet eftersom vi annars skulle över-
skrida gränsen för den traditionella definitionen av tolerans. Även om parterna 
finner något positivt i varandras olikheter, måste de fortfarande ha någon form av 
invändning mot den andre eller åtminstone se sin egen position som mer attraktiv 
och önskvärd. 
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Yet the term also has a more rugged meaning. We say that an individual 
who is on friendly terms with all sorts of people is a tolerant person. He 
makes no distinction of race, color, or creed. He not only endures, but, in 
general, approves his fellow men. It is this warmer grade of tolerance that 
we wish to discuss. (s 425) 

 
Medan våld kan sägas utgöra toleransens motsats inom tolerans som fred-
lig samlevnad, och diskriminering och social orättvisa inom tolerans som 
tillåtelse och tolerans som ömsesidig respekt, är det fördomar och rädsla 
för det främmande som i första hand utgör toleransens motsats inom före-
ställningen om tolerans som uppskattning (Afdal 2006). Till skillnad från 
fördomsfulla individer, som ser världen i svart och vitt och delar upp män-
niskor i vänner och fiender, i ”vi” och ”dom”, möter toleranta individer 
enligt denna toleransföreställning andra människor med öppenhet, nyfi-
kenhet och intresse, vilket enligt dess förespråkare i sin tur öppnar upp för 
förändring och möjlighet till transformerande utbyte. Enligt denna före-
ställning är en tolerant individ beredd att lära och förändras av det som ter 
sig främmande och annorlunda, är öppen för nya sätt att tänka, leva och 
vara och försöker se världen i alla dess skiftande nyanser och gråskalor (se 
till exempel Allport 1954; Martin 1964). Det är också föreställningen om 
tolerans som uppskattning som idag kanske bäst överensstämmer med hur 
vi använder tolerans i mer vardagliga sammanhang. Som Paul Standish 
träffande uttrycker det: 

 

Toleration involves a paradox to the extent that it consists in the acceptance 
of something that is viewed in a negative way. Yet, in common usage, there 
is also the easy-going tolerance of the person who naturally has or who de-
velops a high threshold of dislike, disgust or disapproval. … Tolerance of 
this kind might be compatible with a muted appreciation of diversity, even 
perhaps with its welcome. (2006, s 94) 

 
Även om tolerans som uppskattning således tycks undvika de begränsning-
ar som såväl tolerans som tillåtelse som tolerans som ömsesidig respekt 
enligt dess kritiker rymmer, är det samtidigt dess gränslösa öppenhet och 
villkorslösa välkomnande av skillnad som ligger till grund för den kritik 
som den har mött (se till exempel Gardner 1993; Bauman 1991; Ricæur 
1996). Eftersom den interpersonella toleransen nu både helt tycks sakna 
gränser och bedömningsgrunder, är det inte längre möjligt att urskilja 
”oacceptabla” eller ”icke-tolererbara” skillnader (som till exempel rasism, 
pedofili, fundamentalism, antisemitism, och kvinnoförtryck) från accep-
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tabla sådana. Som Gertrude Conway formulerar det i relation till den lik-
giltighet och brist på känslomässigt engagemang som enligt henne följer av 
ett alltför öppet och villkorslöst välkomnande av den andre i toleransens 
namn:  

 

When tolerance is honored as the sole virtue without any accompanying un-
derstanding of a shared human form of life, of respect for persons or truth, 
there can be no circumstances in which limits to tolerance might be reason-
ably drawn. … We are then left tolerating all and any sort of diversity even 
that which, for example, entails the oppression and subjugation of persons. 
Herein tolerance seems to slide into unbridled license. (1997, s 160).  

 
Oberoende om skälet till toleransen utgörs av en ”hög smärttolerans” för 
människors olikheter eller av ett värdesättande av pluralism, riskerar före-
ställningen om tolerans som uppskattning enligt dess kritiker således att i 
slutändan endast representera en likgiltig ”anything goes”-attityd där inga 
skillnader visserligen längre ses som hotfulla, givna eller problematiska, 
men inte heller som värda att kämpa för.  

Den paradoxala toleransen 
Med denna första del av toleransens topografi på plats vill jag nu åter åter-
vända till klassrummet och det inledande exemplet med Johanna. I vilken 
mån kan de olika toleransföreställningarna kasta nytt ljus över den hän-
delse som utspelar sig under lektionen i Livskunskap? Förutom att exemp-
let visar på konsekvenserna av den paternalistiska och asymmetriska relat-
ionen mellan den som tolererar och den som blir tolererad som föreställ-
ningen om tolerans som tillåtelse rymmer, kan lärarens tal om tolerans 
under lektionstillfället också sägas representera den villkorslösa öppenhet 
som föreställningen om tolerans som uppskattning implicerar. För läraren 
tycks tolerans under lektionstillfället därför både stå för normens distanse-
rade, begränsade och villkorade acceptans av den andres ”problematiska” 
annanhet (”Hur många tycker att det är OK med homosexuella?”), och för 
ett mer öppet och förbehållslöst förhållningssätt i vilket både läraren och 
eleverna uppmuntras att ifrågasätta och utmana sina egna identiteter och 
gränser i mötet med den andre (”Det finns ju en massa saker som man kan 
upptäcka senare i livet. Som att man är homosexuella eller bisexuell eller 
transvestit eller något sånt. Hur många skulle kunna tänka sig att ha sex 
med sitt eget kön?”).  

Denna samtidiga närvaro av flera toleransföreställningar där den mel-
lanmänskliga toleransen både betraktas som ett distanserat och villkorat 
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accepterande av den andre och som ett förbehållslöst välkomnande av 
mänsklig mångfald i alla dess nyanser och former, är inte bara utmärkande 
för det inledande exemplet från lektionen i Livskusnkap, utan återfinns 
även i andra utbildningssammanhang (Afdal 2006). I UNESCO:s Declarat-
ion of Principles on Tolerance (1995) beskrivs tolerans till exempel inled-
ningsvis i enlighet med den uppskattande föreställningen om tolerans som 
“respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of our world’s 
cultures, our forms of expression and ways of being human”(Artikel 1, 
§1.1), för att kort därefter karaktäriseras i enlighet med det villkorade och 
distanserade draget i tolerans som ömsesidig respekt:  

 

Consistent with respect for human rights, the practice of tolerance does not 
mean toleration of social injustice or the abandonment or weakening of 
one’s own convictions. It means that one is free to adhere to one’s own con-
victions and accept that others adhere to theirs. It means accepting the fact 
that human beings, naturally diverse in their appearance, situation, speech, 
behavior and values, have the right to live in peace and to be as they are. 
(Artikel 1, §1.4) 

 
På samma sätt har de främsta samtida kritikerna av tolerans inom filosofi 
och politisk teori i slutändan inte valt att överge toleransbegreppet, utan 
istället försökt öppna upp det för möjliga omtolkningar (se till exempel 
Marcuse 1969; Bauman 1991; Habermas 2003a). Herbert Marcuse (1969) 
som är mest känd för sin kritik av det som med honom har blivit känt som 
den repressiva toleransen, var samtidigt också en stark förespråkare för det 
som han såg som en frigörande tolerans. På liknade sätt mynnar den poli-
tiska tänkaren Wendy Browns kritiska och Foucault-inspirerade läsning av 
samtida toleransdiskurser i boken Regulating Aversion (2006) inte ut i ett 
förkastande av tolerans utan i en uppmaning att tänka begreppet an-
norlunda. Som hon skriver i slutet av boken:  
 

The development of this kind of political intelligence does not entail reject-
ing tolerance outright, declaring it as a necessarily insidious value, or replac-
ing tolerance with some other term or practice. … In short, without foolish-
ly positioning ourselves “against tolerance” or advocating “intolerance”, we 
can contest the depoliticizing, regulatory, and imperial aim of contemporary 
deployments of tolerance with alternative political speech and practices. 
(2006, s 205) 

 



74 I ELISABET LANGMANN Toleransens pedagogik 
 

Med andra ord tycks den traditionella definitionen av tolerans samtidigt 
bära på en rad möjligheter och begränsningar för mänsklig samlevnad som 
gör att olika föreställningar om hur dess innebörd ska förstås och tolkas 
fortsätter att samexistera i det som, för att använda Browns ord, kan ses 
som det övergripande moderna projektet att lindra mänskligt lidande, re-
ducera våld och fostra till social rättvisa, ett projekt i vilket skola och ut-
bildning länge har haft en viktig roll.  

Den interpersonella toleransens dilemman 
Ett sätt att förklara denna obeslutsamhet över toleransens status, såväl 
inom och mellan de olika toleransdiskurserna som hos dess förespråkare 
och kritiker, är att som Gallie (1956) betrakta tolerans som ett ”i sig” om-
stritt begrepp som kräver en ständigt pågående diskussion om och om-
prövning av hur vi ska förstå och förhålla oss till dess innebörd och me-
ning. Detta snarare än att det handlar om en konflikt mellan vitt skilda 
definitoner av eller diskurser om tolerans. Med andra ord tycks den tradit-
ionella definitionen av tolerans redan ”i sig självt” rymma en rad utma-
ningar, problem och motsättningar som inte enkelt går att lösa upp eller 
överse. Dessa toleransbegreppets dilemman kommer kanske tydligast fram 
i den diskussion som under flera år har förts inom filosofi och politisk teori 
om det som har kallats för toleransens paradoxer (se till exempel Horton 
1994; 1996; King 1976; Oberdiek 2001; Forst 2004). I själva verket är det 
idag nästan omöjligt att hitta arbeten om tolerans som inte på ett eller 
annat sätt förhåller sig till tolerans som ett mer eller mindre paradoxalt 
begrepp. Inom den filosofiska och teoretiska debatten är det framför allt i 
relation till tre frågor som den interpersonella toleransens dilemman har 
uppmärksammats. Dessa kan formuleras på följande sätt: ”Var går gränsen 
för tolerans?”, ”Hur mycket kan eller orkar vi tolerera?” och ”Är tolerans 
en hierarkisk relation mellan mig och den andre, eller en ömsesidig relation 
mellan jämbördiga parter?”. Med utgångspunkt i dessa frågor har jag där-
för valt att dela in toleransens dilemman under följande rubriker: välkom-
nandets dilemma (Är tolerans en ömsesidig eller hierarkisk relation mellan 
mig och den andre?), gränsdragningens dilemma (Var går gränsen för min 
tolerans?) och uthärdandets eller bärandets dilemma (Hur mycket orkar 
jag tolerera?). Även om den diskussion om toleransens paradoxer som förs 
inom filosofi och politisk teori i första hand rör sig inom en politisk struk-
turell kontext, menar jag att den även har implikationer för hur en levd 
och gestaltad tolerans kan förstås i konkreta mellanmänskliga möten, och 
därmed även för hur ett pedagogiskt arbete med tolerans inom skola och 
utbildning kan utformas. Jag har därför valt att i det följande åter sätta det 
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mellanmänskliga mötet i centrum, föra att på så sätt belysa den toleranta 
individens roll och betydelse i det i det.   

Välkomnandets dilemma 

Under 2004 utgavs den normkritiska lärarhandledningen Någonstans går 
gränsen (2004). Metodmaterialet, som har utarbetats av en arbetsgrupp 
bestående av dramapedagoger, genusvetare och psykologer i samarbete 
med RFSL Stockholm, kan enligt författarna ses som en respons på en allt 
större efterfrågan inom skolans värld av pedagogiskt material som tar upp 
kön, sexualitet och normer i unga människors liv som inte bygger på en 
”toleranspedagogik” (Edemo & Rindå 2004). I inledningen till lärarhand-
ledningen beskrivs problemet på följande sätt:   

 

Ofta kommer arbetet med homofobi i skolan att handla om att öka förståel-
sen för en bi- och homosexuell minoritet … Välvillig skolpersonal tänker 
kanske att genom att skapa empati för utsatta grupper, så kommer eleverna 
att ändra sitt fördömande beteende och tolerera bi- och homosexuella och 
på så vis kommer situationen för minoriteterna att förbättras. Problemet 
med ett sådant arbete är att det saknar maktperspektiv … Det vidgar inte 
gränserna för vad alla människor kan vara, känna och uttrycka, utan för-
stärker många gånger ett Vi och De-tänkande: ”Vi (som är normala) ska 
vara snälla mot De Andra (som är annorlunda)”.  (Edemo & Rindå 2004, s 
6) 

 
Citatet fångar på ett träffande sätt den kritik som jag redan har berört i 
avhandlingens inledande kapitel, och som på senare år i allt högre grad har 
kommit att riktats mot ett pedagogiskt arbete med tolerans inom skola och 
utbildning. Kritiken kommer av att den interpersonella toleransen tycks ge 
upphov till vad som kan beskrivas som ett välkomnandets dilemma i mötet 
med den andre: för att välkomna den andres ”problematiska” annanhet 
måste den toleranta individen, för att definieras som tolerant, samtidigt ha 
makt att kontrollera och villkora sitt välkomnande (se till exempel Haber-
mas 2006; Brown 2006; Žižek & Daly 2004; Derrida 2003). Denna tole-
ransens villkorade och paternalistiska drag är även det som fick Johann 
Wolfgang von Goethe att under slutet av 1700-talet beskriva tolerans som 
ett nedsättande och förolämpande förhållningssätt gentemot andra männi-
skor (Habermas 2006). Lite förenklat kan dilemmat uttryckas på följande 
sätt. Enligt den traditionella definitionen av tolerans är det endast den som 
har möjlighet och därmed makt att inte tolerera den andres ”problema-
tiska” annanhet men ändå väljer att göra det, som kan kalla sig tolerant. 
Med andra ord måste den som tolererar redan stå i en priviligierad position 



76 I ELISABET LANGMANN Toleransens pedagogik 
 

i relation till den andre, för att kunna kalla sig tolerant. På så sätt upprät-
tar den interpersonella toleransen en asymmetrisk relation mellan mig och 
den andre, mellan det ”egna” och det ”främmande”, som antingen visar 
sig genom majoritetens goda välvilja (jag tolererar dig på villkor att du 
anpassar dig till mitt hem) eller genom ett förmodat ”medlemskap” i en 
universell mänsklighet baserad på förnuft och moralisk omdömesförmåga 
(jag tolererar dig på villkor att du träder in i och inte bryter mot de regler 
som gäller för detta medlemskap). Denna toleransens paternalistiska drag 
kan därmed sägas ställa den toleranta individen inför ett första dilemma i 
mötet med den andre. För samtidigt som avsikten med tolerans, åtminstone 
när den görs till en fråga för utbildning och undervisning, just är att väl-
komna och förbättra situationen för individer från ”utsatta” eller ”avvi-
kande” grupper i samhället, tycks den även fungera som ett förtryck och 
marginalisering av dessa individer genom att den bidrar till ett upprätthål-
lande av status quo och att relationen mellan ”vi” som är normala och 
vanliga och ”dom” som är främmande och annorlunda reproduceras.  

Gränsdragningens dilemma 

Det andra dilemmat som den traditionella definitionen av tolerans ställer 
den toleranta individen inför, är det Karl Popper (1971) har beskrivit som 
”toleransens paradox”.  Denna paradox uppstår enligt honom i samma 
ögonblick vi föreställer oss att det finns en gräns för vad vi kan tolerera. 
Problemet kan belysas genom en scen ur E. M. Forsters klassiska roman A 
Passage to India (1925). Romanen, som är baserad på Forsters egna upple-
velser, utspelar sig i en brittisk koloni i 1920-talets Indien, och beskriver de 
fördomar och konflikter som enligt honom under denna tid frodades mel-
lan de styrande engelsmännen och den indiska lokalbefolkningen. Mot 
bakgrund av den stegrande konflikten mellan den indiska självständighets-
rörelsen och den brittiska kolonialmakten, men i en än så länge segregerad 
och skyddad miljö av cricket, polo och ”afternoon tea”, planerar en grupp 
engelsmän en tebjudning. Under planeringen växer sig listan på inbjudna 
gäster allt längre, för att till slut även inkludera några muslimska och hin-
duiska gäster. En av engelsmännen känner sig då manad att protestera med 
motiveringen: ”We must exclude someone from our gathering, or we shall 
be left with nothing!” (citerad i Allport 1954, s 441).  

Föreställningen att själva syftet med en visad tolerans går om intet om 
den sträcks ut för långt, om den inte har några gränser, återfinns även i den 
filosofiska och teoretiska samtalet om tolerans. Även om tolerans innebär 
en öppenhet mot och ett välkomnande av skillnad, betyder denna öppenhet 
inte det att allt kan tolereras. Orsaken är att en tolerans som är gränslös 
öppnar upp för just det som den försöker överkomma, nämligen våld, 
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orättvisor och intolerans. Som Popper uttrycker det i The Open Society 
and its Enemies: “If we extend unlimited tolerance even to those who are 
intolerant, if we are not prepared to defend a tolerant society against the 
onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and toler-
ance with them.” (1971, s 265 not 4). Problemet enligt Popper är att en 
tolerans som är begränsad i sin tur alltid innebär en viss intolerans. Om det 
finns människor och företeelser vi inte kan tolerera, är vi då inte själva 
intoleranta? Den paradoxala slutsatsen blir därför enligt Popper (1971) att 
toleranta individer även behöver tolerera intolerans för att vara toleranta.  

Ett uppenbart sätt att lösa upp gränsdragningens dilemma är att an-
vända sloganen ”ingen tolerans för den intolerante” och hävda att gränsen 
för tolerans helt enkelt bör dras där en persons eller grupps intolerans bör-
jar (Forst 2004). Med andra ord ska tolerans endast visas mot dem som 
själva är toleranta, vilket gör gränsdragningen till en fråga om ömsesidig-
het. Enligt Forst (2004) ställer denna lösning den toleranta individen dock 
endast inför ytterligare ett av gränsdragningens dilemman, som handlar om 
hur distinktionen mellan den tolerante och den intolerante, och därmed 
mellan öppenhet och gränsdragning ska motiveras. Eftersom vi enligt Forst 
har en tendens att definiera den egna positionen som tolerant och den an-
dres som intolerant, finns det alltid en risk att gränsen dras på godtyckligt 
ett sätt som endast gynnar den egna positionen. Och i samma stund som en 
sådan godtycklig och därmed orättvis gräns dras mellan ”de toleranta” och 
”de intoleranta”, har den toleranta individen själv redan blivit intolerant. 
Eller som han uttrycker det:”It is obvious that the mere slogan no toler-
ance for the intolerant’ is not just vacuous but potentially dangerous, for 
the definition of the intolerant all too often is itself a result of one-
sidedeness and intolerance” (2004, s 314).  

Detta dilemma är även ett problem som varje föreställning om ett plural-
istiskt samhälle som, i sitt värnande om pluralism och mångfald, är anta-
gonistiskt mot dem som inte stöder mångfald (som ”rasisten”, ”fundamen-
talisten”, ”fascisten” eller ”terroristen”), på olika sätt tycks ställas inför. I 
båda fallen står vi inför en gränsdragning som både tycks nödvändig och 
omöjlig: om toleransen är gränslös går den om intet, om den är begränsad 
blir den intolerant.    

Uthärdandets eller bärandets dilemma 

Ett tredje dilemma som den traditionella definitionen tycks ställa den tole-
ranta individen inför i mötet med den andre, har att göra med föreställ-
ningen att det endast är det vi på ett sätt inte kan tolerera som kräver vår 
tolerans (Williams 1996). Detta bärandets eller uthärdandets dilemma kan 
illustreras med följande exempel från skolans värld. I artikeln The Para-
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doxes of Tolerance (2004) ställer sig den pedagogiska forskaren Barbara 
Pasamonik kritisk till det som hon ser som en allt för politiskt korrekt 
användning av toleransbegreppet där tolerans likställs med ett positivt 
abstrakt ideal. Orsaken att en sådan användning enligt henne riskerar att 
urholka tolerans och bortse från begreppets paradoxala karaktär. Istället 
efterlyser hon pedagogiska metoder som ställer eleverna inför konkreta 
situationer där frågor om tolerans faktiskt aktualiseras i deras liv. I slutet 
av artikeln ger hon följande förslag på hur ett sådant lektionsupplägg kan 
se ut:  

Mike does not like homeless people in his park. He manifests his negative 
emotions in different ways. Ask students if they would be tolerant toward 
Mike in the following cases: Mike tells you about his antipathy to the home-
less in general; Mike tells you about his antipathy for them in his park; 
Mike shares with you his feelings of hatred towards the homeless in your 
park; Mike paints some graffiti expressing his feelings of hatred toward 
homeless in the park; Mike verbally abuses the homeless; Mike deliberately 
pushes a homeless person, spits on one, and strikes another. The students 
write their answers on paper and then share their opinions with the class. 
(Pasamonik 2004, s 209) 

 
Medan lektionsupplägget kan ses som ett exempel på gränsdragningens 
dilemma, där eleverna tillsammans ska komma fram till den punkt då de 
inte längre kan tolerera Mikes intolerans mot hemlösa och därför själva 
måste dra en gräns och därmed bli ”intoleranta”, är den även ett exempel 
på ett annat närliggande dilemma. I exemplet med Mike måste eleverna 
även, oberoende av var gränsen dras, på ett eller annat anse det vara fel, 
motbjudande eller på annat sätt finna det oacceptabelt att Mike öppet visar 
sina negativa känslor mot hemlösa, för att uppgiften ska handla om tole-
rans. Som tidigare antytts återspeglas detta redan i toleransens etymolo-
giska ursprung, där latinets tolerare (uthärda, stå ut med) även för oss till 
de grekiska verben phoreo (att bära) och anexo (att hålla upp)(Fiala 2005). 
Vad är det då en tolerant individ är tänkt att orka bära och uthärda i mö-
tet med den andre?  

Lite förenklat kan det uttryckas på följande sätt. För att frågan om tole-
rans ska aktualiseras behöver det samtidigt finnas två motstridiga ”impul-
ser” hos individen (Williams 1996). Den ena impulsen har att göra med att 
individen vill ingripa i och reglera den andres liv, kanske till och med att 
förhindra eller förneka den andres existens. Den andra impulsen handlar 
om att individen vill avhålla oss från en sådan negativ inblandning. Detta 
framstår enligt Bernhard Williams (1996) som en paradox: en och samma 
person vill samtidigt bejaka och förhindra föremålet för tolerans. Det är 
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denna ”psykologiska börda” (Nykänen 2009) eller ”spirituella turbulens” 
(Fiala 2005) som den toleranta individen enligt den traditionella definition-
en är tänkt att orka bära och uthärda i mötet med den andre.  

En jämförelse med hur tolerans används inom andra vetenskapliga di-
scipliner kan ytterligare kasta ljus över bärandets eller uthärdandets di-
lemma. Som Brown (2006) uppmärksammar används toleransbegreppet 
inom de medicinska vetenskaperna i samband med organtransplantationer, 
påfrestande läkemedel eller smärtsamma behandlingar för att beteckna hur 
väl kroppen klarar av att hantera närvaron av något som både är främ-
mande och potentiellt skadligt utan att bryta samman. På ett liknande sätt 
används begreppen skuggtolerans och torktolerans inom plantfysiologin 
för att beskriva i vilken utsträckning en planta klarar av ljus- respektive 
vattendeprivation utan att vissna eller dö, och begreppet glykostolerans 
inom fysiologin för en kropps kapacitet att absorbera, metabolisera eller 
processa skadliga ämnen. Inom tekniken används tolerans i sin tur för att 
beteckna graden av avvikelse från ett standardmått som kan tillåtas utan 
att avvikelsen ger upphov till en konstruktionssvaghet (Brown 2006). Med 
andra ord pekar användningen av tolerans inom dessa områden enligt 
Brown på att frågan om tolerans först aktualiseras när något främmande 
är för handen, och att gränsen för tolerans avgörs av hur mycket närvaro 
av detta främmande som en kropp, en planta, en organism eller en teknisk 
konstruktion klarar av att bära och uthärda utan att den bryter samman, 
dör eller blir intolerant.  

På samma sätt kan tolerans i mellanmänskliga möten enligt Brown för-
stås som ”a mode of incorporating and regulating the presence of the thre-
atening Other within” (Brown 2006, s 27). Ett exempel på denna aspekt av 
toleransbegreppet inom den pedagogiska forskningen är Thomas Schellings 
”integrerade toleransskalor” (1971, s 167). Här står tolerans för den gräns 
som markerar hur många medlemmar från andra samhällsgrupper som en 
individ finner ”problematiska” som kan flytta in det egna bostadsområdet, 
innan individen själv bestämmer sig för att flytta. Som Vogt beskriver det: 

 

Some whites, for example, might move from their homes if only a few 
Blacks move into the area in which they live. Others might not move even if 
Blacks become a substantial majority. [...] My main point here, however, is 
that it is intolerance that causes action or movement. Those who are toler-
ant stay as they were. (1997, s 154, min kursivering) 

 
Med andra ord tycks den interpersonella toleransen ställa den toleranta 
individen inför följande dilemma: för att räknas som tolerant måste indivi-
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den bära och uthärda just det hon finner oacceptabelt eller outhärdligt att 
bära.24   

Sammanfattning och vägval 
Syftet med detta kapitel har varit att skriva fram en toleransens topografi 
från vilken avhandlingens dekonstruktionistiska läsning av villkoren för en 
levd och gestaltad tolerans tar sin början. I kapitlet har en distinktion 
gjorts dels mellan institutionell och interpersonell tolerans, dels mellan 
tolerans som begrepp och olika parallellt existerande diskurser eller före-
ställningar om tolerans som i sin tur kan ses som olika sätt att tolka inne-
börden i det jag i avhandlingen kallar för den liberala eller traditionella 
definitionen av tolerans. Genom att utgå från att tolerans kan ses som ett 
”i sig självt” omstritt begrepp har jag sedan introducerat tre dilemman som 
den traditionella definitionen av tolerans tycks ställa individen inför i mö-
tet med den andre, och som jag i avhandlingen har valt att kalla för väl-
komnandets dilemma, gränsdragningens dilemma och uthärdandets eller 
bärandets dilemma. I enlighet med avhandlingens dubbla läsning har där-
med en första rekonstruktion av den interpersonella toleransen gjorts, där 
begreppet har lästs på sina egna villkor eller i sitt ”ursprungliga språk”. I 
denna läsning har jag både tagit hänsyn till toleransens kontext och recept-
ion inom framförallt filosofi och politisk teori, samtidigt som toleransbe-
greppets problem och dilemman har uppmärksammats och betonats.   

Mot den bakgrund som har tecknats ovan kan man dock fråga sig om 
tolerans är ett begrepp som överhuvudtaget lämpar sig för pedagogisk 

                                                      
24 Enligt John Horton (1996) ger detta även upphov till ytterligare ett dilemma i 
mötet med den andre, för ju fler saker och företeelser en individ finner outhärdliga, 
desto mer tycks individen behöva bära och uthärda och därmed vara tolerant mot. 
I förlängningen innebär detta enligt Horton att en individ med rasistiska, fascistiska 
eller fundamentalistiska åsikter som väljer att avhålla sig från att ge uttryck för sitt 
ogillande skulle kallas tolerant, medan en individ som till exempel stöder religions-
frihet eller inte ser något fel i homosexualitet inte skulle kallas det. För de som ser 
tolerans som något positivt och eftersträvansvärt kan detta kännas bakvänt. Att 
överkomma homofobi och främlingsfientlighet borde enligt detta sätt att se inte ha 
något med tolerans att göra. Eller som Forst uttrycker det: ”A racist should not be 
tolerant, he should quite simply overcome his racism” (Forst citerad i Habermas 
2006, s 200). För en kritik av denna föreställning, se Warnock (1987) som menar 
att även irrationella ogillanden och negativa känslor mot den andre kan utgöra 
föremål för tolerans. Eftersom syftet med avhandlingens dekonstruktionistisk läs-
ning inte är att lösa toleransens dilemman utan ta dem som utgångspunkt för arbe-
tets andra läsning, räcker det med att i arbetet uppmärksamma att behovet av tole-
rans först tycks uppstå i möten där den andres annanhet av en eller annan anled-
ning upplevs som oroande, störande eller skrämmande.  
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verksamhet. För visar inte den interpersonella toleransens dilemman att ett 
pedagogiskt arbete med tolerans inom skola och utbildning redan från 
början är dömt att misslyckas? För att vara välkomnande måste individen, 
för att definieras som tolerant, samtidigt ha makt att kontrollera och vill-
kora sitt välkomnande; för att vara öppen måste individen, för att definie-
ras som tolerant, samtidigt dra gränser och stänga ute; för att vara positivt 
accepterande måste individen, för att definieras som tolerant, samtidigt på 
ett eller annat sätt finna den andres annanhet outhärdlig eller omöjlig att 
bära. Eller som Forst träffande uttrycker det: ”[The concept of toleration] 
is thrown into doubt by the paradox that tolerance ends as soon as it be-
gins” (2004, s 314). Med andra ord, för att vara ”tolerant” (välkomnande, 
öppen, positivt accepterande) måste den toleranta individen i en aspekt 
samtidigt vara ”intolerant” (villkora och marginalisera, dra gränser, finna 
den andre outhärdlig eller oacceptabel). 

Inom det samtal som förs inom filosofi och politisk teori, är det också 
möjligt att grovt urskilja två olika sätt att förhålla sig till de dilemman som 
den traditionella definitionen av tolerans tycks ge upphov till i mötet med 
den andre (Langmann 2011; för en liknande indelning se Tønder 2006): en 
riktning som uttryckligen förespråkar tolerans (se till exempel Scanlon 
1996; Raz 1986; Nagel 1991; Forst 2003b; 2004) och en riktning som 
intar en mer kritisk hållning (se till exempel Brown 2006; Marcuse 1969; 
Žižek & Daly 2004; Balibar 2004). Medan både förespråkarna och kriti-
kerna accepterar beskrivningen av tolerans som ett delvist paradoxalt be-
grepp, skiljer de sig åt när det kommer till hur de förhåller sig till de di-
lemman som den traditionella definitionen tycks ge upphov till. Enligt före-
språkarna är toleransens dilemman endast skenbara, vilket innebär att en 
stabil och entydig definition av begreppet är möjlig att uppnå efter att dess 
problem och interna motsättningar på olika sätt har lösts upp och retts ut 
(se till exempel Forst 2003b). Enligt kritikerna å andra sidan, visar toleran-
sens dilemman på begreppets ofrånkomligt repressiva drag – att vara tole-
rant innebär samtidigt på ett eller annat sätt att vara intolerant – vilket 
istället har föranlett att man intar en mer kritisk hållning (se till exempel 
Brown 2006).  

Vad en dekonstruktionistisk läsning erbjuder i detta sammanhang, är att 
den öppnar upp en tredje väg för avhandlingsarbetet. Istället för att se 
toleransens dilemman som ett val mellan att antingen förespråka eller ställa 
sig kritisk till den mellanmänskliga toleransens vara eller icke vara inom 
pedagogisk verksamhet, betraktar jag dem som en inbjudan att visa hur 
varje föreställning om ett tolererande subjekt som är närvarande för sig 
själv redan är i dekonstruktion. En sådan läsning leder varken till ett upp-
lösande av toleransens dilemman, eller till en kritik av tolerans som en 
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fråga för utbildning och undervisning, utan till ett alternativt sätt att närma 
sig föreställningen om det tolererande subjektet, det vill säga det gestal-
tande eller performativa subjekt som i mötet med en annan människa sä-
ger: ”Jag tolererar (välkomnar, är öppen och drar gränser mot samt bär 
och uthärdar) dig”.  

Innan jag utforskar denna tredje väg genom avhandlingens andra läsning 
i del III, vill jag dock först uppmärksamma hur toleransens dilemman har 
bemötts inom den tidigare pedagogisk-filosofiska forskningen. Med andra 
ord vill jag åter rikta uppmärksamheten mot en utbildningskontext, och 
mer precis mot frågan om hur ett pedagogiskt arbete med tolerans inom 
skola och utbildning mer specifikt är tänkt att utformas.     
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Kapitel 3 Toleransbegreppet och dess dilemman 
inom pedagogisk filosofi 
 
Inom pedagogisk filosofi har sambandet mellan tolerans och utbildning 
länge haft en given plats, inte minst i relation till frågor som rör pluralism, 
demokrati, och social rättvisa (Standish 2006; Sardoc 2010). Medan stu-
dier om tolerans inom det pedagogiska forskningsfältet i stort i första hand 
har varit inriktade på att antingen empiriskt kartlägga elevers och studen-
ters tolerans för olika minoritetsgrupper, eller på att utvärdera effekten av 
olika undervisningsmetoder och pedagogiska satsningar (Vogt 1997; 
Weissberg 1998; Afdal 2006),25 har de diskussioner som förts inom den 
pedagogiska filosofin i första hand kommit att kretsa kring olika innebör-
der av tolerans som begrepp. Eftersom de frågor och problem som diskute-
ras (som tidigare nämnts) ofta är direkt hämtade från det pågående samta-
let inom filosofi och politisk teori (vilket det frekventa refererandet till 
tänkare inom dessa fält inte minst visar på), är det även här möjligt att 
urskilja olika parallellt existerande föreställningar eller diskurser om tole-
rans som alla på ett eller annat sätt förhåller sig till det jag i avhandlingen 
kallar för den liberala eller traditionella definitionen av tolerans. Därmed 
kan en gemensam referenspunkt för dessa arbeten sägas vara frågan om 
hur lärare i det pedagogiska arbetet ska förhålla sig till de dilemman som 
inte bara toleransbegreppet utan även en levd och gestaltad tolerans tycks 
ge upphov till i mötet med den andre. Även om det jag beskriver som väl-
komnandets, gränsdragningens och uthärdandets eller bärandets dilemma 
endast indirekt diskuteras i vissa arbeten, har jag av den anledningen valt 
att organisera forskningsöversikten med hjälp av följande rubriker. 26 Un-
der rubriken ”Toleransens dilemman som problem” inkluderar jag arbeten 
som förespråkar den respektbaserade alternativt uppskattande föreställ-
ningen om tolerans. Utmärkande för dessa arbeten är att de på olika sätt 
vill reda ut och lösa upp toleransens dilemman genom att antingen av-

                                                      
25 En mer övergripande översikt av de empiriska arbeten om tolerans som gjorts 
fram till mitten av 1990-talet inom det pedagogiska forskningsfältet återfinns i 
Vogt (1997). Enligt Vogt är det dock viktigt att uppmärksamma att flera av dessa 
arbeten inte handlar om tolerans enligt den klassiska definitionen av begreppet, 
utan snarare om minskade fördomar och intolerans (1997, s 153-154).  
26 En liknande indelning av den pedagogiska forskningen om tolerans som gjorts 
sedan början av 1990-talet görs av Anh Tran (2005) i en kort artikel med titeln 
”Tolerance Revisited”, där hon skiljer mellan arbeten som antingen förespråkar 
eller ställer sig kritiska mot att tolerans görs till en fråga för mångkulturell utbild-
ning.   
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gränsa eller utvidga begreppets innebörd innan det relateras till pedagogisk 
verksamhet. Under rubriken ”Toleransens dilemman som kritik” inklude-
rar jag arbeten som istället ställer sig mer kritiska till att tolerans görs till 
en fråga för utbildning och undervisning. Detta gör de genom att antingen 
lyfta fram toleransens repressiva och förtryckande drag, eller genom att 
karaktärisera tolerans som ett allt för ”minimalt” eller ”negativt” förhåll-
ningssätt till den andre för att göras till en fråga för utbildning och under-
visning.  Utmärkande för dessa arbeten är att de inte så mycket försöker 
lösa upp eller reda ut toleransens dilemman innan de relateras till pedago-
gisk verksamhet, som att de ser dem som underlag för en kritisk diskussion 
om toleransens vara eller icke vara inom skola och utbildning. Under den 
sista rubriken, ”Toleransens dilemman som utgångspunkt” inkluderar jag 
slutligen några arbeten som mer specifikt knyter an till avhandlingens pro-
blemområde. Gemensamt för dessa arbeten är att de, i likhet med detta 
arbete, utgår från kontinentalfilosofiska tänkare som vanligen inte brukar 
förknippas med den traditionella definitionen av tolerans. Med hjälp av 
dessa tänkare vill man uppmärksamma den interpersonella toleransens 
paradoxala drag för att utifrån de spänningar som begreppet rymmer ut-
forska möjligheterna till något som kan beskrivas som en levd, förkropps-
ligad och gestaltad tolerans i konkreta pedagogiska situationer.  

Urvalet av de antologier, bokkapitel och forskningsartiklar som formar 
underlaget för avhandlingens forskningsöversikt har gjorts utifrån vissa 
kriterier. Eftersom det inte råder någon entydigt svar på vilka arbeten om 
tolerans som ska räknas som pedagogiskt-filosofiska, har jag utgått från 
det som kan beskrivas som en bred urvalsram. Förutom att inkludera arbe-
ten publicerade inom etablerade vetenskapliga pedagogiskt-filosofiska tid-
skrifter,27 samt arbeten skrivna av forskare som själva placerar sig inom 
den pedagogiska filosofin, har jag också valt att inkludera teoretiska arbe-
ten om tolerans som antingen publicerats inom det pedagogiska forsk-
ningsfältet i stort, och/eller av forskare som inte själva placerar sig inom 
fältet. Utifrån denna breda urvalsram har jag sedan valt bort de arbeten 
där tolerans är outvecklat som begrepp eller endast nämns i förbigående, 
för att istället fokusera på arbeten där olika innebörder av tolerans uttryck-
ligen diskuteras i relation till ett pedagogiskt arbete med tolerans inom 
skola och utbildning.  

                                                      
27 Enligt Philosophy of Education Society (PES) utgörs dessa tidskrifter av: Educa-
tional Theory, Studies in Philosophy of Education, Educational Philosophy and 
Theory, Journal in Philosophy of Education, Ethics and Education, Educational 
Studies, Philosophical Studies in Education och Paideusis: International Journal in 
Philosophy of Education.  
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Toleransens dilemman som problem 
Merparten av de pedagogisk-filosofiska arbeten om tolerans som publice-
rats sedan 1960-talet ser den interpersonella toleransen som något värde-
fullt att arbeta med inom skola och utbildning (Vogt 1997). Även om tole-
rans på ett eller annat sätt betraktas som ett problematiskt begrepp i behov 
av tydligare distinktioner och klarare innebörd, är det ändå dess löften och 
möjligheter för en fredligare och rättvisare mellanmänsklig samvaro som 
står i fokus i dessa arbeten. Det är i detta sammanhang värt att uppmärk-
samma Peter Gardners (1993) distinktion mellan dispositionell tolerans, 
där tolerans ses som ett underliggande personlighetsdrag eller en disposit-
ion att handla hos enskilda individer, och deliberativ tolerans eller resona-
bel tolerans (Tønder 2006), där tolerans istället ses som ett resultat av deli-
beration och rationellt övervägande på ett interpersonellt plan. Enligt 
Gardners distinktion kan till exempel en individ vara dispositionellt tole-
rant utan att toleransen har föranletts av rationella överväganden, och 
omvänt, vara deliberativt tolerant utan att toleransen för den skull är ett 
uttryck för ett underliggande personlighetsdrag eller en disposition att 
handla hos individen. Medan den dispositionella toleransen utgör en vanlig 
utgångspunkt inom föreställningen om tolerans som uppskattning, är det i 
första hand den deliberativa eller resonabla toleransen som ligger till grund 
för arbeten som ser den respektbaserade föreställningen om tolerans som 
bäst lämpad för utbildning och undervisning 

Toleransbegreppet avgränsas 
Störst genomslag bland de arbeten som förespråkar att tolerans görs till en 
fråga för utbildning och undervisning, har föreställningen om tolerans som 
ömsesidig respekt fått (jämför med Afdal 2006). När olika innebörder av 
toleransbegreppet diskuteras utifrån denna föreställning är det således to-
leransbegreppets ”negativa” eller ”minimalistiska” drag snarare än dess 
”positiva” eller ”uppskattande” drag som betonas. Med andra ord tar man 
fasta på att behovet av tolerans endast aktualiseras i relation till det vi av 
olika anledningar ogillar, motsätter oss eller finner moraliskt oacceptabelt, 
vilket innebär att om detta negativa omdöme försvinner eller förändras till 
det bättre har också villkoren för tolerans försvunnit. Som Paul Vogt, en av 
förespråkarna för den respektbaserade föreställningen inom utbildning, 
uttrycker det:  
 

Tolerance is minimal. It involves the lowest level of positive relation among 
individuals and among groups. It pales by comparison with altruism, uni-
versalism, caring, and understanding of others. But precisely because it is 
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minimal, it is crucial. It is the first step that hostile groups can take to begin 
to establish peace, or, looking it the other way around, the last line of de-
fense against destructive conflict, even genocide. Tolerance is the first step 
toward civility – and the last bulwark against barbarism. (1997, s xviii) 

 
Samtidigt går det att i dessa arbeten urskilja två olika sätt att närma sig 
toleransens minimalistiska drag när det kommer till hur ett pedagogiskt 
arbete med tolerans inom skola och utbildning bäst bör utformas. Merpar-
ten av de arbeten som förespråkrar den respektbaserade föreställningen om 
tolerans menar att toleransbegreppets styrka just ligger i att den endast 
krävs i situationer där parterna varken söker samförstånd eller tror att ett 
sådant samförstånd är möjligt. Detta gör att den förväntade förändring av 
relationen till den andre som ett pedagogiskt arbete med tolerans är tänkt 
att leda till, i första hand handlar om att intoleranta föreställningar och 
beteenden hos eleverna ska bli mer toleranta och accepterande (se till ex-
empel Vogt 1997; Gutmann 1996; 2004; Mendus 1995; Jones 2010; Balint 
2010; Lægaard 2010; Orlenius 2008; Nykänen 2009). Några arbeten be-
tonar samtidigt att toleransbegreppet även måste inkludera en mer påtaglig 
förändring hos individen för att göras till en fråga för pedagogisk verk-
samhet (se till exempel Gardner 1992; 1993; Burwood & Wyeth 1998; 
Macleod 2010). Förändringen ska här dock inte förstås som att något dju-
pare kulturellt utbyte eller lärande av den andre äger rum, utan endast som 
att irrationella omdömen och fördomar om den andre ”korrigeras” hos 
eleverna med hjälp av deliberation och rationell argumentation. I båda 
fallen kan den förändring som är tänkt att äga rum i toleranens namn där-
för sägas handla om att relationen till den andre på ett eller annat sätt har 
blivit ”bättre” (rättvisare, mindre våldsam, mer rationell och så vidare).    

Toleransens minimalistiska drag fokuseras 

Toleransens krav på att vi måste tolerera just det vi inte kan tolerera, och 
som jag i avhandlingen har valt att beskriva som ett uthärdandets eller 
bärandets dilemma i mötet med den ”problematiske” andre, utgör föremål 
för flertalet av de arbeten som ser den respektbaserade föreställningen om 
tolerans som bäst lämpad för utbildning och undervisning (se till exempel 
Vogt 1997; Jones 2010; Balint 2010; Macleod 2010; Lægaard 2010; 
Nykänen 2009; Mendus 1995). I likhet med Vogt argumenterar Jones 
(2010) till exempel för att det just är konflikten mellan negativa omdömen 
och positiv acceptans, som gör toleransbegreppet unikt men därmed också 
centralt att arbeta med inom utbildning och undervisning. Till skillnad från 
det han ser som mer ”generösa” definitioner av tolerans som uteslutande 
ser tolerans som en oproblematisk uppskattning av och öppenhet inför 
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mänsklig mångfald, inkluderar den liberala eller ”ortodoxa” (s 34) inne-
börden av begreppet enligt Jones alltid ett medvetet val hos individen att 
acceptera just det hon finner oacceptabelt eller har svårt att stå ut med hos 
andra människor. Eftersom tolerans enligt Jones därför alltid handlar om 
en konflikt mellan negativa och positiva omdömen, mellan goda skäl för 
att förkasta och goda skäl att acceptera den andres olikhet, kan ett peda-
gogiskt arbete med tolerans enligt honom aldrig handla om att lära elever-
na att välja mellan rätt och fel eller gott och ont. Som han uttrycker det: 
”[C]onflicting considerations remain essential to the phenomenon of toler-
ation, so that encouraging people to act tolerantly cannot be simply a mat-
ter of telling them to promote the good and prevent the bad.” (2010, s 34)  

Enligt Jones bör ett pedagogiskt arbete med tolerans istället gå ut på att 
låta eleverna tillsammans utforska och noggrant väga olika skäl mot 
varandra i en ömsesidig och rationell dialog om vad som bör och inte bör 
tolereras i samhället. Huruvida någon har goda skäl för att visa tolerans 
eller inte i mötet med en annan människa, avgörs här av om skälen för och 
emot faller inom ramen för det som kan anses vara en resonabel konflikt:  

 

The idea of ”reasonable disagreement” is often used to justify toleration: if 
we are parties to a disagreement that is reasonable, it is appropriate that we 
should each tolerate the other’s view. But it can also be used to justify the 
need for toleration: if you disagree with me, but reasonably, I should find it 
acceptable that my view should be, for you, a matter of toleration. (2010, s 
42) 

I centrum för denna deliberation står den ömsesidiga respekten för alla 
människors lika värde och förnuftsförmåga. Jones gör i detta sammanhang 
en för den respektbaserade föreställningen viktig distinktion mellan respekt 
för person (status) och respekt för olikhet (merit), där det förstnämnda 
handlar om individens status som människa och om hennes moraliska och 
rationella omdömesförmåga, och det sistnämnda om individens specifika 
livsval och övertygelser. Genom att skilja mellan status och merit, mellan 
människa och olikhet, blir det enligt Jones nämligen fullt möjligt att re-
spektera den andre som person i toleransens namn, samtidigt som man på 
goda grunder finner den andres specifika olikhet oacceptabel eller svår stå 
ut med. På så sätt kan individen acceptera att andra människor har rätt att 
leva efter övertygelser och värden som står i konflikt med hennes egen, 
utan att hon för den skull behöver förändra eller ge upp sina egna överty-
gelser och värderingar. 

 Det är också distinktionen mellan respekten för person och respekten 
för olikhet som enligt Jones hjälper oss att lösa upp bärandets eller uthär-
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dandets dilemma. Eftersom det endast är individens status som människa 
och inte hennes specifika olikhet eller skillnad som respekteras, är det 
känslomässiga och psykologiska lidande som konflikten mellan negativa 
och positiva omdömen orsakar enligt Jones endast skenbar. Detta innebär 
att människor mycket väl kan respektera varandra som moraliska och 
rationella jämlikar i en ömsesidig rationell dialog, utan att för den skull bli 
tvungen att acceptera, förstå och än mindre uppskatta varandras specifika 
olikheter. Som han uttrycker det:  
 

People sometimes think that toleration is real only if it hurts: because it in-
volves a conflict of considerations, we should “feel” that conflict and the 
more pain we endure for the sake of toleration, the more tolerant we are. … 
Recognising different reasons, weighting them up, and arriving at an all-
things-considered judgement is a quite different process from undergoing 
psychological turmoil. If, on balance, there is better reason to permit than to 
prevent, we can accept that with equanimity. (2010, s 38) 

 
Syftet med ett pedagogiskt arbete med tolerans bör enligt Jones därför vara 
att göra eleverna medvetna om skälen bakom tolerans, så att det tillsynes 
paradoxala krav som toleransen ställer på individen löses upp, och man 
kan undvika att göra tolerans till ett ”personligt drama” i undervisningen 
(2010, s 28; för en liknande analys se Balint 2010; Burwood & Wyeth 
1998).  

Vid sidan om bärandets eller uthärdandets dilemma finns det enligt Jo-
nes (2010) dock ytterligare ett problem med den traditionella definitonen 
av tolerans som han själv förespråkar, och som har lett till att vissa kritiker 
ställer sig mer skeptiska till att tolerans görs till föremål för utbildning och 
undervisning. Problemet ligger enligt honom i att tolerans tycks ge upphov 
till en hierarkisk och paternalistisk relation mellan den som tolererar och 
den som blir tolererad, något som jag i avhandlingen har valt att beskriva 
som ett välkomnandets dilemman i mötet med den andre. Så här sam-
manfattar Jones kritiken: 

 

First, toleration implies an asymmetry between the tolerator and the tolerat-
ed. [...] Thus, inequality is built into the very idea of toleration and, if we 
embrace toleration, we also embrace that inequality. Secondly, and conse-
quentially, to tolerate is to condescend. When A tolerates B’s doing x, A 
does something that he does not have to [...]. Toleration would therefore 
seem a matter of grace and favour [...]; it is an act of generosity in which the 
tolerator extends to the tolerated a gift to which the tolerated has no right. 
(2010, s 43) 
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Även om kritiken enligt Jones kan vara berättigad i en historisk kontext, är 
den enligt honom dock missriktad när det kommer till det moderna demo-
kratiska samhället. Jones lyfter här fram två skäl till detta. För det första 
har tolerans i väst både som praktik och ideal kommit att förknippas med 
den föreställning om religiös tolerans som växte fram under Reformation-
en. Här stod tolerans enligt honom i första hand för den katolska monar-
kens välvilja mot protestantismen, eller omvänt, den protestantiske monar-
kens välvilja mot katolicismen, trots att en sådan välvilja inte behövde 
visas. Med andra ord var tolerans ”an indulgence extended by rulers to 
subjects.” (2010,s 44). Även om frågan om politisk makt enligt Jones inte 
har försvunnit i det moderna demokratiska samhället, måste toleransen 
dock tänkas utifrån den nya form som denna makt har fått i ett demokra-
tiskt samhälle. Istället för att betrakta tolerans som en hierarkisk relation 
mellan en monark och dennes undersåtar, står tolerans i det demokratiska 
samhället för en symmetrisk relation mellan medborgarna själva (Jones 
2010).  Detta eftersom de i toleransens namn ömsesidigt avstår från att 
använda politisk makt för att förhindra eller förändra sådant som de själva 
har svårt att stå ut med eller acceptera hos varandra.  För det andra finns 
enligt Jones en föreställning om att medborgares demokratiska rättigheter 
har gjort toleransen överflödig i det moderna samhället. Eftersom jag end-
ast kan tolerera sådant som jag har makt och möjlighet att förhindra, för-
svinner behovet av tolerans när den andre kan åberopa sina rättigheter. 
Enligt Jones är det dock ett misstag att blanda samman vad vi empiriskt 
sett har möjlighet att förhindra, med vad människor moraliskt sett har rätt 
att göra. Om det finns moraliska skäl till att vi ska avstå från att agera 
utifrån våra negativa omdömen om den andre, har vi enligt honom också 
starka säl för att vara toleranta. Med andra ord kan välkomnandets di-
lemma, och därmed den hierarkiska och paternalistiska relationen mellan 
den som tolererar och den som blir tolererad, enlig Jones lösas upp, genom 
att toleransen nu får representera en symmetrisk och ömsesidig relation 
mellan medborgarna själva:  

 

[We] should think of toleration as something that democratic citizens extend 
to one another. [...] Once we conceive toleration in this “horizontal” fash-
ion, it becomes immediately clear that it does not presuppose inequality. 
Toleration does not have to be unilateral; it can be bilateral or multilateral. 
In other words, it can be mutual. (2010, s 44)  

 
Parallellt med frågan om tolerans implicerar en hierarkisk relation till den 
andre, utgör den interpersonella toleransens samtidiga krav på öppenhet 
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och gränsdragning, och som jag i avhandlingen har valt att beskriva som 
ett gränsdragningens dilemma, föremålet för flertalet av de arbeten som 
utgår från den respektbaserade föreställningen om tolerans (Gardner 1993; 
Burwood & Wyeth 1998; Gutmann 2004; Orlenius 2008; Macleod 2010; 
Jones 2010). I centrum för diskussonen står frågan om hur toleransens 
gränser ska dras, så att begreppet inte öppnar upp för likgiltighet eller mo-
ralisk relativism.  

I ett försök att besvara denna fråga argumenterar till exempel Les 
Burwood och Ros Wyeth (1998) för att ett pedagogiskt arbete med tole-
rans inte endast kan handla om att få eleverna att medvetet avstå från att 
agera utifrån sina negativa känslor och omdömen om andra människor, 
något som enligt dem karaktäriserar den traditionella definitionen av tole-
rans inom politisk teori. Risken är nämligen att en sådan person endast 
kommer att förtrycka sina irritationer och aggressiva känslor mot den 
andre genom att, som de uttrycker det, ”always ’biting his lip’” (s 6). Ett 
pedagogiskt arbete med tolerans måste enligt Burwood och Wyeth därför 
även handla om att aktivt förändra elevernas fördomar och negativa om-
dömen så att de utvecklar ett mer positivt och fördomsfritt förhållningssätt 
till skillnad. Risken är annars enligt dem att den traditionella definitionen 
av tolerans leder till den paradoxala slutsatsen att ju fler negativa känslor 
och omdömen om andra eleverna har, desto tolerantare är de: ”If one of 
the main aims of schools were simply to make children more tolerant, this 
could be achieved by increasing their disapproval of more and more con-
duct, but at the same time encouraging them to choose not to act on that 
disapproval.” (1998, s 5; se även Gardner 1993 för en liknande analys) På 
den punkten skiljer sig därför den respektbaserade toleransföreställning 
som Burwood och Wyeth själva förespråkar, från det som de kallar för den 
traditionella definitionen av tolerans.  

Problemet enligt Burwood och Wyeth är dock att ett allt för öppet och 
positivt förhållningssätt till skillnad i sin tur riskerar att leda till moralisk 
likgiltighet och en ”anyting goes”-attityd. Även om eleverna kan anses vara 
mer toleranta ju mindre fördomar och negativa omdömen om andra de 
har, får denna öppenhet enligt dem inte leda till att de även tolererar det 
icke-tolererbara. Med andra ord ställs vi inför dilemmat om hur toleran-
sens gränser ska dras. Svaret på denna fråga är enligt Burwood och Wyeth 
att tolerans förstått som en individuell dygd endast bör ingå som en del i 
ett vidare moraliskt utbildningsprogram. Därmed kan bedömningen av vad 
som bör och inte bör tolereras i ett samhälle grundas i utvecklandet av ett 
kritiskt, autonomt och reflektivt tänkande hos eleverna. Som de uttrycker 
det: ”In itself, the development of the virtue of toleration cannot tell us 
what is a moral concern, what is right or wrong, why something should or 
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should not be tolerated. The development of critical, autonomous thinking 
as part of a wider moral education program is what can help us here.” 
(1998, s 10; se även Vogt 1997; Jones 2010; Macleod 2010; Pasamonik 
2004; Martinson 2005; Orlenius 2008 för en liknande analys)   

Samtidigt inkluderar den traditionella definitionen av tolerans enligt 
Burwood och Wyeth ytterligare ett dilemma som följer av att eleverna 
inom ramen för ett sådant vidare moraliskt utbildningsprogram inte bara 
måste lära sig acceptera det de ogillar eller har svårt att stå ut med, utan 
även det de finner moraliskt oacceptabelt. Men om något är moraliskt fel, 
hur kan det samtidigt vara moraliskt rätt att tolerera det? Enligt Burwood 
och Wyeth kan dock det tillsynes paradoxala kravet att eleverna även 
måste tolerera det icke-tolererbara för att vara toleranta, lösas upp genom 
att vissa moraliska värden överordnas andra. Ett sådant moraliskt värde 
utgörs enligt dem av individuell autonomi: det är respekten för varje indi-
vids rätt att själv välja och förverkliga sin egen föreställning om det goda 
livet, som gör det moraliskt rätt att även acceptera det vi finner moraliskt 
fel. Som de uttrycker det: ”The overridingness of moral autonomy means 
that we must, as educators, encourage children to come to see the desirabil-
ity of letting others determine and pursue their own conception of the good 
life, as Mill puts it, ’not because it is the best in itself, but because it is his 
own mode’.” (1998, s 467; se även Macleod 2010) Samtidigt finns det 
enligt Burwood och Wyeth inget enkelt svar på hur toleransens gränser ska 
dras. Ett vidare moraliskt utbildningsprogram bör därför enligt dem alltid 
inkludera en pågående deliberativ tolerans, där frågan om vad som kan 
anses resonabelt att tolerera och inte tolerera görs till föremål för en fort-
löpande rationell dialog i undervisningen.  

Toleransbegreppet utvidgas 
Som tidigare nämnts kom toleransens ”positiva” eller ”uppskattande” drag 
att på allvar uppmärksammas i samband med den demokratiska personlig-
hetstyp som efter andra världskrigets slut ansågs kunna motverka fascist-
iska och intoleranta strömningar hos befolkningen inom i första hand den 
socialpsykologiska forskningen (Wetherell & Potter 1992). Denna delvis 
“nya” innebörd som den interpersonella toleransen gavs under denna tid 
gör det därför möjligt att tala om två riktningar inom den pedagogiska 
forskningen om tolerans efter andra världskrigets slut: en ”positiv” empi-
risk och en ”negativ” filosofisk, som kom att utgå från två skilda tolerans-
föreställningar (Afdal 2006). Under de senaste trettio åren har den upp-
skattande föreställningen av tolerans dock allt mer även börjat diskuteras 
inom såväl politisk teori som den pedagogisk-filosofiska forskningen, nå-
got som bland annat avspeglar sig i den innebörd UNESCO idag ger to-
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leransbegreppet. Som Federico Mayor, UNESCO:s före detta gen-
eraldirektör, uttrycker det: ”Tolerance means awareness of others, an atti-
tude of openmindedness, of permanently trying to know, understand and 
learn from others, from the ’other’.” (citerad i Prasad 1996, s 9)  

Vid sidan av arbeten som förespråkar den respektbaserade föreställning-
en om tolerans inom den pedagogisk-filosofiska forskningen, finns således 
några arbeten som istället ser föreställningen om tolerans som uppskatt-
ning som mer lämpad skola och utbildning. Även om dessa arbeten utgör 
en minoritet bland de arbeten som uttryckligen tar ställning för att tolerans 
bör göras till en fråga för pedagogisk verksamhet, intar den uppskattade 
toleransföreställningen en betydligt mer central plats inom det teoretiska 
samtalet genom att den har gjorts till föremål för kritik. En anledning till 
kritiken är att föreställningen om tolerans som uppskattning i huvudsak 
har kommit att förknippas med UNESCO:s definition av tolerans, en defi-
nition som även anses ligga i linje med människors mer vardagliga använd-
ning av begreppet. Detta gör att föreställningen om tolerans som uppskatt-
ning antas ha fått en relativt stor spridning inom pedagogisk verksamhet. 
Som Michalinos Zembylas (2011), en av kritikerna av den uppskattande 
toleransföreställningen, uttrycker det: ”The political and ideological 
context of tolerance is clearly obvious in UNESCO-s (1995) Declaration of 
Principles on Tolerance … and the United Nations Millennium Declaration 
in 2002. [...] [A] critique of the interpretive claims made in these two doc-
uments is valuable partly because of the political impact that such docu-
ments often have on governments and school curricula.” (s 387; se även 
Jones 2010; Balint 2010) 

I likhet med den respektbaserade föreställning utgår de arbeten som fö-
respråkar den uppskattande föreställningen om tolerans från den liberala 
eller traditionella definitionen av begreppet. Men istället för att se toleran-
sens minimalistiska drag som en styrka genom att den representerar män-
niskors ömsesidiga villighet att uthärda det de finner svårt att acceptera 
eller stå ut med hos varandra i namn av respekten för alla medborgares 
lika rättigheter eller gemensamma mänsklighet, vill man utvidga innebör-
den i begreppet så att det nu även inkluderar öppenhet, respekt och upp-
skattning av den andres specifika olikhet. Som Frank Willems et al (2010), 
en av dessa förespråkare, uttrycker det:  
 

Tolerant citizens are not just those who refrain from interfering with other 
people’s beliefs or life choices, but who are open to the other’s approach. 
[...] Clearly the foregoing positions differ in the degree of openness and in-
terest that tolerant citizens display towards their fellow citizens. The last po-
sition is the most active: the tolerant citizen shows interest in the other and 
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tries to know and understand him or her. The more citizens (or groups of 
citizens) take this stance, the less they live “next to” each other and the 
more they live “with” each other. (s 221) 

 
I centrum för dessa arbeten står frågan om genuint utbyte och möjligheten 
att utvecklas och förändras i mötet med annanhet och skillnad. Om tole-
rans ska ses som något eftersträvansvärt inom utbildning och undervisning 
kan det inte enbart handla om att eleverna medvetet avstår från att agera 
utifrån sina negativa känslor och omdömen om den andre, något som en-
ligt dessa arbeten i bästa fall upprätthåller status quo. Tolerans inom ut-
bildning måste även inkludera möjligheter till djupare förståelse och utby-
ten, kanske till och med ett lärande av den andre. Gemensamt för dessa 
arbeten är att den utvidgade innebörd som därmed läggs i toleransbegrep-
pet både ses som mer lämpad för utbildning och undervisning och bättre 
anses stämma överens med människors vardagliga användning av tolerans.  

Toleransens positiva drag fokuseras 

Frågan om toleransbegreppet, förutom att inkludera ett mer uppskattande 
förhållningssätt till den andre, även rymmer föreställningar om utbyte och 
ett lärande av den andre, har bland annat diskuterats av Afdal (2004; 
2006; 2010; se även Willems et al 2010; Prasad 1996). I kapitlet ”The 
Maze of Tolerance” (2010) argumenterar han för att toleransbegreppet bör 
förstås som ett ”plastiskt begrepp” vilket inkluderar en såväl teoretisk som 
konceptuell expansion av begreppet. Kapitlet är skrivet mot bakgrund av 
en omfattande studie av toleransbegreppets användning inom olika läro-
plansteoretiska nivåer i det norska skolsystemet (Afdal 2006). Studien visar 
enligt Afdal på hur en mer vardaglig användning av begreppet bland verk-
samma lärare inkluderar en betydligt större mångfald av innebörder och 
tolkningar, än den respektbaserade föreställning som enligt honom domi-
nerar i såväl skolans styrdokument som den pedagogiska forskningsdebat-
ten om tolerans. Denna mångfald av innebörder visar sig enligt Afdal 
(2010) inte bara i lärares vardagliga användning av tolerans, utan karaktä-
riserar även den teoretiska diskussonen om tolerans som den har tagit form 
inom filosofi och politisk teori. En bakomliggande orsak är enligt Afdal att 
toleransbegreppet rymmer en rad paradoxer och interna motsättningar 
som gör det omöjligt att komma fram till en entydig och samstämmig defi-
nition av begreppet. Som han uttrycker det: 
 

Digging into the meaning of tolerance is like going into a maze. Around the 
corner are three new alleys you never know about, and it is impossible to 
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see where they lead. You lose direction in the pursuit of the genuine sense of 
tolerance. This leads to confusion and disagreement. We may very well 
agree on the importance and value of tolerance, but when we try to expli-
cate and operationalize it, we disagree on meaning and consequences. (s 
2010, 597) 

 
För att bemöta och lösa upp de problem och dilemman som toleransbe-
greppet rymmer (här berör han endast indirekt det jag kallar för välkom-
nandets, gränsdragningens och uthärdandets eller bärandets dilemma), 
förestål Afdal (2010), till skillnad från Forst (2003a), att en teoretisk och 
konceptuell expansion av begreppet görs, så att det nu innefattar olika 
parallellt existerande versioner av tolerans som alla är lika giltiga. Denna 
utvidgning av begreppets innebörd inkluderar både skilda teorier om tole-
rans inom filosofi och politisk teori som mer vardagliga användningar av 
begreppet eftersom ”theories on tolerance can learn from the everyday 
language of tolerance (and not only vice versa).” (s 598)  

Mot den bakgrunden beskriver Afdal sedan det han kallar för en ”tole-
ransens typografi”, i vilken han skiljer mellan tre olika men enligt honom 
lika giltiga innebörder av toleransbegreppet. Eftersom toleransbegreppets 
generella styrka enlig Afdal ligger i att det hjälper individen att ”navigera” 
i det som han beskriver som en ”skillnadens terräng”, intar den en central 
plats i både utbildning i allmänhet och interreligiös kommunikation i syn-
nerhet. Hur denna individens navigering mer precist tar form beror enligt 
Afdal dock på vilken av de tre versionerna av tolerans man utgår ifrån.   

De tre toleranstopologierna som Afdal identifierar i kapitlet kallar han 
för tolerans som uthärdande, tolerans som fördomsfrihet och tolerans som 
öppenhet, vilka alla enligt honom ger uttryck för olika grader av öppenhet 
och möjlighet till transformerande utbyte och ett lärande av den andre. De 
två första versionerna kan här jämföras med Forsts (2003a) beskrivning av 
det han kallar för ” tolerans som ömsesidig respekt” och ”tolerans som 
uppskattning”, även om detta inte är något som Afdal själv gör. 

I den första av de tre topologierna, tolerans som uthärdande, är det tole-
ransens minimalistiska drag som enligt Afdal står i centrum. Tolerans ses 
här som en sista tillflyktsort för individer och grupper som av olika anled-
ningar har svårt att stå ut med varandras olikheter, där tolerans represente-
rar parternas ömsesidiga vilja att passivt acceptera det de på ett eller annat 
sätt finner oacceptabelt hos den andre i namn av alla människors lika 
värde eller gemensamma rättigheter. Tolerans förstås här enligt Afdal på 
ett proceduralt plan, vilket innebär att den inte ses som något gott i sig 
utan endast som ett led i att motverka och förebygga konflikter. Som han 
uttrycker det: ”Tolerance amounts to doing nothing, to let people speak 
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without interfering.” (s 612) Styrkan i denna version av tolerans ligger 
enligt Afdal i att den inte kräver det omöjliga av den enskilda individen i 
situationer av djupa och potentiellt olösliga konflikter:   

 

In some cases of inter-religious education the difference are so deep that the 
best one can hope for is non-conflict and negative (passive) peace. [...] One 
may moralize and claim that the participants should be able to respect each 
other. But sitting in a safe classroom some thousand miles away, making 
such a claim is easy. [...] Sometimes the human, social, moral, and religious 
conflicts involve so much history, emotions, and identity that the goal of 
tolerance in inter-religious education is to acknowledge one’s disapproval, 
but still not interfere.” (s 613-614) 

 
Samtidigt ser Afdal framförallt två problem med denna version av tolerans. 
För det första implicerar den att ju fler negativa känslor och omdömen om 
den andre individen har, desto mer tolerant blir individen. För det andra 
utgår den från det han ser som en allt för ”ytlig” förståelse av skillnad, där 
skillnader alltid är någon som finns ”hos andra” eller ”där ute”. Samman-
taget innebär detta enligt Afdal att denna version av tolerans förhindrar att 
en djupare förståelse för och utbyte med den andre kan äga rum inom ut-
bildning. Denna svaghet med tolerans som uthärdande leder enligt Afdal 
oss därför över till nästa toleranstopologi.  

I den andra toleranstopologin, tolerans som fördomsfrihet, är det istället 
toleransens positiva och generösa drag som enligt Afdal (2010) står i cent-
rum. Inom denna version ses tolerans inte längre som en sista tillflyktsort 
för stridande parter, utan som ett underliggande personlighetsdrag eller 
dygd hos individen som innebär att hon möter andra människor med öp-
penhet, fördomsfrihet och positiv acceptans. Som han uttrycker det: ”[T]he 
tolerant person is the person who is open and liberal toward other people 
and issues. She is progressive and does not let traditions limit her life and 
her points of view.” (s 612) Enligt denna version krävs det enligt Afdal inte 
längre någon underliggande konflikt mellan negativa känslor och omdö-
men och positiv acceptans för att individen ska räknas som tolerant. Istäl-
let ses skillnader mellan människor som en tillgång, vilket innebär att tole-
ransen inte behöver vara grundad i någon bakomliggande teori om vad 
som är rätt och fel, gott och ont. Häri ligger enligt Afdal också dess styrka.  

Problemet med tolerans som fördomsfrihet är enligt Afdal att den endast 
kan tolerera toleranta personer. Med andra ord är det endast det han kal-
lar för ”ytliga och ofarliga” skillnader som utgör föremålet för toleransen. 
Detta gör i sin tur att den enligt honom lätt leder till ett paternalistiskt och 
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intolerant förhållningssätt i situationer av verklig konflikt och ”radikal” 
skillnad.  

Den sista av de tre toleranstypologierna, tolerans som öppenhet, bemö-
ter detta enligt Afdal (2010) genom att vara mer krävande och ”ambitiös” 
i mötet med skillnad. I likhet med tolerans som uthärdande utgår den från 
ett krav på acceptans i situationer av konflikt och ”radikal” skillnad, men 
istället för att endast se denna skillnad som något negativt och hotfullt som 
individen måste uthärda, betraktas den även som en källa för empati, ut-
byte och lärande. Detta innebär att tolerans som öppenhet enligt Afdal inte 
handlar om ett passivt icke-inblandande i den andres liv, utan om att aktivt 
visa omtanke och en vilja att lära och förändras i mötet med den andre. 
För att detta ska vara möjligt måste individen dock våga engagera sig i och 
öppna upp för det som ter sig främmande, vilket enligt Afdal gör tolerans 
som öppenhet till den mest krävande och riskfyllda versionen av tolerans. 
Som han uttrycker det:  

 

[L]eaving other people alone and promoting some common tolerant virtues 
do not make us learn. It does not require us to understand difference better 
or see whether these differences may teach me something. Inter-religious ed-
ucation is not only to understand the other as other but to understand what 
is in-between. It is not only to understand what is, but what may be. 
Movement in inter-religious education begins when tolerance [as openness] 
[...] is taught and practiced. (2010, s 614) 

 
Problemet med tolerans som öppenhet är enligt Afdal att den riskerar att 
vara allt för ”romantisk och naiv” i relation till de sociala maktstrukturer 
som enlig honom karaktäriserar mänskliga relationer, eftersom toleransen 
nu mer eller mindre saknar gränser. Trots att samtliga av de tre to-
leranstopografierna enligt Afdal därmed rymmer såväl styrkor som svag-
heter, ser han ändå denna mer ambitiösa och riskfyllda version av tolerans 
som den bäst lämpade för utbildning i allmänhet, och i inter-religiös kom-
munikation i synnerhet. Som han formulerar det i den avslutande rubriken 
i artikeln: ”The Ultimate Goal of Tolerance in Inter-religious Ecucaton is 
Openness” (s 614).  

Toleransens dilemman som kritik 
Parallellt med arbeten som ställer sig direkt positiva till toleransbegreppet 
och dess plats inom utbildning och undervisning, finns studier som istället 
intar en mer kritisk hållning. Kritiken kommer framförallt från två håll. 
Det första hållet kritiserar toleransbegreppets paternalistiska och förtryck-
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ande drag, där Marcuses analys av den repressiva toleransen utgör en vik-
tig inspirationskälla (se till exempel Macedo & Bartolome 1999; Brookfi-
eld 2002; 2005; 2007; Guy & Brookfield 2009; Nunley 2007). Utmär-
kande för dessa arbeten är att de vill öppna upp för en kritisk diskussion 
om toleransens vara eller icke vara inom utbildning, genom att både upp-
märksamma toleransens förtryckande men även potentiellt frigörande 
drag. Det andra hållet kritiserar toleransbegreppet utifrån antagandet att 
tolerans istället utgör ett alltför ”minimalt” eller repressivt förhållningssätt 
till den andre för att ensamt göras till en fråga för utbildning och undervis-
ning (se till exempel Nieto 1994, 2010, 2012; Powell 2001; Zaw 1996; 
Blum 2010; Bretherton 2004; Shady & Larson 2010). Gemensamt för 
dessa arbeten är att man ser tolerans som ett ibland nödvändigt men långt 
ifrån tillräckligt steg i riktning mot mer positiva interpersonella förhåll-
ningssätt, som erkännande, solidaritet och respekt. Detta gör att tolerans-
begreppet taget för sig självt ses som mindre lämpat för utbildning och 
undervisning.  

Toleransbegreppet problematiseras 
De arbeten som kritiserar toleransens repressiva och paternalistiska drag 
berör nästan uteslutande högre utbildning. En möjlig förklaring är att 
Marcuses (1969) kritik av det som han såg som den repressiva toleransen – 
som utgör den huvudsakliga inspirationskällan för dessa arbeten – till stor 
del formulerades utifrån hans egna erfarenheter som universitetslärare. De 
frågor som står i centrum för den kritik som förs fram i dessa arbeten kan 
därför formuleras på följande sätt: Hur verkar toleransbegreppets repres-
siva drag inom (högre) utbildning? samt Hur kan den repressiva toleransen 
motverkas genom att begreppets frigörande potential realiseras?  

Toleransens repressiva drag fokuseras 

En av de mest frekventa kritikerna av toleransens förtryckande och pater-
nalistiska drag inom utbildning är Stephen Brookfield som under senare år 
har publicerat en rad arbeten på temat (se till exempel Brookfield 2002; 
2005; 2007; Talmadge & Brookfield 2009). Enligt Brookfield borde Mar-
cuses analys av den repressiva toleransen utgöra en av de mest oroväck-
ande för lärare verksamma inom högre utbildning som ser öppenhet, 
mångfald och diskusson som en väg att göra utbildningen mer demokratisk 
och inkluderande. I artikeln ”Undermining the very democracy we seek to 
create: discussion practices in adult education and the dangers of repressive 
tolerance” (2005), visar han hur försök att göra såväl läroplaner som 
klassrumsdiskussioner mer öppna för ”alternativa” eller ”marginaliserade” 
perspektiv och röster (som queerteoretiska tänkare, afroamerikanska för-
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fattare eller minoritetsbefolkningars berättelser), i själva verket förstärker 
dominerande tankemönster medan alternativen endast positioneras som 
”exotiska andra” i toleransens namn: “Providing a smorgasbord of alter-
native perspectives in the name of a pluralist tolerance of diversity only 
ensures that the radical ones are marginalized by the dominant conscious-
ness.” (Brookfield 2005, s 107) 

En aspekt av toleransens repressiva drag utgörs således enligt Brookfield 
av att den döljer rådande sociala maktstrukturer under skenet av neutrali-
tet och opartiskhet. Även om den repressiva toleransen enligt honom upp-
muntrar studenter att fritt uttrycka och utforska så många skilda och al-
ternativa perspektiv som möjligt i undervisningen, kommer den alltid att 
subtilt ge företräde åt vissa dominerande föreställningar genom att dessa 
redan framstår som mer ”rimliga” eller ”balanserade” för såväl lärare som 
studenter. Eftersom alternativen därmed alltid presenteras som avvikelser 
från normen snarare än som likvärdiga alternativ, förstärker den repressiva 
toleransen enligt Brookfield endast normens legitimitet: ”When an alterna-
tive idea is included alongside a mainstream one, people’s prior familiarity 
with the mainstream ensures that the alternative, oppositional perspective 
is seen as an exotic option rather than a plausible neutral center.” (2005, 
104) 

En annan aspekt av toleransens repressiva drag är enligt Brookfield att 
den tycks sakna den negativa eller uthärdande dimension som den tradit-
ionella definitionen av toleransbegreppet rymmer. Med andra ord är det 
inte problematiska, hotfulla eller oacceptabla skillnader som utgör föremål 
för den repressiva toleransen, utan endast ytliga och lättsmälta skillnader 
som inte hotar eller stör någon. Brookfield gör här en jämförelse med per-
soner i väst som reser utomlands för att tillfälligt möta andra främmande 
och ”exotiska” kulturer, för att sedan återvända hem till sitt ”normala” 
eller ”verkliga” liv utan att något egentligen har förändrats:  
 

Typically, when you get to a foreign country you are enraptured with the 
different aspects of the culture - the cuisine, the music, the clothing, the 
street rhythms, the language and so on. But your enjoyment comes from 
precisely the awareness that this is not “normal”, not “really”. [...] So the 
engagement is not with a truly viable alternative that might displace the cen-
ter, but a temporary flirtation with an exotic diversion. In this way, cele-
brating the diversity of your alternative experience serves only to reinforce 
the enduring legitimacy of your “normal” way of life. (2005, s 105) 
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Med andra ord fungerar den repressiva toleransen enligt Brookfield (2005) 
som en form av garanti för den sociala ordningens fortlevnad genom att 
den tillåter just så mycket ”exotiska” avvikelser från normen för att över-
tyga människor om att de lever i ett öppet och demokratiskt samhälle, 
samtidigt som den sociala ordningens strukturella ojämlikhet fortsätter att 
reproduceras.   

En tredje aspekt av den repressiva toleransen är enligt Brookfield att den 
även tycks sakna gränser. En central komponent i toleransens repressiva 
drag inom högre utbildning är enligt Brookfield (2002) talet om demokrati 
och föreställningen om öppna, fria och demokratiska diskussioner. Pro-
blemet enligt Brookfield är att den repressiva toleransen implicerar att alla 
deltagare i och bidrag till en sådan diskussion både förtjänar och kan kräva 
samma respekt. Bakom denna ”pure tolerance of sense and nonsense” 
(Marcuse, citerad i Brookfield 2002, s 277) ligger det demokratiska anta-
gandet att ingen av diskussionsdeltagarna äger sanningen och därmed kan 
avgöra vad som är rätt och fel, gott och ont. Som Brookfield uttrycker det: 
”Dignifying each adult’s personhood can result in a refusal to point out the 
ideologically skewed nature of particular contributions, let alone saying 
someone is wrong.” (2002, s 276)  

Samtidigt som den repressiva toleransen därmed kan sägas visa på de 
negativa konsekvenserna av det jag i avhandlingen har kallat för välkom-
nandets, gränsdragningens, och uthärdandets eller bärandets dilemman 
inom högre utbildning, vill Brookfield, i likhet med Marcuse, också lyfta 
fram den liberala eller traditionella toleransens frigörande potential. 
Bakom kritiken av föreställningen om en tillsynes opartisk, smärtfri och 
allomfattande tolerans, vilar enligt Brookfield föreställningen om att stu-
denternas tidigare ideologiska betingning alltid kommer att predisposition-
erna dem att ta ställning för det som socialt och institutionellt har sankt-
ionerats som ”common sense”. För att toleransens frigörande potential ska 
kunna realiseras måste läraren enligt Brookfield därför välja att istället 
aktivt att ta ställning för marginaliserande och potentiellt hotfulla och 
svårsmälta perspektiv för att inte motverka sitt eget demokratiska syfte: 
”The educator’s task, indeed their responsibility, therefore, is to confront – 
even coerce – students into engaging with troubling ideas that they would 
otherwise avoid.” (2007, s 558) 

Med andra ord förutsätter den frigörande toleransen att en radikal för-
ändring av status quo äger rum i undervisningen. För att en sådan föränd-
ring ska vara möjlig kan studenterna enligt Brookfield inte bara erbjudas 
ett smörgåsbord av alternativa och ”exotiska” perspektiv som de på av-
stånd kan välja att tolerera vid sidan om dominerande föreställningar utan 
att någon egentlig förändring sker hos dem. Studenterna måste också på 
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allvar konfronteras med och utsättas för perspektiv som de av olika anled-
ningar finner provocerande, störande eller svårsmälta genom att de bryter 
mot rådande consensusföreställningar. Som Brookfield uttrycker det med 
hänvisning till Marcuse: ”The only way to break with the face of spurious 
impartiality [of repressive tolerance] is to immerse adults fully and exclu-
sively in a radically different perspective that challenges mainstream ideol-
ogy and confronts the learner with ’information slanted in the opposite 
direction’” (2005, 107).  

För att motverka toleransens repressiva drag inom högre utbildning fö-
reslår Brookfield (2002; 2005) därför bland annat en rad diskussionsöv-
ningar som enligt honom kan bidra till att toleransens frigörande potential 
realiseras, däribland övningarna ”kritisk debatt” och ”djävulens advokat”. 
I centrum för dessa övningar står det han kallar för en ”resistent learner” 
(2005 s 112) som får konfronteras med perspektiv som studenten annars 
skulle ha undvikit eller tagit avstånd ifrån. Styrkan med de föreslagna dis-
kussionsövningarna är enligt Brookfield att studenterna på nära håll 
tvingas möta perspektiv de finner provocerande, eller på andra sätt har 
svårt att acceptera, under organiserade och kontrollerade former. På så sätt 
kan deras initiala motstånd minskas samtidigt som de på allvar tvingas 
öppna upp för alternativa perspektiv och därmed även för en möjlig för-
ändring av status quo. Som han uttrycker det: 

 

These three exercises (critical debate, devil’s advocacy and methodological 
belief) … work quite well with resistant learners because with each of them 
people know that the engagement is temporary, even playful. [...]Group 
members know that you as a leader are not asking them to “convert” to a 
view they profoundly dislike or disagree with. [...] This is a relatively un-
threatening approach that tends to reduce their resistance while at the same 
time providing an opening for exposure to a potentially unsettling view-
point. (2005 s 112, min kursivering) 

 

Samtidigt kan toleransens frigörande potential inte realiseras om toleransen 
saknar gränser. Enligt Brookfield är det lika förödande att utgå från att 
alla perspektiv och föreställningar innehar samma moraliska vikt inom en 
utbildningskontext, som att ignorera det faktum att en alltför öppen och 
allomfattande tolerans även kan komma att skada den tolererande indivi-
den och dem som står henne nära: ”We cannot pretend that all views and 
actions carry an equal moral weight, nor can we ignore the fact that tolera-
ting some actions sometimes causes injury to us and those we love.” (2007 
s 567) I relation till ett pedagogiskt arbete med tolerans inom högre utbild-
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ning innebär detta enligt Brookfield (2002) att studenterna samtidigt måste 
få möjlighet att utveckla ett autonomt och kritiskt tänkande samt det Mar-
cuse kallar för en ”rebellisk subjektivitet”, som gör det möjligt för dem att 
både bryta mot rådande consensusföreställningar och visa intolerans när 
detta krävs. De diskussionsövningar han föreslår syftar därför både till att 
hjälpa studenterna att se på den rådande samhällsordningen i ett nytt ljus, 
och stärka deras egna argument och ståndpunkter genom att de på allvar 
tvingas sätta sig in i alternativa och potentiellt provocerande synsätt. Det 
är också denna balansgång mellan öppenhet och gränsdragning, mellan 
välkomnande och intolerans som enligt Brookfield kan realisera det som 
han ser som toleransens frigörande potential inom pedagogisk verksamhet.  

Toleransens negativa drag fokuseras 

Parallellt med kritiska arbeten som i första hand inriktar sig på det som de 
ser som toleransens repressiva och förtryckande drag, har några arbeten 
istället valt att fokusera kritiken på toleransens minimalistiska eller ”nega-
tiva” drag. Av den anledningen argumenterar man i dessa arbeten för att 
toleransbegreppet antingen bör ersättas eller åtminstone kompletteras med 
mer positivt laddade begrepp inom ett utbildningssammanhang. Samtidigt 
saknas ofta en mer ingående diskusson av vad toleransbegreppet står för i 
dessa arbeten. Den fråga man är intresserad av är istället: Finns det inte 
något bättre alternativ än ”bara” tolerans? Som Lawrence Blum, en av 
dessa kritiker, uttrycker det: 
 

[W]ith the greater awareness of cultural differences in Western societies – 
what some would call the rise of multiculturalism – has come a recognition 
that tolerance is generally too minimal and tepid a standard for how we 
should think of persons of the different religions, cultures, races and sexual 
orientations who coexist in the pluralistic societies of Europe and the Amer-
icas. Muslims, for example, and gay people, do not wish to be merely toler-
ated, but accepted, recognised and respected by others … (2010, s 146) 

 
En av de främsta kritikerna av toleransens minimalistiska eller negativa 
drag som berör mångkulturalism är Sonia Nieto (1994, 2010, 2012). I 
artikeln ”Moving beyond tolerance in multicultural education” (1994; 
2010) presenterar hon en modell för mångkulturell utbildning som bygger 
på fyra nivåer som var och en representerar ett steg mot en allt större af-
firmation, bekräftelse och uppskattning av skillnad: tolerans, acceptans, 
respekt och slutligen affirmation, solidaritet och kritik. Utgångspunkten för 
artikeln är att tolerans enligt Nieto idag intar en särställning bland andra 
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förhållningssätt till skillnad inom mångkulturell utbildning. Detta visar sig 
enligt henne inte minst i lärares och skolledares samtal om vad som ut-
märker ett mångkulturellt arbete: ”In fact, if we were to listen to pro-
nouncements at school board meetings, or conversations in teachers’ 
rooms, or if we perused school handbooks, we would probably discover 
that when mentioned at all, multicultural education is associated more 
than often with the term tolerance than with any other.” (2010, s 247-248) 
Problemet enligt Nieto är att medan ordboksdefinitioner av tolerans ofta 
förknippar det med ett positivt erkännande och respekt för skillnad, har 
den mer vardagliga användingen av tolerans en betydligt mer negativ kon-
notation.  Här handlar tolerans enligt henne snarare om att vi ska accep-
tera och stå ut med sådant som vi upplever eller värderar som negativt, 
vilket enligt henne leder till ett minst sagt ambivalent men därmed också 
riskfyllt förhållningssätt till skillnad. Som hon uttrycker det: 
 

To be tolerant means to have the capacity to bear something, although at 
times it may be unpleasant. To tolerate differences means to endure them, 
although not necessarily to embrace them. We may learn to tolerate differ-
ences, but this level of acceptance can be shaky because what is tolerated 
today can be rejected tomorrow. (Nieto 2012, s 393) 

 
Problemet när tolerans görs till föremål för mångkulturella satsningar inom 
skola och utbildning, är enligt Nieto (2010) att man kommer att framställa 
sociala, kulturella och språkliga skillnader som en ”börda” för det plural-
istiska samhället, vilka eleverna från majoritetsbefolkningen nu ska lära sig 
acceptera och leva med i och genom mångkulturell utbildning. Eftersom 
tolerans därmed enligt Nieto kan ses som det lägsta stödet av mångfald i 
ett pluralistiskt samhälle, riskerar utbildningssatsningar som utgår från 
tolerans att i slutändan endast att upprätthålla ett samhälles status quo. En 
skola som organiserar det mångkulturella arbetet kring tolerans, accepterar 
enligt henne visserligen att det finns skillnader i kultur, språk och social 
bakgrund hos eleverna, men eftersom det slutliga målet för tolerans enligt 
Nieto alltid är kulturell assimilation, ses de snarare som ett hinder som ska 
överkommas, än som en möjlighet till genuint byte och lärande av den 
andre. Som hon frågar oss: ”If all we expect of our students is tolerance, 
can we ever hope that they will reach the point where they understand, 
respect and affirm differences?” (2010 s 247)  

Den slutsats Nieto (2010) drar är därför att även om tolerans kan ses 
som ett första steg i en skola eller utbildningssatsnings ”process mot att bli 
mångkulturell”, bör syftet samtidigt vara att gå bortom tolerans i riktning 
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mot mer affirmativa förhållningssätt till mångfald. Som hon formulerar det 
i inledningen till artikeln:  
 

My purpose in this article is to challenge readers, and indeed the very way 
that multicultural education is practiced in schools in general, to move be-
yond tolerance in both conceptualization and implementation. It is my belief 
that a movement beyond tolerance is absolutely necessary if multicultural 
education is to become more than a superficial “bandaid” or a “feel good” 
additive to our school curricula. (2010, s 248) 

 
Det sista steget i ett sådant mer affirmativt förhållningssätt till skillnad 
inom mångkulturell utbildning utgörs enligt Nieto (2010) av det hon kallar 
för affirmation, solidaritet och kritik. Här ses kulturella, sociala och språk-
liga skillnader som en tillgång och möjlighet till ett gemensamt lärande och 
utbyte såväl mellan som inom olika kulturer, och inte enbart som det plu-
ralistiska samhällets börda.  

Toleransens dilemman som utgångspunkt 
Vid sidan om studier som antingen ställer sig direkt positiva eller kritiska 
till tolerans och dess plats inom utbildning och undervisning, vill jag av-
slutningsvis lyfta fram några arbeten som istället har valt att se den inter-
personella toleransens dilemman som en uppmaning eller inbjudan att 
utforska de möjligheter till förändring och transformation som vilar i något 
som kan beskrivas som en levd och gestaltad tolerans (se till exempel Stan-
dish 2006; Rise 2009; Zembylas 2011; Lorberbaum 1995; Boman 2007; 
Edling 2012b; Bain-Selbo 2003). Som Suzanne Rice (2009) beskriver det 
som hon ser som toleransens transformativa potential inom pedagogisk 
verksamhet utifrån John Deweys pedagogiska arbeten:   

 

[T]olerance is also present in the most profound and radical shifts in 
worldview. Putting up with new ideas, perspectives, and the like does not 
guarantee any particular outcome; but in the absence of tolerance, the new 
will never enter into consciousness, let alone transform it. [...] For the stu-
dent who is well on the way toward becoming tolerant, opportunities for 
growth, both transformative and incremental, are multiplied many fold. 
Again and again, such a student is able to bear the uncertainty, ambiguity, 
and even discomfort that often accompany learning. (s 565) 

 
Även om arbetena skiljer sig åt vad gäller såväl fokus som innehåll, är ett 
gemensamt drag att de, i likhet med denna avhandling, utforskar den libe-
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rala eller traditionella definitionen av tolerans med hjälp av tänkare som 
inte vanligtvis placeras inom den liberala eller analytiska kanon, däribland 
den senare Ludwig Wittgenstein (Standish), Hans-Georg Gadamer (Ben-
Selbo), John Dewey (Rise), Julia Kristeva (Edling) samt Jacques Derrida 
och/eller Emmanuel Levinas (Zembylas, Lorberbaum, Boman).  

Toleransbegreppets paradoxala drag fokuseras 
Ett arbete utmärker sig särskilt i relation till avhandlingsarbetet, eftersom 
dess utforskande av toleransens transformerande potential hämtar inspirat-
ion från texter av såväl Derrida som Levinas. I artikeln ”Toleration and 
coexistence in conflicting societies: some tensions and implications for 
education” (2011) frågar sig Michalinos Zembylas om en levd och gestal-
tad tolerans i praktiken alltid leder till en fredligare och mer harmonisk 
mellanmänsklig samvaro, ett antagande som enligt honom ligger inbäddad 
i den UNESCO-inspirerade innebörden av tolerans. Det är också denna 
föreställning som enligt honom har fått störst genomslagskraft inom olika 
utbildningssammanhang. Frågan ställs mot bakgrund av Zembylas egna 
erfarenheter från en skola på Cypern, där barn och föräldrar från två 
grupper i konflikt – majoritetsgruppen grek-cyprioter och minoritetsgrup-
pen turk-cyprioter – undervisas tillsammans trots svårigheter att mötas.  

Zembylas gör här, i likhet med många andra arbeten inom det pedago-
gisk-filsofiska forskningsfältet, en skillnad mellan det han kallar för en 
negativ och en positiv definition av tolerans, där den första står för ett 
”passivt icke-inblandande” baserad på respekten för alla människors fri- 
och rättigheter och gemensamma mänsklighet (tolerans som ömsesidig 
respekt), och den sista för ett mer aktivt och öppet förhållningssätt där 
eleverna även uppmuntras att respektera, erkänna och uppskatta varandras 
specifika olikheter (tolerans som uppskattning). Samtidigt som han ställer 
sig kritisk till såväl den negativa definitionen av tolerans som den innebörd 
UNESCO lägger i begreppet (som enligt honom uteslutande förstår tole-
rans i positiva termer), är hans syfte inte att förkasta den ”positiva” defi-
nitionen av tolerans inom utbildning. Istället vill han visa på dess gränser 
genom att relatera den till konkreta situationer där ”a positive embrace of 
the Other is not immediately available” (2011, s 395). Som han uttrycker 
det: “[My] aim in this section is not to reject this ’positive’, one-sided ap-
proach but rather to identify its limitations and thereby the assumption 
that positive toleration necessarily leads to coexistence.” (2011, s 389) 

För att identifiera den positiva toleransens gränser tar han avstamp i en 
händelse från den aktuella skolan där elever från den turk-cypriotiska mi-
noritetsgruppen enligt honom tydligt blir marginaliserade och diskrimine-
rade av såväl elever som lärare från den grek-cypriotiska majoritetsgruppen 
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på skolan. Detta samtidigt som skolledningen håller fast vid att atmosfären 
på skolan präglas av tolerans och respekt för olikhet. Zembylas relaterar 
händelsen till Haydens (2002) beskrivning av den ”antagonistiska tole-
rans” som enligt honom ofta döljer sig under såväl lärares som politiska 
policydokuments tal om positiv tolerans. Istället för att leda till förståelse, 
engagemang och meningsfull interaktion mellan elever från olika grupper i 
konflikt, riskerar den enligt Zembylas i praktiken endast att manifestera 
den negativa innebörden av tolerans som passivt icke-inblandande vilket 
resulterar i ”a lack of ability of ether group to overcome the other” (2011, 
s 390).  

Problemet med den positiva definitionen av tolerans är enligt Zembylas 
således att den, i likhet med den negativa definitionen av tolerans, inte går 
tillräckligt långt i sitt krav på öppenhet, välkomnande och aktivt engage-
mang i den Andre och dennes liv. Eftersom den helt bortser från den anta-
gonistiska och negativa innebörd toleransen ofta får i konkreta och levda 
situationer av konflikt, kan talet om positiv tolerans enligt honom inte 
heller bidra till förändring utan endast till att status quo, och därmed också 
sociala och strukturella orättvisor, upprätthålls. Som han uttrycker det:  

 

My point is that we need to interrogate the link between toleration and co-
existence in the pragmatic context at hand. For good reasons, we associate 
tolerance with coexistence, but if we regard coexistence as “mere” living 
side by side with the Other, that is, without necessarily engaging in any 
meaningful interaction, then we make no demands on our toleration…” 
(2011, s 391)  

 
Den förnyade innebörd i toleransbegreppet som Zembylas föreslår hämtar 
inspiration från det han refererar till som Levinas ansvarsetik och Derridas 
gästfrihetspraktik. Genom att kontrastera såväl den negativa som positiva 
innebörden av tolerans mot det radikala ansvar, engagemang och villkors-
lösa välkomnande av den Andre som en sådan ansvarsetik och gästfrihet 
enligt honom kräver, kan både toleransens begräsningar bli synliga och 
utrymme skapas där elever och lärare tillsammans kan utforska nya inne-
börder av en levd, förkroppsligad och gestaltad tolerans i relation till kon-
kreta situationer och händelser: ”Attention to alternative positions such as 
the ethics of responsibility and hospitality can encourage openness to new 
perspectives of tolerance and coexistence, by taking into account the wider 
context of vulnerable others.” (s 400) Syftet är här enligt Zembylas att 
”berika” den traditionella definitionen av tolerans med ett aktivt och vill-
korslöst engagemang i den Andre och dennes liv, och på så sätt göra det till 
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ett mer levande och etiskt krävande begrepp. Med andra ord kan den om-
prövning av toleransbegreppet som Zembylas föreslår ses som en respons 
på de spänningar och dilemman som enligt honom uppstår när en levd och 
gestaltad tolerans i praktiken ska förstås och undervisas i samhällen präg-
lade av stark konflikt. Vad en sådan berikning i praktiken kan innebära för 
ett pedagogiskt arbete med tolerans inom skola och utbildning ämnar han 
dock öppen:  
 

This suggestion, however, leaves an indefinite number of questions and 
practical problems that depend on contextual factors and cannot be ad-
dressed beforehand. The conceptual work outlined here though could serve 
as a resource to teachers and teacher educators who want to delve more into 
the tensions of understanding and teaching toleration in conflicting societies. 
(s 400) 

Sammanfattning 
Syftet med detta kapitel har varit att göra en läsning av den pedagogisk-
filosofiska forskningen om tolerans som har genomförts sedan 1960-talet. 
Detta har jag gjort genom att lyfta fram tre möjliga sätt att förhålla sig till 
de dilemman som identiferades i kapitel 2, och som den traditionella defi-
nitionen av tolerans tycks ställa den toleranta individen för i mötet med 
den andre. De tre förhållnigssätten har jag kallat för toleransens dilemman 
som problem, toleransens dilemman som kritik och toleransens dilemman 
som utgångspunkt. I enlighet med avhandlingens dubbla läsning, har där-
med en andra rekonstruktion av den interpersonella toleransen gjorts, där 
jag både har tagit hänsyn till toleransens ”eget språk” eller dominerande 
tolkning och dess reception inom den tidigare pedagogisk-filosofiska 
forskningen, samtidigt som toleransbegreppets paradoxer och dilemman 
har uppmärksammats och betonats.   

Under rubriken ”Toleransens dilemman som problem” har jag placerat 
in arbeten som förespråkar den respektbaserade alternativt uppskattande 
föreställningen om tolerans. Utmärkande för dessa arbeten är att de på 
olika sätt vill lösa upp toleransens dilemman genom att antingen avgränsa 
eller utvidga begreppets innebörd innan det görs till föremål för pedagogisk 
verksamhet. Under rubriken ”Toleransens dilemman som kritik” har jag 
inkluderat arbeten som ställer sig mer kritiska till att tolerans görs till en 
fråga för utbildning och undervisning. Detta gör de dels genom att lyfta 
fram toleransens repressiva och förtryckande drag, dels genom att karaktä-
risera tolerans som ett allt för ”minimalt” eller ”negativt” förhållningssätt 
till den andre. Utmärkande för dessa arbeten är att de tar toleransens di-
lemman som ett underlag för en kritisk diskussion om toleransens vara 
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eller icke vara inom pedagogisk verksamhet. Under den sista rubriken, 
”Toleransens dilemman som utgångspunkt” har jag slutligen valt att pla-
cera in arbeten som mer specifikt knyter an till avhandlingsarbetet genom 
att de utgår från tänkare som vanligen inte brukar förknippas med den 
liberala eller traditionella definitionen av tolerans. Med hjälp av tänkare 
som den senare Wittgenstein, Gadmarer, Kristeva och Derrida har man i 
dessa arbeten valt att ta fasta på den interpersonella toleransens paradox-
ala drag för att utforska möjligheterna till det som kan beskrivas som en 
levd, förkroppsligad och gestaltad tolerans i konkreta pedagogiska situat-
ioner.   

Vad som framkommer i kapitlet är att när tolerans görs till föremål för 
ett pedagogiskt arbete, infinner sig också en förväntan på att någon form 
av förändring ska äga rum hos eleverna som gör att relationen till den 
andre på ett eller annat sätt har blivit ”bättre” (rättvisare, mindre våldsam, 
mer rationell, mer givande och så vidare). Därmed kan de tre beskrivna 
sätten att förhålla sig till toleransens dilemman även sägas rymma olika 
sätt att förstå och förhålla sig till toleransens transformerande potential 
inom pedagogisk verksamhet. Dessa kan beskrivas som: förändring som 
mindre våld, förändring som utbyte, förändring som frigörelse och föränd-
ring som avbrott. När toleransens negativa eller minimalistiska drag fokus-
eras handlar förändringen i första hand om att intoleranta föreställningar 
och beteenden hos eleverna blir mer toleranta och accepterande med hjälp 
av deliberation och rationell argumentation (förändring som mindre våld). 
När toleransen positiva eller generösa drag fokuseras är det istället möjlig-
heten till ett genuint utbyte och ett lärande av den andres som står i cent-
rum för det pedagogiska arbetet (förändring som utbyte). När toleransens 
repressiva eller förtryckande drag fokuseras handlar förändringen i sin tur 
om att elevernas initiala motstånd mot marginaliserade röster och före-
ställningar i samhället utmanas genom att de tvingas öppna upp för alter-
nativa perspektiv i undervisningen, och därmed för en möjlig förändring av 
status quo (förändring som frigörelse). Och slutligen, när toleransens para-
doxala drag fokuseras, är det snarare i det oväntade och överraskande i 
mötet med den andre, som möjligheter till förändring och transformation 
antas vila (förändring som nytänkande eller avbrott).  

Mot denna bakgrund övergår jag nu till avhandlingens andra läsning för 
att utforska vad en dekonstruktionistisk läsning av toleransens dilemman 
sin tur kan innebära för hur vi ser på de möjligheter till transformation och 
förändring som vilar i ett pedagogiskt arbete med tolerans. Även om de 
dilemman som inbjuder till de tre tematiseringar som görs i del III kan 
härledast till den traditionella definitionen av tolerans och därmed mer 
eller mindre finns närvarande i samtliga av de fyra toleransföreställningar-
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na, har jag valt att i första hand utgå från föreställningen om tolerans som 
ömsesidig respekt i de exempel från klassrummet som inleder varje kapitel. 
Anledningen är att det är den respektbaserade föreställingen som idag do-
minerar inom såväl det filosofiska och politiskt teoretiska samtalet som 
den tidigare pedagogisk-filosofiska forskningen om tolerans. Med andra 
ord är det endast möten där den andres annanhet inte bara upplevs som 
annan, utan även som oroande, störande eller till och med som hotfull och 
skrämmande, som utgör föremål för de tematiseringarna av välkomnandets 
dilemma, gränsdragningens dilemma och uthärdandets eller bärandets 
dilemma som görs i del III. I centrum för varje tematisering står det gestal-
tande eller performativa subjekt som i mötet med en annan människa sä-
ger: ”Jag tolererar (välkomnar, är öppen och drar gränser mot samt bär 
och uthärdar) dig”.   



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
DEL III  

TEMATISERINGAR  
– ANDRA LÄSNINGEN 
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Kapitel 4 Ett sprucket välkomstord 
 

To offer hospitality … is it necessary to start from the certain existence of a 
dwelling, or is it rather only starting from the dislocation of the shelterless, 
the homeless, that the authenticity of hospitality can open up? Perhaps only 
the one who endures the experience of being deprived of a home can offer 
hospitality?  

Jacques Derrida, ”Of Hospitality” (2000, s 56) 

Vi befinner oss åter i klassrummet i en gymnasieskola. Scenografin är den-
samma som i inledningskapitlets exempel från lektionen i Livskunskap, 
men den händelse som utspelar sig är denna gång fiktiv och baserad på ett 
lektionsupplägg från lärarhandledningen Tio lektioner om tolerans (Matt-
son & Hermansson Adler 2012, s 131-132).28 Lektionen i historia har 
precis börjat, och temat för det aktuella lektionstillfället är tolerans och de 
lärdomar vi kan dra av historien. Läraren har just avlutat en berättelse om 
hur judiska flyktingbarn togs emot i Sverige under åren 1938-39, och om 
det motstånd och kraftiga reaktioner som väcktes hos många svenskar mot 
att välkomna barnen. Med hjälp av autentiska livsöden och fotografier 
från det förflutna, har personerna i lärarens berättelse under några minuter 
trätt fram som levande gestalter av kött och blod för eleverna. Stämningen 
i klassrummet är också påtagligt dämpad och ansvarstyngd när läraren nu 
väljer att introducera diskussonsövningen ”Får jag lov att bo bredvid 
dig?”. Sittandes på katedern läser han upp ett antal meningar för eleverna 
för att sedan ställa samma fråga efter var och en av dem. Varje fråga åtföljs 
av en kort paus för att eleverna ska få möjlighet att skriva ned sina spon-
tana tankar och känslor:  
 

Läraren: ”Jag är handikappad. Får jag bo bredvid dig?” Paus. Eleverna skri-
ver. ”Jag är alkoholist. Får jag bo bredvid dig?” Paus. Eleverna skriver. ”Jag 
är homosexuell. Får jag bo bredvid dig?” Paus. Eleverna skriver. ”Jag är fat-
tig och har försörjningsstöd från socialen. Får jag bo bredvid dig?” Paus. 
Eleverna skriver.  

 
Tanken är att låta elevernas svar utgöra underlag för en gemensam diskuss-
ion i klassrummet om alla människors lika värde och vikten av att visa 
tolerans mot utsatta och marginaliserade grupper i samhället. På så sätt 

                                                      
28 Delar av kapitel 4 har tidigare publicerats i Philosophy of Education Society 
Yearbook 2010 (Langmann 2010b). 
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kan eleverna tillsammans utforska och pröva sin egen tolerans mot olika 
samhällsgrupper, genom att de ställs inför valet att solidarisera med och 
välkomna personer som de varken känner eller hyser några direkt positiva 
känslor inför, och som några av dem i vanliga fall kanske hade valt att 
undvika eller rent av tagit avstånd ifrån.  

Symmetri och asymmetri i mellanmänskliga möten 
Syftet med detta kapitel är att utforska vad en dekonstruktionistisk läsning 
av det jag i avhandlingen kallar för välkomnandets dilemma kan innebära 
för ett pedagogiskt arbete med tolerans inom skola och utbildning. Frågan 
om hur man som lärare förmedlar vikten av att visa tolerans för ”utsatta” 
eller ”marginaliserade” grupper och individer i samhället utan att samtidigt 
stigmatisera vissa kroppar och liv som avvikande och mindre önskvärda, 
tycks nämligen utgöra lite av en akilleshäl i skolans toleransarbete. Detta 
uppmärksammatdes redan i avhandlingens inledande kapitel. Istället för att 
förändra relationen mellan majoriteten och olika minoritetsgrupper, är 
risken att man som lärare endast befäster ett ”vi-och-dom”-tänkande hos 
eleverna som både bekräftar och förstärker ojämlika maktrelationer i sam-
hället: ”Vi” som är normala och vanliga ska vara toleranta och välkom-
nande mot ”dom” som är utsatta, avvikande eller annorlunda. En av orsa-
kerna till att en asymmetrisk relation skapas i mötet är, som tidigare 
nämnts, att den traditionella definitionen av tolerans förutsätter att den 
tolererande individen har ett val och därmed makt och möjlighet att inte 
tolerera. Diskussonsövningen ”Får jag bo bredvid dig?” utgör här ett må-
lande exempel på detta antagande, genom att den tolererande individen 
förutsätts vara den som redan ”bor” och därmed legitimt ”hör hemma” i 
samhället. När läraren genom de olika frågorna ställer eleverna inför valet 
att solidarisera med och välkomna människor som flera av dem anas ha en 
mer eller mindre negativ inställning mot – som funktionshindrade, homo-
sexuella, alkoholister och socialbidragstagare – har han därför inte bara 
indirekt förstärkt ett ”vi-och-dom”-tänkande hos eleverna. Läraren har 
också antytt att vissa människor – i likhet med de judiska flyktingbarnen 
under 1930-talet – endast är samhällets gäster och därför inte riktigt hör 
hemma här.     

Ett annat sätt att uttrycka den hierarkiska och asymmetriska relation 
som skapas i mötet, är att säga att tolerans alltid måste börja med frågan 
om tillhörighet. Tolerans handlar i detta ljus ytterst om att välkomna och 
ge den andre plats i ett ”hem” som är mitt, vare sig detta ”mitt hem” ut-
görs av en samhällsgemenskap (till exempel Sverige), ett språk (till exempel 
svenska) eller en given identitet (till exempel svenskhet). Under en intervju 
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med Giovanna Borradori beskriver Derrida denna toleransens välkom-
nande dimension på följande sätt:  

 

Tolerance is always on the side of the reason of the strongest,’ where 
might is right’; it is a supplementary mark of sovereignty, the good face of 

sovereignty, which says to the other from its elevated position, I am letting 
you be, you are not insufferable, I am leaving you a place in my home, but 
do not forget that this is my home… (Derrida 2003, s 127). 

 
Ytterligare ett exempel från skolans värld kan belysa hemmets och tillhö-
righetens betydelse för lärarens tal om tolerans under lektionen i historia.  I 
syfte att få en helhetsbild av skolans verksamhet gjorde Skolverket på upp-
drag av Regeringen en omfattande enkätundersökning under åren 1992 
och 2003 som gick ut till över 16 000 elever som vid de aktuella tidpunk-
terna befann sig i slutet av grundskolan (Nationella utvärderingen av den 
svenska grundskolan, NU92 och NU03). För att uppskatta elevernas tole-
rans för olika samhällsgrupper fick eleverna ta ställning till hur nära kon-
takt de kunde tänka sig att ha med ”milt avvikande” elever i olika för dem 
vardagliga situationer (Skolverket 1993, s 29). Enkätfrågan var formulerad 
som en rad påståenden med givna svarsalternativ och byggde på ett fiktivt 
möte mellan den svarande eleven och den ”avvikande” eleven.  Så här 
kunde det till exempel låta i 1993 års utvärdering:  
 

Till din klass har det flyttat en elev från en annan klass på skolan. Allt du 
hört om eleven är att han är långsam och har svårt att hänga med i under-
visningen. Vad skulle du tycka om:  

Att sitta bredvid eleven i matsalen? Att vara tillsammans med eleven på fri-
tiden? Att arbeta tillsammans med eleven i ett grupparbete? Att vara med i 
samma lag som eleven i idrott? Att sitta alldeles bredvid eleven i klassrum-
met? Att vara tillsammans med eleven på håltimmarna? (Skolverket 1993, s 
122) 

 
Samtidigt som enkätfrågan är avsedd att fånga elevernas tolerans för ”ut-
satta” eller ”avvikande” grupper i samhället, bygger den i likhet med dis-
kussionsövningen ”Får jag bo bredvid dig?” på en specifik relation mellan 
den som tolererar och den som blir tolererad, en relation eller samvaro som 
närmast kan beskrivas som den mellan den generöse värden och den behö-
vande gästen. Eftersom det endast är den svarande eleven som förväntas 
tolerera den andres närvaro och inte tvärt om, råder det ingen tvekan om 
vem det är som ”hör hemma” och vem det är som är ”främmande” i sam-
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hällsgemenskapen. Huruvida eleven med inlärningssvårigheter (som för 
övrigt antas vara frånvarande bland de elever som besvarar enkäten) i sin 
tur skulle vilja sitta bredvid eller umgås med den svarande eleven, är därför 
inget eleverna behöver ta i ställning till i sina svar. Det är också för att den 
som tolererar förutsätts befinna sig i en privilegierad position vad gäller 
hem och tillhörighet i mötet med den andre, som de svarande eleverna 
upplevs göra något tolerant och generöst när de säger: ”Du kan sitta bred-
vid mig” eller ”Du kan vara i min grupp”. 

I detta kapitel utforskar jag därför välkomnandets betydelse för möjlig-
heterna till det som kan beskrivas som en levd och gestaltad tolerans i de 
möten som eleverna själva erfar som problematiskt utmanande i sina liv 
här och nu. Därmed lämnar jag beskrivningen av relationen mellan den 
som tolererar och den som blir tolererad i termer av makt och relationen 
mellan majoritet och minoritet, för att istället låna mig till en mer existen-
tiell terminologi och låta tillhörigheten och erfarenheten av att ”höra 
hemma” i världen och med sig själv, stå som metaforer för den asymmet-
riska relation som skapas och omskapas i mötet. Mer precist kommer jag 
utgå från Derridas (2000) paradoxala antagande om att det kanske endast 
är den som uthärdar erfarenheten av att bli berövad ett hem som kan er-
bjuda gästfrihet. Genom att ta intryck av Derridas dekonstruktioner av 
Kants (1795/2004) föreställning om gästfrihet som en kosmopolitisk rät-
tighet, samt av Levinas (1969) texter om hospitalitet och den etiska relat-
ionen, vill jag i kapitlet lyfta fram en första grundläggande obestämbarhet i 
mötet mellan den som tolererar och den som blir tolererad. Denna obe-
stämbarhet rör distinktionen mellan värden och gästen, mellan den som 
hör hemma och den som förblir främmande. I kapitlet argumenterar jag 
för att det inte är den asymmetriska relationen mellan den som tolererar 
och den som blir tolererad i sig som är problemet med toleransens metodik 
och de diskurser som omger den, utan hur vi förhåller oss till det tolere-
rande subjektets position som värd och välkomnande auktoritet. I likhet 
med Derrida utgår jag från att identiteter och gemenskaper alltid konstrue-
ras genom en relation mellan ett ”vi” och ett ”dom”, mellan ”de som hör 
hemma” och ”de som är främmande”, men istället för att se frågan om 
tillhörighet som ett problem vi ska överkomma i undervisningen, förestår 
jag en distinktion mellan den som välkomnar och den som blir välkomnad 
som är öppen för avbrott och förändring.  

Ett sådant ifrågasättande av det tolererande subjektets suveränitet som 
värd och välkomnande auktoritet, framstår enligt mig som nödvändigt för 
att den mellanmänskliga toleransens etiska och transformerande potential 
ska tas på allvar inom utbildning och undervisning. Det markerar inte slu-
tet utan början på det tolererande subjektets gästfrihet mot den andre, 
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eftersom det är dessa ”avbrott” i våra vardagliga möten med andra som 
både kan utmana ett samhälles redan givna identitetskonstruktioner och vi-
och-dom-gränsdragningar, och möjliggöra för att något radikalt nytt och 
oförutsett kan välkomnas och ta plats i ett liv vi från första början delar 
med andra som inte är som ”jag” eller ”vi” (Biesta 2006).    

Välkomnandets modaliteter 
Vi byter nu kontext och beger oss från skolan värld till hemmets eller ge-
mensamhetens tröskel, det vill säga till den plats som av olika anledningar 
får oss att ”känna oss hemma” i världen och med oss själva, för att däri-
från utforska välkomnandets betydelse för en levd och gestaltad tolerans. 

Att vårt välkomnande skulle skilja sig åt om det är en väntad gäst eller 
en total främling som står på vår tröskel ter sig i vardagslivet kanske inte 
helt främmande. För Derrida (2000) ligger det dock något djupare i denna 
första spontana reaktion i mötet med den andre, en osäkerhet eller tvekan 
som gör den välkomnande gesten ambivalent till sin karaktär. Denna am-
bivalens visar sig enligt honom redan i vårt första tilltal till den andre, i den 
vardagliga och tillsynes anspråkslösa frågan ”Vem är du?”  Främlingen, 
skriver Derrida, ”is someone to whom you put a question and an address, 
a demand, the first demand, the minimal demand being: ’What is your 
name?’” (2000, s 27) Till skillnad från en väntad gäst eller ett välkänt an-
sikte, ställer oss främlingen således inför ett grundläggande behov av att 
identifiera och känna igen. För att välkomna det som är främmande hos en 
annan människa, måste vi enligt Derrida paradoxalt nog först identifiera 
den andre som något redan bekant och igenkännbart.  

Detta behov av identifikation och igenkänning tycks ställa sig på sin 
spets i det jag i avhandlingen kallar för det problematiskt utmanande mö-
tet. För tänk om vår rädsla är befogad? Tänk om det inte är en möjlig gäst 
utan en potentiell fiende och inkräktare som står utanför vår dörr? Innan 
eleverna i det inledande klassrumsexemplet kan visa tolerans för olika 
grupper i samhälle måste de därför först kunna identifiera vilka grupper 
och individer som kan tolereras och välkomnas (till exempel judar och 
invandrare), vilka som inte kan tolereras (till exempel fundamentalister och 
rasister) och slutligen vilka som redan tillhör och ingår i samhällsgemen-
skapen (till exempel kristna och svenskar). När läraren under lektionen 
ställer eleverna inför valet att tolerera och välkomna människor som flera 
av dem antas ha en negativ inställning emot – som funktionshindrade, 
homosexuella, alkoholister och socialbidragstagare – är det just en sådan 
uppdelning mellan ”vi” och ”dom”, mellan den som ”hör hemma” och 
den som är ”främmande”, som både förutsätts och omskapas under lekt-
ionen i historia.   
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Nu hade ett möjligt alternativ för läraren varit att överhuvudtaget inte 
uppmärksamma annanhet och skillnad som ett tema för toleransundervis-
ningen. Läraren hade kunnat argumentera för att våra fysiska olikheter och 
sociala och kulturella tillhörigheter i det stora hela endast är variationer av 
en och samma mänsklighet och därför inget som vi bör lägga fokus på i 
undervisningen. Genom att få eleverna att istället inse att vi under alla våra 
yttre olikheter innerst inne är lika – att alkoholister egentligen inte är an-
norlunda än icke-alkoholister, att homosexuella egentligen inte är an-
norlunda än heterosexuella, att svenskar egentligen inte är annorlunda än 
invandrare och så vidare – kunde stigmatiserandet av vissa grupper och 
individer som ”avvikande” och ”utsatta” kanske helt ha undvikits. I likhet 
med antikens tänkare kunde läraren hävda att eftersom vi alla hör hemma i 
samma ”mänsklighetens hus” (Waldenfels 2007) behöver den andre endast 
kännas igen och identifieras som människa för att välkomnas i samhälls-
gemenskapen. Det är också denna föreställning om ett gemensamt ”med-
lemskap” i en universell mänsklighet som karaktäriserar den respektbase-
rade föreställningen om tolerans.  

Problemet med föreställningar om ett inkluderande och allomfattande 
”vi människor”, något som bland annat Iris Marion Young (2000) har 
uppmärksammat oss på, är dock att en sådan gemenskap endast är möjlig 
om vi samtidigt glömmer bort att även denna föreställning endast utgör ett 
specifikt kulturellt och historiskt uttryck bland andra. Följden av att en 
specifik ”grupp” på detta sätt upphöjs till en neutral norm för vad det 
innebär att vara människa (som den västerländske, rationelle och hetero-
sexuelle vite mannen), blir därmed att de grupper och individer som avvi-
ker från nomen i det tysta fortsätter att blir hierarkiskt inordnade efter hur 
väl de lyckas överensstämma med detta ideal. Detta är något som erfaren-
heten hos de individer som dagligen tvingas leva sina liv i utkanten av ett 
samhälles gemenskap inte minst bär vittne om. Men vad mer är, enligt 
Young riskerar vissa människor även att hamna utanför definitionen av 
vad som över huvud taget definieras som mänskligt (jämför med Honig 
1993; Biesta 2006). Här är det inte svårt att erinra sig alla de ”dom” som 
historiskt har fallit utanför ramen för det mänskliga, som ”barbaren”, 
”kvinnan”, ”vilden” eller ”slaven”. Frågan efter främlingens namn, vare 
sig den gäller den andres sociala eller kulturella tillhörighet eller en gemen-
samma och universell mänsklighet, kan därför ses som en påminnelse om 
att varje välkomnade har en gräns, att varje inneslutning också är en ute-
slutning, och att varje formerande av ett välkomnande ”vi” kräver ett 
främmande ”dom”.   

Om vi återvänder till hemmets eller gemenskapens sfär, kan vi enligt 
Derrida (2000) dock ana ytterligare en dimension av välkomnandets logik. 
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Samtidigt som mötet med främlingen ställer oss inför ett behov av att kate-
gorisera och känna igen, kan välkomnandets första tilltal till främlingen – 
detta vardagliga och tillsynes anspråkslösa ”Vem är du?”– också ses som 
ett sinnligt och ordlöst gensvar på att vi står inför någon som varken är 
känd eller helt igenkännbar men som kräver vår respons. Judith Butler 
(2005) har beskrivit denna vår grundläggande responsivitet som individens 
beroende av andra för att bli sig själv, det vill säga som det faktum att vi 
inte kan existera socialt utan att tilltala och bli tilltalade, utan att väl-
komna och bli välkomnade. Samtidigt ska denna öppenhet och sårbarhet 
inför den andres blotta närvaro enligt Derrida (2000) förstås som något 
mer än bristande kunskaper om vem det är som står utanför vår dörr, en 
sårbarhet som därför inte kan överkommas genom mer kunskap och in-
formation. Det frågan ”Vem är du?” gör oss påmind om är istället det 
omöjliga i att veta vem den andre är, eftersom det som framträder som 
främmande i den andres annanhet på ett sätt alltid måste överskrida vårt 
redan existerande register av sociala kategoriseringsmöjligheter för att över 
huvud taget erfaras som främmande. Det är som om den andres annanhet 
överrumplar oss och stör våra intentioner redan innan det är möjligt att 
förstå och kategorisera den andre på det ena eller andra sättet. Eller som 
Bernhard Waldenfels (2007) uttrycker det: ”We are touched by others 
before being able to ask who they are and what their behaviour or their 
utterances mean.” (s 82).  

Jag kommer i det följande att teckna konturerna av denna dubbla re-
sponsivitet – att fråga efter främlingens namn som ett krav på identifikat-
ion och igenkänning, och att fråga efter främlingens namn som en kravlös 
respons på det främmande i den andres annanhet – genom att beskriva det 
som med Derrida kan kallas för välkomnandets två modaliteter: den vill-
korade gästfriheten och den villkorslösa gästfriheten. Även om de två sät-
ten att relatera till främlingen kommer att behandlas var för sig, ska de i 
dekonstruktionistisk anda förstås som ofrånkomligt kontaminerade av 
varandra. Eller som Derrida uttrycker det, den villkorade gästfriheten och 
den villkorslösa gästfriheten inkorporerar varandra i samma stund som de 
utesluter varandra (Derrida 2000). 

I relation till avhandlingens utforskande av den interpersonella toleran-
sens etiska och transformerande potential inom pedagogisk verksamhet, 
kan det aporetiska förhållande som enligt Derrida råder mellan gästfrihet-
ens två modaliteter öppna upp för andra och alternativa sätt att föreställa 
sig distinktionen mellan den som tolererar och den som blir tolererad, mel-
lan den som ”hör hemma” och den som är ”främmande”, en distinktion 
som gör att frågan om vem den andre (och därmed även jag själv) är, i en 
aspekt tillåts bli en öppen och därmed levande fråga i undervisningen.  
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Välkommen (på villkor att…) 
I samma stund som jag välkomnar någon, har jag enligt Derrida antytt att 
det är jag och inte den andre som hör hemma här. Eller annorlunda ut-
tryckt, genom att erbjuda den andre gästfrihet, etablerar individen samti-
digt en form av självbestämmande och kontroll över sitt vara-hemma-i-
världen genom att “appropriating for oneself a place to welcome the other, 
or, worse, welcoming the other in order to appropriate for oneself a place” 
(Derrida 1999a, s 15-16). För Derrida öppnar varje välkomnande gest 
därmed inte bara upp våra hem och hus för den andre, utan konstruerar 
även i samma andetag en familjär och trygg sfär av tillhörighet och kon-
troll som gör det möjligt för ett ”jag” eller ”vi” att definiera sig själv i re-
lation till den andre som främling och gäst. I själv verket är det just denna 
asymmetriska relation vad gäller tillhörighet, som enligt Derrida (2000) 
definierar ”värdskapet” hos värden och ”gästskapet” hos gästen. Den som 
är värd och välkomnande auktoritet är den som ”hör hemma”, antingen 
bokstavligen i sitt eget hus eller mer symboliskt i sin kultur eller sociala 
identitet, den som välkomnas är den främmande, den utomstående, den 
potentielle inkräktaren. Den välkomnande frasen ”Känn dig som hemma!” 
bär enligt John Caputo (1997) till exempel på denna märkliga påminnelse 
om förhållandet mellan värden och gästen genom sitt tysta förbehåll: ”Men 
känn dig inte för hemma, för det här är inte ditt hem utan mitt och jag 
förväntar att du respekterar mina ägodelar”. När läraren i det inledande 
exemplet uppmuntrar eleverna att i toleransens namn välkomna ”utsatta” 
och ”marginaliserade” individer att bo bredvid dem, kan den relation som 
skapas till den andre därför lite tillspetsat formuleras på följande sätt: ”Ja, 
du får bo bredvid mig och därför ska jag ge dig lite av min tid och plats, 
för det är jag som rättmätigt hör hemma här, jag är inte den som potenti-
ellt stör och inkräktar” (fritt översatt från Plant 2003, s 440). Ur värdens 
perspektiv finns det enligt Derrida med andra ord ingen välkomnande gest 
utan ett hem som både är och forsätter att vara i värdens ägo. Eller som 
Caputo uppmärksammar: ”[a] host is a host only if he owns the place, and 
only if he holds on to his ownership” (1997, s 111). 

Den inbjudna gästen 

Översatt till Derridas egen vokabulär, kan detta begränsade eller villkorade 
välkomnande av den andre liknas vid inbjudans logik. Derrida (2001a) 
refererar här till Kants (1795/2004) vision om en global och kosmopolitisk 
gästfrihet. Eftersom människor enligt Kant delar en geografiskt begränsad 
planet är det deras öde att komma i kontakt med varandra vilket i förläng-
ningen innebär att de också behöver ”lära sig att tåla varandras sällskap” 
(s 2004, s 70). Men samtidigt som detta gemensamma öde enligt Kant 
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uppmanar till en öppnare och fredligare samvaro med främlingen, innebär 
hans sällskap också en ofrånkomlig risk. För, som Jennie Germann Molz 
fomulerar det i relation till Kants kosmopolitiska vision, ”[t]o be close to 
the stranger is to always be vulnerable to the stranger, and to the possibil-
ity that the stranger will be too different or not different in the right’ way 
(2007, s 77). Kants idé om en kosmopolitisk gästfrihet kan därför sägas 
beröra den ständigt aktuella frågan om hur individer, grupper och sam-
hällen kan välkomna och göra rum för främlingen och det främmande, och 
samtidigt skydda och bevara det som av olika anledningar får oss att 
”känna oss hemma” i världen och med oss själva.  

Det är också denna fråga som enligt Derrida (2001a) står i centrum för 
det som har kommit att prägla våra mer vardagliga föreställningar om 
gästfrihet. För Kant (2004) symboliserar inbjudans logik en gemensam 
överenskommelse mellan värden och gästen som ger främlingen rätt att 
beträda främmande territorium utan att bemötas av fientlighet. Detta un-
der förutsättning att han uppför sig fredligt och följer de regler som gäller. 
Samtidigt finns det enligt Derrida (2001a), i likhet med alla sociala kon-
trakt, alltid en risk att överenskommelsen bryts. Ur värdens perspektiv 
vilar således en misstanke om att främlingen i slutändan endast utnyttjar 
vår inbjudan genom att kräva för mycket av vårt värdskap eller genom att 
fortsätta att kräva mer och mer. En förutsättning för inbjudans logik är 
därför enligt Derrida att en åtskillnad kan göras mellan den legitime gästen 
och den problematiske gästen, det vill säga mellan den skötsamme och 
inbjudne främlingen och den snyltande och otacksamme parasiten. Hur 
denna åtskillnad ska göras är dock långt ifrån självklar. Inom forskning 
om migration är det till exempel inte ovanligt att ”invandraren” på samma 
gång symboliserar en inbjuden och rättmätig gäst inom mångkulturella 
diskurser, och en orättmätig snyltgäst inom nationalistiska och främlingsfi-
entliga diskurser (Rosello 2001). I det första fallet betraktas hon som en 
tillgång, i det andra fallet som en belastning och börda för samhället.  

Inbjudans logik förutsätter enligt Derrida dock inte bara en distinktion 
mellan gästen och parasiten. I realiteten är det långt ifrån alla främlingar 
som mottas med gästfrihet, något som varje upprättad gränskontroll med 
krav på visum, pass eller identifikationshandlingar bär vittne om. Ur vär-
dens perspektiv måste vi också kunna kontrollera vår inbjudan, så att vän 
kan skiljas från fiende. Om någon oinbjuden skulle ta sig in eller med våld 
ta över vårt hem, är det nämligen inte längre gästfrihet vi visar eftersom vi 
vid det laget har förlorat kontrollen över hemmet. För Derrida (2001a) 
visar Kants vision om en global och kosmopolitisk gästfrihet att en visad 
gästfrihet därför aldrig kan vara helt och hållet öppen eller välkomnande 
mot den andre, den inkluderar alltid fientlighet och uteslutning. Vad gäst-
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friheten säger till den andre är inte ”du är välkommen” utan ”du är väl-
kommen om….” och detta ”om” är villkorat och beroende av den andres 
namn, identitet eller medborgarskap. Det är som om värden i själv verket 
är en gränskontrollant för vilken den andre måste visa upp sina identitets-
handlingar. Men, och detta är centralt för Derrida, eftersom den andre 
alltid måste bli identifierad som en möjlig gäst innan inbjudan görs, måste 
vi på ett sätt redan vara förberedda på att möta den andre. Även om möj-
ligheten finns att den andre överraskar oss genom att till exempel komma 
tidigare eller senare än väntat, eller kanske inte alls, är inbjudans logik just 
till för att skydda oss mot att sådana oväntade och oplanerade besök äger 
rum (Derrida 2000).  

Med andra ord tycks det vardagliga välkomnandet av främlingen ge-
nomsyras av oräkneliga större och mindre gränskontroller vars syften är 
att identifiera den andre som en väntad och familjär gäst som vi kan känna 
igen och veta hur vi ska förhålla oss till.  I detta ljus blir välkomnandets 
första tilltal till främlingen, detta ”Vem är du?” eller ”Vad är ditt namn?” 
mindre en fråga än ett ifrågasättande, en gränskontroll där gästfriheten 
regleras efter de svar vi får. Som Slavoj Žižek träffande uttrycker det i sin 
kritik av dagens multikulturella diskurser om tolerans och respekt för den 
andre: 

 

We in the West – we Western liberals that is – already presume the authority 
of neutral judgement, but we do not accept the Other as such. We implicitly 
introduce a certain limit. We test the Other against our notions of human 
rights, dignity and equality of sexes and then, to put it in slightly cynical 
terms, we say we accept those of your customs which pass this test. We al-
ready filter the Other, and what passes the filter is allowed. But what is al-
lowed is this relatively insignificant superficial aspect which doesn’t bother 
anyone. What we get in the end is a censored Other. (Žižek & Daly 2004, s 
123-124). 

 
Trots det uppenbart begränsade och uteslutande draget i den bild av gäst-
frihet som har tecknats ovan, är det just sådana villkorade och censurerade 
välkomnanden som vi enligt Derrida (2003) dagligen gestaltar och omge-
staltar i mötet med andra människor. Detta välkomnandets filtrerande och 
censurerande drag tycks, som tidigare nämnts, ställa sig på sin spets i mö-
ten där den andres annanhet inte bara upplevs som annan, utan även som 
störande, oroande eller rent av som hotfull och skrämmande. Om vi åter-
vänder till klassrummet och det inledande exemplet från lektionen i histo-
ria blir detta om än tydligare. När läraren genom diskussionsövningen 
”Får jag bo bredvid dig?” ställer eleverna inför valet att visa tolerans mot 
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människor som flera av dem anas ha en mer eller mindre negativ inställ-
ning mot, har han inte bara indirekt antytt att vissa människor endast är 
samhällets gäster och därför inte riktigt hör hemma i här.  Han har också 
antytt att det finns individer och grupper i samhället vars existensberätti-
gande endast är villkorad och därmed långt ifrån självklar, vilket får dem 
att hamnar i en form av tacksamhetsskuld till den toleranta och gästfria 
majoriteten. Men, vad som är ännu viktigare, denna form av begränsade 
och villkorade välkomnanden av den ”problematiske men legitime gästen”, 
resulterar inte i en förändring av den asymmetriska och hierarkiska relat-
ionen mellan den som tolererar och den som blir tolererad, mellan den som 
”hör hemma” och den som förblir ”främmande” i samhällsgemenskapen. 
Istället för att ifrågasätta och potentiellt förändra den tolererande indivi-
dens position som värd och välkomnande auktoritet, är det i själva verket 
inbjudans logik som gör det möjligt för det tolererande subjektet att 
tillägna sig en säker och familjär plats av tillhörighet och kontroll genom 
sitt tysta budskap: ”Denna plats tillhör mig, vi är i mitt hem nu”.   

Men, undrar Derrida, om vi är verkligt gästfria, ska vi inte även väl-
komna det oväntade besöket, och inte endast den inbjudna gästen? 

Välkommen (vem du än är) 
I samma stund som jag välkomnar någon, har jag enligt Derrida också trätt 
in i ett tillstånd av villrådighet och osäkerhet. Eller annorlunda uttryckt, 
innan jag har hunnit tillägna mig en avgränsad och säker plats från vilken 
jag kan välkomna den andre, ja innan jag ens har hunnit fråga om den 
andres namn och identitet, har jag redan stått öppen för ”en absolut över-
raskning” (Derrida, s 1999b s 70, min översättning). Det Derrida vill upp-
märksamma oss på här, är att den villkorade gästfriheten endast kan ut-
göra en sida av gästfrihetens logik. I själva verket skulle vi enligt honom 
inte kunna ha en föreställning om det begränsade och censurerande draget 
i den välkomnande gesten, utan en erfarenhet eller ett minne av ett väl-
komnande som är gränslöst. För om det på förhand var möjligt att skilja 
mellan vän och fiende, om vi redan innan välkomnandet kunde vara säkra 
på att det är den ”identifierbara andre” som står utanför vår dörr, om det i 
själva verket inte hela tiden fanns en risk att den andre visar sig vara någon 
annan, att ett misstag har begåtts, skulle det enligt Derrida inte heller fin-
nas något behov av ett begränsa och kontrollera vårt välkomnande av den 
andre.  På samma sätt finns det i diskussionsövningen ”Får jag bo bredvid 
dig?” ett spår av ett välkomnande som är gränslöst. Det är som om lära-
ren, i samma stund som han ställer eleverna inför valet att tolerera och 
välkomna ”utsatta” och ”marginaliserade” individer i samhället – i detta 
fall funktionshindrade, homosexuella, alkoholister och socialbidragstagare 
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– också ifrågasätter det begränsade och censurerande draget som detta 
välkomnande implicerar (om vi välkomnar vissa varför inte alla männi-
skor?). I varje villkorat välkomnande ligger därmed en implicit förväntan 
på förklaring eller ursäkt som aldrig tycks riktigt tillräcklig: ”Du (men inte 
du) är välkommen.” ”Varför?” ”Därför att!” 

Eftersom vi enligt Derrida (1999a) inte kan närma oss eller tala om det 
villkorslösa välkomnandet på ett direkt sätt, vänder han sig till Levinas 
ansvarsetik och föreställningen om ansvaret för den Andre som oändligt 
och omöjligt att helt uppfylla. För Derrida måste en gästfrihet som är vill-
korslös nämligen vara ett välkomnande av vem eller vad helst som står 
utanför vår dörr. Eftersom ett sådant välkomnande saknar all möjlighet till 
urskiljning och igenkänning, motsätter den sig i en aspekt all kunskap och 
språklig gestaltning. Det villkorslösa välkomnandet kan därför, till skillnad 
från den villkorade gästfriheten, inte längre vara en planerad och kontrol-
lerad inbjudan av ett redan identifierat ”dom” i en gemenskap som är 
”vår”. Istället visar den sig i en sinnlig och ordlös responsivitet inför en 
anonym vem-som-helst som vi varken kan känna igen eller veta något om. 
Om det finns en ovillkorlig gästfrihet, ett gränslöst ansvar för den andre, 
skriver Derrida, “it should consist in this opening without horizon of ex-
pectation, an opening to the newcomer whoever that may be” (Derrida 
1999b, s 70).  

Den öppenhet som den villkorslösa gästfriheten kräver – vi kan varken 
veta vem, när eller ens om främlingen dyker upp – gör oss enligt Derrida 
plötsligt utsatta och sårbara inför den andres annanhet. Detta eftersom vi 
inte längre på förhand har någon möjlighet att avgöra om främlingen är 
”vän” eller ”fiende”, ”gäst” eller ”parasit”, ”människa” eller ”barbar”. 
Denna sårbarhet är i själva verket så radikal att det välkomnande subjektet 
tvingas överge alla anspråk på ägodelar, tillhörighet och hem, för att möta 
”den största av risker” (Derrida 1999a, s 137, min översättning). I denna 
öppenhet utan möjlighet till urskiljning kan den andres oväntade besök till 
och med komma att ”vräkta” oss från allt det vi är och kallar vårt eget 
(Naas 2008). För att vår gästfrihet ska vara villkorslös måste vi enligt Der-
rida (1999a) således ge upp vårt hem för den icke-identifierbara, anonyma, 
men därmed också potentiellt farlige besökaren.  

Denna öppenhet utan möjlighet till skydd och motstånd får mer expli-
cita etiska övertoner när Derrida, genom att låna ett begrepp från Levinas, 
vänder sig från inbjudans logik till besökets logik.  

Ett oväntat besök 

I en kort bok med titeln Adieu to Emmanuel Levinas (1999a) föreslår Der-
rida att Levinas magnum opus Totality and Infinity (1969) kan förstås som 
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”an immense treatise on hospitality” (s 21). I den del av boken som kallas 
“The Dwelling” försöker Levinas också för första gången teckna upp de 
intima och nödvändiga villkoren för ett subjekt som är öppet för en etisk 
relation som visar sig i ett oändligt ansvar för den Andre. Detta gör han 
genom att situera det mänskliga subjektet i en värld som redan från första 
början är gästfri. Att i existentiella termer ”ha en värld” förutsätter enligt 
Levinas att vi också har ett hem i denna värld, hur tillfälligt eller sårbart 
detta hem än må vara. Hemmet symboliserar här den plats varifrån mina 
utflykter i världen orienteras och till vilken de återvänder, och det är i 
denna betydelse hemmet, eller snarare erfarenheten av att vara hemma i 
världen och med sig själv, för Levinas utgörs av “a recollection, a coming 
to oneself, a retreat home with oneself” (Levinas 1969, s 156). Hemmet 
står här för en intim sfär av familijäritet och interioritet som enligt Levinas 
utgör själva förutsättningen för individuationen och som tillåter jaget att 
avskärma sig och skydda sig från omvärlden. Vid första anblick tycks där-
för den primära förståelsen av hemmet i ”The Dwelling” vara egoistiskt 
eftersom det först och främst symboliserar en trygg och avskild plats att 
känna tillhörighet till, utan hänsyn till den Andre. Men, fortsätter Levinas, 
hemmet är inte en ägodel (engelska possession) på samma sätt som de erfa-
renheter det samlar och bevarar genom sina utflykter i världen. Hemmet är 
redan i den andres ägo (engelska possessed) eftersom det från första början 
är gästfritt för sin ägare: ”The home that founds possession is not a 
possession in the same sense as the movable goods it can collect and keep. 
It is possessed because it already and henceforth is hospitable for its pro-
prietor.” (Levinas, 1969, s 157) Med andra ord förutsätter den existentiella 
erfarenheten av att vara-hemma-i-världen i Totality and Infitity (1969) ett 
hem som är gästfritt. Som sådant kan mitt vara-hemma-i-världen aldrig 
beskrivas som helt avskilt, interiört och intimt, inte ens som helt mitt. För 
Levinas, liksom för Derrida, vilar det istället ett välkomnande i själva hjär-
tat av individens subjektivitet.  

I Derridas (1999a) läsning karaktäriseras gästfriheten som metafor för 
den etiska relationen och det oändliga ansvaret för den Andre, således inte 
av en positiv relation som helar och berikar den egna tillvaron, utan av en 
relation som sätter distinktionen mellan den som välkomnar och den som 
blir välkomnad i fråga. Eller annorlunda uttryckt, eftersom det välkom-
nande subjektet enligt Levinas alltid själv har välkomnats in i en värld som 
är bebodd av andra, blir den Andres oväntade besök, som på ett sätt alltid 
måste störa och överraska subjektets narcissistiska vara-hemma-i-världen, i 
själva verket ett ifrågasättande av mitt existensberättigande. Det är som om 
jag plötsligt ställs till svars för konsekvenserna av mitt eget vara. Detta 
ansvar är enligt Derrida så översvallande att det gör att subjektet som värd 



124 I ELISABET LANGMANN Toleransens pedagogik 
 

och välkomnade auktoritet (engelska host) blir till den andres gäst och 
gisslan (engelska hostage). Som han uttrycker det:  
 

 [T]he host is a hostage insofar as he is a subject put into question, obsessed 
(and thus besieged), persecuted in the very place where he takes place, where 
as emigrant, exile, stranger, a guest form the very beginning, he finds him-
self elected to or taken up by a residence before himself electing or taking 
one up. (Derrida 1999a, s 20, min kursivering) 

 
I denna säregna fångenskap, där den andre ställer mig tillsvars inför min 
rätt att vara och ”min plats i solen”, är det paradoxalt nog inte längre jag 
utan den andre som hör hemma i mitt hem. Men denna omvända asymme-
tri vad gäller tillhörighet beror enligt Derrida (1999a) inte på att värden i 
en anda av altruism nu avsäger sig sitt hem för att istället sätta den Andres 
existens framför sin egen. Överraskad av den andres oväntade besök, fin-
ner subjektet som värd och välkomnade auktoritet istället att det redan har 
blivit välkomnat av den det avsåg att välkomna. Det är som om värden 
plötsligt endast kan känna sig hemma i sitt ”eget” hem, tack vare den an-
dres gästfrihet. Eller med Derridas ord:   
 

We thus enter from the inside: the master of the house is at home, but none-
theless he comes to enter his home through the guest – who comes from out-
side. The master thus enters from the inside as if he came from the outside. 
He enters his home thanks to the visitor, by the grace of the visitor. (Derrida 
2000, s 125)  

 
Om vi följer Derridas beskrivning av besökets logik, kan den villkorslösa 
gästfriheten således inte längre ses som ett sätt att tillägna sig och bevara 
en säker och familjär plats som vi kallar vår egen. Istället måste ett sådant 
gränslöst välkomnande med nödvändighet bryta mot inbjudans logik och 
varje villkorat välkomnande, eftersom det inte längre finns någon möjlighet 
att förutse och därmed begränsa och kontrollera den andres oväntade be-
sök. Och vad mer är, ett sådant villkorslöst välkomnande måste även mot-
sätta sig alla distinktioner mellan värden och gästen, mellan den som ”hör 
hemma” och den som är ”främmande”. Eftersom den andres oväntade 
besök tycks destabilisera ”alla tecken på en tidigare identitet” (Derrida 
1993, s 34, min översättning), blir den villkorslösa gästfriheten både 
heterogen till och beroende av den asymmetriska relationen till hem och 
tillhörighet.  
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Det är också denna grundläggande obestämbarhet mellan värden och 
gästen som enligt Derrida utgör förutsättningen för varje välkomnande 
gest, och därmed även för det gestaltande eller performativa subjekt som i 
mötet med en annan människa säger ”jag tolererar (välkomnar) dig”.   

Det tolererande subjektets dilemma: Var villkorslös! Villkora!  
Vad kan Derridas dekonstruktioner av begreppet gästfrihet säga oss om 
välkomnandets betydelse för hur toleransens etiska och transformerande 
potential kan förstås inom pedagogisk verksamhet?  

Medan den villkorade gästfriheten är den som vi enligt Derrida (2003) 
dagligen både gestaltar och omgestaltar i mötet med andra människor, är 
den villkorslösa gästfriheten i praktiken omöjlig att såväl realisera som 
praktisera. Om vi föreställer oss hur det skulle vara att överge allt det vi i 
existentiell mening ”är” och kallar ”vårt eget”, allt det som får oss att 
känna att vi har en plats och tillhörighet i världen, går det att få en föra-
ning om hur självutplånande och destruktivt ett sådant villkorslöst väl-
komnande skulle vara. Men vad mer är, denna radikala öppenhet mot den 
andre hotar även att upplösa själva distinktionen mellan värden och gäs-
ten, mellan den som ”hör hemma” och den som är ”främmande”, en di-
stinktion som utgör själva förutsättningen för varje välkomnande gest. För 
på samma gång som det inte går att tala om gästfrihet utan ett minne eller 
spår av ett välkomnande som är gränslöst, går det enligt Derrida inte att 
tala om gästfrihet utan att en åtskillnad görs mellan den som välkomnar 
och den som blir välkomnad, mellan den som ”hör hemma” och den som 
förblir ”främmande”. Detta trots att orsakskedjan mellan gästfrihetens två 
påbud eller lagar är omöjlig att reda ut, “they incorporate one another at 
the moment of excluding one another” (Derrida, 2000, s 81). 

Det står nu klart att Derrida, genom sin dekonstruktion av begreppet 
gästfrihet, har fört det tolererande subjektet som värd och välkomnande 
auktoritet fram till en oframkomlig väg eller icke-väg, till en apori i möten 
med den ”problematiske” andre. För att välkomna den andre, måste det 
tolererande subjektet skydda och bevara sitt hem från de ”störningar och 
avbrott” som den andres oväntade och oförutsägbara besök innebär. Och 
samtidigt, om subjektet helt skulle lyckas med ett sådant försvar och mot-
stånd, skulle välkomnandet bli fientligt och ogästfritt.  

Med andra ord tycks gästfrihetens aporetiska karaktär ställa det tolere-
rande subjektet inför ett olösligt dilemma i mötet med den ”problema-
tiske” andre. För samtidigt som den villkorade gästfriheten förutsätter att 
jag har kunskap och kontroll över vem jag bjuder in till mitt hem (Är du 
vän eller fiende? Gäst eller parasit? Människa eller barbar?), kräver den 
villkorslösa gästfriheten att jag släpper detta krav för att välkomna vem-
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helst som står utanför min dörr. Samtidigt som den villkorade gästfriheten 
bygger på att jag bevarar och skyddar hemmet och mitt vara i världen, är 
det just bevarandet av detta hem som jag måste ge upp när jag välkomnar 
främlingen villkorslöst. Och på samma gång som den villkorade gästfrihet-
en förutsätter ett ömsesidigt ansvar mellan värden och gästen, ställer det 
villkorslösa välkomnandet mig inför ett ansvar som är absolut mitt och 
icke-reciprokt. Detta är gästfrihetens dubbla lag: att räkna ut välkomnan-
dets risker (vem är vän och vem är fiende?) utan att stänga dörren mot 
framtiden och det icke-kalkylerbara (Derrida 2000). 

Det Derrida gör oss uppmärksamma på i relation till ett pedagogiskt ar-
bete med tolerans inom skola och utbildning är att välkomnandets di-
lemma inte bara ska ses som ett begreppsligt problem som vi kan lösa upp 
och reda ut innan tolerans görs till en fråga för utbildning och undervis-
ning. Inte heller är det som ett utopiskt ideal eller en ledstjärna mot vilken 
elever och lärare kan rikta sina blickar för att få vägledning i mötet med 
den andre, som den villkorslösa gästfriheten ska tolkas. Den pedagogiska 
fråga som uppstår i detta sammanhang är istället hur elever och lärare kan 
förhålla sig till den obestämbarhet som gästfrihetens dubbla påbud ställer 
det tolererande subjektet inför i mötet med den ”problematiske” andre 
(jämför med Todd 2010). Ett möjligt svar på denna fråga är, som tidigare 
nämnts, att fokusera på de villkorslösa aspekterna av varje välkomnande 
gest i undervisningen. Att endast vända på logiken kommer enligt Derrida 
dock inte att ta oss ”förbi” eller ”runt” den oframkomliga väg som gäst-
frihetens dubbla påbud ställer det tolererande subjektet inför. Det som 
krävs är istället ett skifte av uppmärksamhet i undervisningssituationen.  

Ett sådant skifte riktar lärarens uppmärksamhet från varje på förhand 
definierad och kategoriserad förståelse av den andre, och mot frågan om 
hur vi kan göra plats och rum i undervisningen åt den aporetiska erfaren-
het som samtidigt tycks avbryta och möjliggöra, förändra och reproducera 
det tolererande subjektets position som värd och välkomnande auktoritet i 
mötet med den ”problematiske” andre. För hur kan eleverna i sådana mö-
ten känna igen den gäst de inte kan begära att känna igen? Hur kan de 
skydda det hem de villkorslöst måste upplåta för gästen? Och hur kan de 
begära av den andre ett ömsesidigt ansvar när ansvaret är icke-reciprokt 
och endast deras? För Derrida är det just denna erfarenhet av att inte veta 
hur vi ska gå vidare i mötet med en annan människa (Vem är du? Är du 
välkommen? Var går gränsen för min gästfrihet?) och ändå veta att vi 
måste gå vidare, som möjligheten till förändring och ansvar vilar eftersom 
mötet nu kräver individen på en respons som är unik.   

Med andra ord ska den obestämbarhet mellan värden och gästen som 
enligt Derrida karaktäriserar varje välkomnande gest, inte förstås som ett 
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tillfälligt och övergående hot mot det tolererande subjektets position som 
värd och välkomnande auktoritet i undervisningen. Istället ska den ses som 
ett tecken på att något nytt och dittills oförutsett håller på att ta form i 
mötet, en kvalitativ förändring som inte lämnar någon av parterna obe-
rörda eller oförändrade (Biesta 2006). Även om den välkomnande gesten 
alltid blir villkorad i samma stund som den gestaltas och tar form i kon-
kreta mellanmänskliga möten, är det således oförutsägbarheten i den an-
dres oväntade besök som gör distinktionen mellan värden och gästen möj-
lig och omöjlig genom att den ständigt avbryts och förändras. Samtidigt 
kan förändringen av relationen mellan den som tolererar och den som blir 
tolererad varken förutses eller planeras i undervisningen. Det är så att säga 
inte upp till oss som lärare att planera in dessa ”avbrott” i undervisningen. 
Istället tycks de alltid redan ha ”inträffat” genom att gång på gång ha stört 
och avbrutit det sociala livets redan etablerade kategoriseringar och gräns-
dragningar mellan ”vi” och ”dom”, mellan den som ”hör hemma” och den 
som är ”främmande”. Den fråga som uppstår i ett pedagogiskt arbete med 
tolerans inom skola och utbildning är därför snarare hur elever och lärare 
kan förbereda sig så långt det går på att också våga bli överraskade och 
störda av det oförutsägbara i varje möte (Biesta 2006).  

Tillbaka i klassrummet 
Jag vill avslutningsvis lyfta fram två saker som gästfrihetens aporetiska 
karaktär enligt mig visar på i relation till det inledande exemplet från lekt-
ionen i historia. En mer utförlig diskussion om kapitlets pedagogiska im-
plikationer görs i avhandlingens del IV ”Betraktelser”. Det första handlar 
om vikten av att låta frågan om vem den andre är – och därmed vilka 
grupper och individer som behöver tolereras och välkomnas till samhälls-
gemenskapen – få bli en öppen och levande fråga i undervisningen. För 
samtidigt som den villkorade gästfriheten kräver att vi oundvikligen skapar 
och upprätthåller gränser mellan ”vi” som hör hemma och ”dom” som är 
främmande för att välkomnandet ska bli konkret och verkningsfullt, kräver 
den villkorslösa gästfriheten att vi står sårbara och värnlösa inför det som 
inte bara motsätter sig utan också på ett sätt också hotar och stör varje 
redan kategoriserad förståelse av oss själva och andra. Detta är en öppen-
het och sårbarhet som ställer sig på sin spets i möten där den andres ann-
anhet upplevs som oroande, störande eller till och med som hotfull och 
skrämmande, eftersom vi i dessa möten inte längre på förhand eller med 
säkerhet kan avgöra om den andre är vän eller fiende, ”människa” eller 
”barbar”. 

Den andra punkten jag vill ta upp handlar om det tolererande subjektets 
suveräna position som värd och välkomnande auktoritet. Medan distinkt-
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ionen mellan värden och gästen utgör förutsättningen för varje välkom-
nande gest, tycks denna distinktion varken vara given eller stabil. För att 
utforska välkomnandets betydelse för toleransens etiska och transformer-
ande potential inom pedagogisk verksamhet, behöver vi således även tillåta 
såväl eleverna som oss själva att bli bekymrade över våra egna tillhörighet-
er och ”hem” i världen.  Det Derridas dekonstruktioner av gästfrihetens 
möjlighetsvillkor visar oss här, är att detta ”mitt hem” eller ”min tillhörig-
het” i tillvaron inte längre kan betraktas som en avgränsad, homogen och 
trygg plats (ett land, ett bostadsområde, en social eller kulturell identitet) 
varifrån ett oberoende och autonomt subjekt kan välja att tolerera och 
välkomna den ”problematiske” andre. Det Derrida uppmanar oss till är 
istället att tänka igenom det kontraintuitiva antagandet att det tolererande 
subjektet som värd och välkomnande autoritet också är den andres gäst 
och gissla. ”To offer hospitality” frågar oss Derrida, “is it necessary to 
start from the certain existence of a dwelling, or is it rather only starting 
from the dislocation of the shelterless, the homeless, that the authenticity 
of hospitality can open up?” Och han fortsätter: “Perhaps only the one 
who endures the experience of being deprived of a home can offer hospital-
ity?” (Derrida citerad i Dufourmantelle 2000, s 56)  

Hur ska man då förstå tillhörigheten och hemmet som metaforer för den 
asymmetri som uppstår i mötet mellan den som tolererar och den som blir 
tolererad, när hemmet i Derridas dekonstruktioner av gästfriheten tycks 
symbolisera själva obestämbarheten mellan subjektet som värd och subjek-
tet som gäst, mellan att ha ett hem och bli ”berövad” ett hem? Ett möjligt 
svar på denna fråga är att det för Derrida (1999a), liksom för Levinas, 
redan vilar ett mänskligt välkomnande i hjärtat av individens subjektivitet. 
Som Bernhard Waldenfels (2007) uttrycker det, om vi var helt hemma i 
världen och med oss själva, om vi inte redan hade välkomnats till existens 
av något annat än oss själva, skulle den andre förbli helt utanför oss och 
det skulle inte längre finnas någon tröskel eller möjligt utbyte mellan vår 
egen värld och den andres värld.  

I detta ljus blir distinktionen mellan värden och gästen både till en gräns 
och en öppning mot den andre, ett ”ingenmansland” som varken tillhör 
den som välkomnar eller den som blir välkomnad, utan till den dubbla gest 
med vilken det ”jag” som välkomnar samtidigt finner att det redan har 
blivit välkomnat till sin existens av den som det avsåg att välkomna (Du-
fourmantelle 2000). Istället för att reproducera och skydda det tolererande 
subjektets suveräna position som värd och välkomnande auktoritet i 
undervisningen, är detta både ett ödmjukt och riskfullt pedagogiskt projekt 
som varken har några garantier eller tidigare förlagor och metoder som 
läraren kan följa. Avlägset ifrån diskussionsövningar som ”Får jag bo 
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bredvid dig?”, tar ett sådant arbete fasta på en mellanmänsklig tolerans 
som gestaltas och omgestaltas av ett öppet, beroende och sårbart subjekt 
som i mötet med den andre gång på gång upptäcker att det aldrig har varit, 
eller kommer att vara, riktigt hemma i världen och med sig själv (jämför 
med Ruitenberg 2009).  

Tolerans, asymmetri och om att välkomna och bli välkomnad  
Syftet med detta kapitel har varit att utforska vad en dekonstruktionistisk 
läsning av välkomnandets dilemma kan innebära för ett pedagogiskt arbete 
med tolerans inom skola och utbildning. I detta utforskande har jag lånat 
mig till en existentiell terminologi, och låtit tillhörigheten och erfarenheten 
av att höra hemma i världen och med sig själv, stå som metaforer för den 
asymmetri som uppstår i mötet mellan den som tolererar och den som blir 
tolererad. Genom att ta intryck av Derridas dekonstruktioner av gästfrihet-
en och det säregna spänningsförhållandet som råder mellan inbjudans logik 
och besökets logik, har jag därmed velat visa på en första grundläggande 
obestämbarhet i mötet med den andre: den mellan värden och gästen, mel-
lan den som välkomnar och den som blir välkomnad. I likhet med Derrida 
har jag utgått från att identiteter och gemenskaper ständigt konstrueras 
genom en relation mellan ett ”vi” och ett ”dom”, mellan ”de som hör 
hemma” och ”de som är främmande”. Men istället för att se denna asym-
metri som ett problem vi ska överkomma i undervisningen, har jag velat 
föreslå en distinktion mellan värden och gästen som är öppen för avbrott 
och förändring.  

Det första jag vill uppmärksamma i detta sammanhang, är den apore-
tiska erfarenhet som det tolererande subjektet som värd och välkomnande 
auktoritet först måste ha genomlevt i mötet med den andre för att så att 
säga ”bli till” och ”sig själv”. För att kunna ha en plats eller ett hem i livet 
till vilket vi kan välkomna den andre, måste vi å ena sidan skydda och 
bevara vår självidentitet och vårt självbestämmande mot den andres ovän-
tade besök. Å andra sidan, om vi helt skulle lyckas med ett sådant försvar 
och motstånd, skulle vårt välkomnande bli fientligt och ogästfritt. Vägen ut 
ur välkomnandets dilemma, som kanske snarare kan beskrivas som en 
oväntad väg vidare, är därför inte att som lärare välja mellan gästfrihetens 
två modaliteter i undervisningen – att antingen få eleverna att villkorligt 
eller villkorslöst välkomna den andre i toleransens namn – utan att be-
trakta mötet med den andre som ett i grunden aporetiskt möte som plöts-
ligt avkräver individen på en respons som är unik. I detta tillstånd av obe-
stämbarhet har det tolererande subjektet ställts inför en oframkomlig väg 
eller icke-väg i mötet med den andre, vilken också kan ses som ”a decon-
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structive entrance [...] for the incoming of something new, something un-
forseen” (Biesta 2009, s 400).  

Gästfrihetens aporetiska karaktär kräver med andra ord att vi som lä-
rare skiftar uppmärksamheten i undervisningen. Istället för att sätta frågan 
om vilka grupper och individer i samhället som bör eller inte bör tolereras i 
förgrunden för det pedagogiska arbetet, blir frågan snarare hur vi kan 
uppmärksamma såväl våra elever som oss själva på de spår av annanhet 
som både tycks möjliggöra och omöjliggöra, bekräfta och avbryta, repro-
ducera och förändra det tolererande subjektets suveräna position som värd 
och välkomnande auktoritet i mötet med den ”problematiske” andre. I 
detta avseende inkluderar varje dekonstruktionistisk läsning av en levd och 
gestaltad tolerans i undervisningen, även ett slags motstånd mot att be-
trakta den som tolererar och den som blir tolererad som på förhand givna 
identiteter. Istället blir vi i en sådan läsning gång på gång påminda om det 
tolererande subjektets konstitutiva beroende, öppenhet och sårbarhet inför 
den andres ”problematiska” annanhet, en öppenhet och sårbarhet som 
måste glömmas bort eller uteslutas för att föreställningen om ett ”tolere-
rande jag” som är närvarande för sig självt ska kunna framstå som homo-
gent och sig själv tillräckligt. Detta innebär i sin tur att vi som lärare måste 
våga inta ett mer öppet och riskfyllt förhållningssätt till hur ett pedagogiskt 
arbete med tolerans inom skola och utbildning kan utformas, ett förhåll-
ningssätt som både erkänner den pedagogiska vikten av att samtidigt få 
känna tillhörighet och främlingskap i mötet med annanhet och skillnad, att 
samtidigt ha ett hem och förlora sitt hem i sådana möten.   

Det som framstår som centralt i ett pedagogiskt arbete med tolerans 
inom skola och utbildning är därför inte längre hur eleverna, genom dis-
kussionsövningar som ”Får jag bo bredvid dig?”, kan lära sig välkomna ett 
på förhand identifierat ”dom” till en gemenskap som är ”vår”. Istället 
tycks dess pedagogiska implikationer vila i hur lärare kan skapa plats och 
utrymme i undervisningen åt elevernas unika erfarenheter av att ha genom-
levt gästfrihetens apori i möten som de själva erfar som problematiskt ut-
manande i sina liv här och nu. Den avgörande frågan här är inte ”Hur blir 
jag tolerant?” utan ”När blev jag tolerant?”. I detta ljus blir det tolere-
rande subjektets välkomnande av den ”problematiske” andre mindre en 
metod eller strategi att lära ut i undervisningen, än det Derrida kallar för 
”en konst och poesi” (citerad i Naas 2008, s 26, min översättning). 
Gästfrihet, skriver Derrida,”must be so inventive, adjusted to the other [...] 
that each experience of hospitality must invent a new language.” (citerad i 
Naas 2008, s 26) Att välkomna den andre i toleransens namn är inte längre 
ett sätt att erbjuda den andre en plats i ett hem eller tillhörighet vi redan 
har, utan snarare i det vi lär och skapar genom att på samma gång väl-



ELISABET LANGMANN Toleransens pedagogik I 131
 

komna och bli välkomnade av det som är annat än oss själva. I detta ljus 
kan varje välkomnande gest därför också ses som ett sätt att bli till på nytt, 
som en möjlighet att lära från (och inte bara om) den andre (Todd 2003). 
Genom att välkomna den andres ”problematiska” annanhet, lämnas det 
tolererande subjektet varken opåverkat eller oförändrat: att i toleransens 
namn välkomna främlingen till sitt hem, är att plötsligt höra hemma någon 
annanstans.  
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Kapitel 5 Begränsad gränslöshet 
 

Specifika frågor kräver specifika svar; och om alla de svåra kriser som vi 
levt med under hela detta århundrade överhuvudtaget har något att lära oss 
så tror jag att det är det enkla faktum att det inte finns några generellt gil-
tiga och osvikliga normer att utgå från i våra bedömningar, inte heller några 
generella regler som gör det möjligt att tveklöst döma i enskilda fall.  

Hanna Arendt, Responsibility and Judgement 
(2003, s vii, citerad och översatt i Todd 2010, s 227) 

 
Vi är åter i klassrummet i en gymnasieskola. Den händelse som utspelar sig 
är även denna gång fiktiv och inspirerad av ett lektionsupplägg från den av 
UNESCO utgivna lärarhandledningen Tolerance: The Threshold of Peace 
(UNESCO 1994, s 42). Lektionen i samhällskunskap lider mot sitt slut, 
och läraren håller just på att dela ut ett skriftligt underlag för den gemen-
samma diskussionsuppgift som är tänkt att inleda nästa lektionspass. Te-
mat för lektionspassen är diskriminering och intolerans, och eleverna har 
just fått se filmen Far From Heaven från 2002 i regi av Todd Haynes. I 
filmen som utspelar sig i en idyllisk vit medelklassförort i 50-talets Con-
necticut USA, har eleverna följt hemmafrun Cathy Whitaker och sett hur 
hennes tillsynes perfekta liv och äktenskap långsamt rasar samman till följd 
av en intolerant och fördomsfull omgivning. De har sett hur Frank, Cathys 
man, brottas med sin homosexualitet och varit med under hans besök hos 
psykologen i sina försök att bli ”botad”. De har kunnat följa hur en ”opas-
sande” vänskap växer fram mellan Cathy som vit kvinna och parets afro-
amerikanska trädgårdsmästare Raymond, och hur den har potential att 
utvecklas till något mer. De har blivit vittnen till en brutal misshandel där 
Raymonds åttaåriga flicka blir nedslagen av tre unga vita män på grund av 
Cathys och Raymonds vänskap och Raymonds önskan om att ge dottern 
en bra utbildning i ett vitt område. I slutet av filmen står Cathy ensam kvar 
på en tågperrong. Trots omgivningens krav på att äktenskapet och den 
normala sociala ordningen till varje pris ska upprätthållas, har Frank, som 
inte längre orkar hålla uppe skenet om ett lyckligt samliv, tillslut begärt ut 
skilsmässa. Utan utsikter för en möjlig relation mellan henne och Raymond 
på grund av omgivningens fördomar och intolerans, står Cathy ensam kvar 
och ser på när Raymond och dottern tvingas flytta från det på ytan per-
fekta samhället.  

I sina händer har eleverna nu fått två FN-dokument, det ena utgörs av 
Den allmänna deklarationen om de mänskliga fri- och rättigheterna och 
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det andra av Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskrimi-
nering (CERD). Några av eleverna är fortfarande inbegripna i lågmälda 
samtal om filmen medan andra lite förstrött har börjat bläddra i dokumen-
ten. Läraren fångar nu elevernas uppmärksamhet genom ett kort ”Ok, då 
avslutar vi lektionen”. Hon väntar tills det är någorlunda tyst i klassrum-
met innan hon fortsätter:  

 

Läraren: “Stark film va?” Eleverna nickar eller svarar instämmande. ”OK”, 
fortsätter hon ”innan jag släpper iväg er vill jag bara ge er några korta in-
struktioner inför nästa gång. Som vi pratade om innan filmen, måste det 
också finnas saker vi inte kan tolerera. Ibland händer det att toleransens 
gränser tänjts ut för långt och det gör att diskriminering och intolerans lätt 
får fäste i samhället. Det vi såg i filmen kan ses som ett exempel på när dis-
kriminering och intolerans har blivit till något vardagligt.” Några elever har 
redan börjat packa ihop sina saker och två av eleverna har rest sig upp. Lä-
raren höjer rösten något: ”Jag vill därför att ni till nästa gång läser de två 
FN-dokumenten jag delat ut. Det är jätteviktigt. Eftersom vi aldrig kan tole-
rera att människors lika värde och rättigheter kränks, kan sådana kränk-
ningar också tala om för oss var toleransens gränser går. Det vill jag att vi 
diskuterar när vi ses nästa gång.”  

 
Tanken med lektionsupplägget är att eleverna, med utgångspunkt i de två 
FN-dokumenten och de tankar och känslor som väckts under filmen, ge-
mensamt ska öva sig i att fatta beslut och göra bedömningar om var tole-
ransens gränser går utifrån respekten för alla människors lika värde och 
rättigheter under det kommande lektionspasset.  

Öppenhet och gränser i mellanmänskliga möten 
Syftet med detta kapitel är att utforska vad en dekonstruktionistisk läsning 
av det jag i avhandlingen kallar för gränsdragningens dilemma kan inne-
bära för ett pedagogiskt arbete med tolerans inom skola och utbildning. 
Som tidigare uppmärksammats finns det enligt den traditionella definition-
en av tolerans alltid något som toleransen aktivt tar ställning mot och som 
den därför på ett eller annat sätt försöker utesluta eller motarbeta. Den 
lärare som gör tolerans till en fråga för undervisningen behöver därför förr 
eller senare uppmärksamma eleverna på att det också finns sådant som de 
inte kan tolerera i mötet med andra människor. I den diskussionsövning 
som förbereds under lektionen i samhällskunskap, är det just en sådan 
gräns mellan det vi kan tolerera och det vi inte kan tolerera som eleverna 
är tänkta att komma fram till med hjälp av de två FN dokumenten. Eller 
som UNESCO själva formulerar det i lärarhandledningen Tolerance: A 
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Threshold of Peac: samtidigt som utbildning i tolerans ska syfta till att hos 
eleverna fostra känslor av solidaritet och gemenskap med människor som 
inte är som dem, måste de även lära sig sätta gränser för denna öppenhet 
mot den andre när ”the core values of human dignity and integrity [...] are 
violated.” (UNESCO 1994, s 30)  

En fråga som uppstår i exemplet ovan är hur man som lärare kan upp-
märksamma eleverna på toleransens gränser, utan att de bedömningar och 
beslut som de är tänkta att fatta i sina vardagliga möten med andra, samti-
digt framstår som ensidigt formulerade utifrån den tolererande individens 
priviligierade position som värd och välkomnande auktoritet. Som Haber-
mas uttrycker det, problemet med tolerans är inte att den samtidigt kräver 
en viss ”intolerans” – för att vara öppna och inkluderande måste vi också 
kunna dra gränser och stänga ute – utan hur ett rättvist beslut kan fattas 
där ”nobody posesses the privilege of setting the boundaries of tolerance 
from the viewpoint of their own preferences and value-orentations.” 
(2003a, s 41) Om vi återknyter till filmen Far from Heaven, är det just en 
sådan godtycklig bedömning mellan vad som utgör ”rätt” och ”fel” sorts 
skillnader i ett samhälle, som enligt Habermas blir följden när toleransens 
gränser ensidigt formuleras av en i detta fall vit, heterosexuell och väster-
ländsk medelklass.  

Att vi både kan känna tvekan och ångest inför uppgiften att fatta svåra 
beslut i mötet med andra människor, är nog något som de flesta av oss kan 
känna igen. Även om frågor som rör rättvisa beslut och bedömningar inom 
skolans värld kanske mest diskuteras i samband med betygsättning och 
utvärdering, är det ”i mötet med mänsklig mångfald i klassrummen som 
lärarens bedömningar tillhör vardagen” (Todd 2010, s 131). I denna var-
dag förväntas lärare dagligen fatta både snabba och rättvisa beslut om vem 
som till exempel får tala och när, om en elevs behov ska prioriteras framför 
en annan, eller om ett beteende ska bedömas som rasistiskt eller diskrimi-
nerande, och i så fall om hur situationen bäst kan hanteras och förebyggas. 

På samma sätt är det också genom våra vardagliga beslut och bedöm-
ningar som toleransens gränser dagligen och utan större betänketid gestal-
tas och omgestaltas i mötet med andra människor. Den uppgift som lära-
ren ställer eleverna inför genom lektionsupplägget i samhällskunskap, kan 
därför sägas inkludera en dubbel problematik. Glen Newey har beskrivit 
den balansgång mellan det som kan beskrivas som ett å ena sidan allt för 
öppet och å andra sidan allt för slutet förhållningssätt till den andre som en 
praktiserad tolerans kräver, på följande sätt:  
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Toleration necessarily involves the exercise of judgement. [...] With regard 
to toleration, the most obvious way in which this may manifest itself is in 
mistaken decisions about what should or should not be tolerated. Prima fa-
cie, it seems that theories of toleration need to make room for both the pos-
sibility of culpable failure to tolerate, and of culpable failure not to tolerate: 
an agent may be too economical with his toleration, or insufficiently so. 
(Newey 1999, s 34) 

 
Om vi återknyter till det inledande exemplet från klassrummet kan gräns-
dragningens dubbla problematik beskrivas på följande sätt. Å ena sidan 
har vi risken att vissa kroppar och liv på förhand och utifrån orättmätiga 
grunder kommer att stängas ute från samhällsgemenskapen, genom att en 
specifik grupps normer och värden upphöjs till att vara en neutral domare 
som ensidigt bedömer och beslutar över var toleransens gränser ska dras. I 
detta sammanhang är det inte svårt att erinra sig alla de ”dom” som histo-
riskt både har uteslutits och förföljts på grund av en godtyckligt legitime-
rad intolerans (som ”den färgade” eller ”den homosexuelle”), något som 
eleverna fick erfara i filmen Far From Heaven. Å andra sidan har vi risken 
att toleransens gränser tänjs ut för långt, att bedömningen och beslutet så 
att säga uteblir och vi står öppna och villkorslösa i mötet med den andre, 
vilket medför att de som enligt toleransens logik skulle ha stängts ute från 
samhällsgemenskapen (som till exempel ”rasisten” eller ”den intolerante”), 
tillåts plats och delaktighet i samhället. Även detta alternativ fick eleverna 
möta i filmen. Om vi följer Paul Ricoeur (1996) är det just frånvaron av 
bedömningar och beslut i mötet med andra människor som skiljer tolerans 
från den apati och likgiltighet som enligt honom präglar ett allt för öppet 
och okritiskt samhälle. Som han uttrycker det:  

 

[A]t what do we recognize the intolerable?  

[...] The intolerable is recognized at the passion that detects it, that is to say 
indignation, an eminently reactive passion. It is this capacity that it breaks 
with the dominant apathy of a society ready to accept everything as equally 
insignificant. Indignation is foremost a scream: It’s inolerable! (Ricoeur 
1996, s 197-198) 

 
Den fråga som uppstår under lektionen i samhällskunskap är således inte 
var toleransens gränser går, utan hur de bedömningar och beslut om tole-
ransens gränser som eleverna är tänkta att gestalta och omgestalta i sina 
vardagliga möten med andra, kan fattas på rationella och rättvisa grunder. 
Det är också denna fråga som enligt Forst gör att den mellanmänskliga 
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toleransen både kan ses som en ”rättvisans dygd” och ett ”rationalitetens 
krav” (2003b, s 78, min översättning). 

I följande kapitel kommer jag därför att utforska den rättvisa gräns-
dragningens betydelse för möjligheterna till en levd och gestaltad tolerans i 
mötet med den ”problematiske” andre. I detta utforskande lämnar jag 
tillfälligt frågan om hur och på vilket sätt eleverna på förhand kan bedöma 
att något är intolerant och på så sätt besluta var toleransens gränser ska 
dras (till exempel genom att som i klassrumsexemplet åberopa de mänsk-
liga fri- och rättigheterna). Istället vänder jag mig åter till en mer existenti-
ell terminologi och låter ”ögonblicket för det rättvisa beslutet” symbolisera 
gränsdragningens dilemma i de möten som eleverna erfar som problema-
tiskt utmanande i sina liv här och nu. Om det förra kapitlet handlade om 
det tolererande subjektets position som värd och välkomnande auktoritet i 
mötet med den andre, handlar detta kapitel således om det tolererande 
subjektets position som rättvist beslutande auktoritet. Mer precist kommer 
jag att utgå från Arendts (1996) antagande om att det varken finns några 
generellt giltiga normer eller osvikliga regler som gör det möjligt för indivi-
den att tveklöst döma i det enskillda och specifika fallet, ett antagande vars 
innebörd ytterligare har radikaliserats genom Derridas (2005a; 2007) de-
konstruktioner av rättvisans möjlighetsvillkor. Genom att först ta intryck 
av Habermas (2006; 2003b) föreställning om en intersubjektiv tolerans, 
och därefter följa Derridas (2007) läsningar av Franz Kafkas allegoriska 
berättelse om lagen och Levinas (1969) föreställning om social rättvisa, vill 
jag i kapitlet därmed lyfta fram ytterligare en grundläggande obestämbar-
het i mötet mellan den som tolererar och den som blir tolererad: den mel-
lan en rationellt berättigad och en rättvis gränsdragning i mötet med den 
andre. I kapitlet argumenterar jag för att det inte är gränsdragningens di-
lemma i sig som är problemet med toleransens metodik och de diskurser 
som omger den, utan hur vi föreställer oss att själva beslutet mellan att 
antingen vara öppen eller dra gränser i mötet med den andre, i stunden kan 
fattas på rättvisa grunder. I likhet med Derrida utgår jag från att varje 
sådant beslut måste innehålla ett moment av obestämbarhet mellan öppen-
het och gränsdragning, mellan rättvisa och orättvisa, men istället för att se 
detta som ett problem vi ska överkomma i undervisningen, förestår jag en 
föreställning om den rationellt berättigade gränsdragningen som är öppen 
för avbrott och förändring.  

Ett sådant ifrågasättande av det tolererande subjektets suveräna position 
som rättvist beslutande auktoritet, framstår även det som nödvändigt för 
att vi ska kunna utforska den mellanmänskliga toleransens etiska och 
transformerande potential inom pedagogisk verksamhet. Istället för att 
markera slutet på det tolererande subjektets öppenhet mot den andre, mar-
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kerar det snarare dess början, eftersom sådana ”störningar och avbrott” i 
våra vardagliga möten med andra uppmanar oss att ständigt dekonstruera 
och därmed förnya de gränser mot den andre som vi historiskt sett har en 
tendens att betrakta som självklara och givna.  

Gränsdragningens modaliteter 
Vi byter nu kontext och beger oss från skolans värld till rättens och dom-
slutens värld, närmare bestämt till Jerusalem och den berömda rättegången 
mot Adolf Eichmann år 1961. Under några månader mellan april och au-
gusti kom Arendt att personligen bevittna rättegången vars händelseför-
lopp hon sedan skildrade i den omdebatterade boken Den banala ondskan 
(1996). Det är också i denna bok som Arendt för första gången utvecklar 
tanken att det i själva verket är oförmågan att tänka och självständigt an-
vända sin egen omdömesförmåga bortom ett enkelt efterföljande av regler, 
som gör det möjligt för en människa att begå onda handlingar. Enligt 
Arendt (1996) kan Eichmanns beteende under rättegången såväl som fa-
sorna under nazismens Tyskland helt enkelt förklaras med det fjärmande 
från verkligheten och kyliga likgiltighet som enligt henne följer av oför-
mågan att se och ta ansvar för de egna handlingarna i världen. För Arendt 
handlar bedömningar och beslut alltid om den enskilda människan som 
fäller omdömen i konkreta och specifika fall. Frånvaron av självständigt 
tänkande i förhållande till ord, regler och normer – hur ”goda” eller ”ef-
tersträvansvärda” de än må vara – kan därför endast resultera i en bris-
tande förmåga att använda sin omdömesförmåga bortom en abstrakt värld 
av moralkoder och universella kategorier. Detta verklighetsfjärmande drag 
visade sig enligt Shoshana Felman (2002) bland annat i Eichmanns distan-
serade sätt att använda det nazistiska språket under rättegången. Istället 
för att tala det, är det som om han talas av det genom att endast mekaniskt 
upprepa schablonmässiga fraser utan att han helt tycks förstå (eller vilja 
förstå) dess innebörd och verkningar (se även Todd 2010).  

Det Arendt (1996) gör oss uppmärksamma på i relation till ett pedago-
giskt arbete med tolerans inom skola och utbildning, är således faran med 
lära ut generella och allmängitliga regler och värden som ”invanda tänke-
sätt” (habits of mind). Som Sharon Todd (2010) uttrycker det, även om vi 
som lärare är övertygade om att de normer och värderingar vi lär ut är de 
rätta (och här utgör de mänskliga fri-och rättigheterna ett talande exem-
pel), behöver det inte samtidigt innebära att vi också lär ut förmågan att 
tänka och självständigt fälla omdömen i det specifika och levda fallet. Om 
vi återvänder till det inledande exemplet från lektionen i samhällskunskap, 
blir faran med att för eleverna presentera på förhand uppsatta kriterier för 
vad som inte behöver tolereras (i detta fall kränkningar av de mänskliga 
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fri- och rättigheterna), att de bedömningar som eleverna sedan gör i sina 
vardagliga möten med andra blir opersonliga och fjärmade från det liv de 
delar med specifika och konkreta andra. Med andra ord leder ett oreflekte-
rat efterföljande av sådana kriterier (om vi följer Arendt) inte bara till då-
ligt underbyggda bedömningar och beslut i mötet med andra människor. 
Det riskerar även leda till en oförmåga att över huvud taget använda sin 
omdömesförmåga i sådana möten. För, som Arendt uttrycker det: ”[i]n the 
relm of pure theory and isolated concepts, there can be nothing new under 
the sun” (Arendt 1994, s 309). 

Det är denna förmåga att tänka och självständigt fatta beslut i det en-
skillda och specifika fallet, som jag nu vill utforska närmare genom att 
relatera frågan om var toleransens gränser bör dras till de möten som ele-
verna erfar som problematiskt utmanande i sina liv här och nu. Om elever-
nas bedömningar och beslut inte uteslutande kan grunda sig på ett efterföl-
jande av regler (vilket inte är det samma som att säga att sådana regler 
saknar betydelse), hur ska vi då föreställa oss det tolererande subjekt som i 
mötet med den andre inte bara säger ”jag beslutar att vara öppen” eller 
”jag beslutar att dra gränser”, utan även ”mitt beslut är rättvist”? 

För Arendt (1978) ligger ett möjligt svar på denna fråga i att det mänsk-
liga subjektet i sig rymmer en grundläggande öppenhet och relationalitet. 
Som Todd uttrycker det: ”Jag är jag som jag framträder för andra … men 
jag är också jag för mig själv” (2010, s 236). För Arendt (1978) utgör erfa-
renheten av att vara en annan för sig själv således en integrerad del av ja-
get, en erfarenhet som samtidigt utgör grunden för och resultatet av med-
vetandet. Därmed tar Arendt avstånd från den traditionella filosofiska 
traditionen som enligt henne har kommit att koncentrera sig på det beslu-
tande subjektet som ett enhetligt och slutet ”jag” isolerat från andra i utö-
vandet av sin omdömesförmåga. Istället ser hon subjektet som någon som 
existerar i en värld hon redan från första början delar med andra.  

Innan jag med Derridas hjälp fortsätter att utforska frågan om toleran-
sens gränser utifrån det beslutande subjektets grundläggande öppenhet och 
relationalitet, vill jag först vända mig till Habermas och hans föreställning 
om en intersubjektiv tolerans. Förutom att denna föreställning kan ses som 
en vidareutveckling av den respektbaserade föreställningen om tolerans 
som idag dominerar såväl det filsofiska som pedagogisk-filosofiska samta-
let (se kapitel 2 och 3), ställer sig Habermas i likhet med Arendt kritisk till 
medvetandefilosofins slutna och isolerade subjekt. Istället vill han sätta 
människans öppenhet och relationalitet i centrum för en deliberativt grun-
dad tolerans. Den intersubjektiva toleransen kan därmed ses som ett möj-
ligt svar på frågan hur lärare kan uppmuntra elevernas egna förmåga att 
tänka och självständigt göra bedömningar om toleransens gränser i det 
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enskilda och specifika fallet, utan att de normer och värden som åberopas i 
undervisningen endast blir till ”invanda tänkesätt”. Även om Habermas i 
sin diskusson om möjligheterna till en intersubjektiv tolerans i första hand 
refererar till relationen mellan den demokratiska staten och dess medbor-
gare, är det i första hand den mellanmänskliga toleransen han åsyftar ef-
tersom lagen enligt honom alltid måste vara grundad i en symmetrisk deli-
beration bland medborgarna själva. 

Intersubjektiv tolerans 
I några av sina senare arbeten har Habermas (2006; 2003a; 2003b) vänt 
sig till det han kallar för den traditionella föreställningen om tolerans i 
syfte att, som han uttrycker det, rekonstruera toleransens normativa rätt-
färdigande (2006). Rekonstruktionen ska ses som del i en vidare diskusson 
om hur den andre kan inkluderas i det demokratiska samhället utan att 
samtidigt förlora sin annanhet, eftersom, för att låna Habermas ord, 
”[c]itizens who share a common political life also are others to one anot-
her, and each is entitled to remain an Other” (Habermas 1998, s 40).29 
Den fråga som uppstår i detta sammanhang är hur mycket ”annan” den 
andre får lov att vara.  

I ett försök att besvara denna fråga söker Habermas (2006) efter en lös-
ning på den paradox som enligt honom fick Goethe att karaktärisera tole-
rans som en förolämpande och nedlåtande välvilja mot den andre. Det 
Habermas åsyftar här är det jag i avhandlingen kallar för gränsdragningens 
dilemma, vilken han formulerar på följande sätt: 
 

The ostensible paradox is that each act of toleration must circumscribe the 
range of behaviour everybody must accept, thereby drawing a line for what 
cannot be tolerated. [...] And as long as this line is drawn in an authoritari-
an manner, i.e., unilaterally, the stigma of arbitrary exclusion remains in-
scribed in toleration. (Habermas 2006, s 197) 

 
För Habermas (2006) utgör gränsdragningens dilemma inte i sig ett pro-
blem för det öppna och demokratiska samhället – för att vara öppna behö-
ver vi sätta gränser, för att vara inkluderande måste vi exkludera. Det som 
ställer oss inför ett problem är istället det sätt på vilket gränsen dras. Ef-
tersom varje gränsdragning kan ses som en produktion av en insida och en 
utsida, av det vi kan tolerera och det vi inte kan tolerera, finns alltid risken 

                                                      
29 För en relevant diskussion om Habermas arbete om tolerans i relation till Derrida 
och utbildning, se Boman (2007).  
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att de som stämplas som det öppna och demokratiska samhällets ”fiender” 
i själva verket visar sig vara dess förkämpar. För att inte själv vara intole-
rant, måste en tolerant stat enligt Habermas därför alltid även ge intole-
ranta grupper och individer en rimlig möjlighet att göra sina röster hörda 
innan de utesluts i toleransens namn.  Som han uttrycker det: 
 

[The democratic state] draws a line between a tolerant and a self-destructive 
handling of ambivalent dissidents in such a way as to ensure that these per-
sons (who could in the final analysis transpire to be enemies of the constitu-
tion) nevertheless have the opportunity contrary to their image to prove 
themselves to actually be the true patriotic champions of a constitution that 
is dynamically understood as an ongoing project [...]. (Habermas 2006, s 
199) 

 
I centrum för Habermas beskrivning av den demokratiska konstitutionen 
som ett öppet, dymaniskt och pågående projekt, står föreställningen om 
det mänskliga subjektet som intersubjektivt konstituerat. I likhet med 
Arendt ställer sig Habermas kritisk till medvetandefilosofin och dess fokus 
på det Cartesianska subjektet med ett slutet och individualistiskt ”jag” i 
centrum. Inspirerad av Georg Herbert Meads intersubjektivitetsfilosofi, vill 
han istället flytta fokus till ett socialt producerat subjekt som både blir till 
och förändras i möten med andra.30 För Habermas är förmågan att tala 
och handla universell, vilket innebär att alla människor (åtminstone i teo-
rin) har möjlighet att delta i en intersubjektiv och jämlik dialog. Eftersom 
förmågan till språklig kommunikation och möjligheterna till ett rationellt 
rättfärdigande av toleransens gränser därmed hänger samman, blir den 
kritiska teoretikerns uppgift enligt Habermas att hitta de generella princi-
per som kan garantera att allas röster tas hänsyn till på lika villkor. Detta 

                                                      
30 Enligt Habermas är jaget eller ”ego-identiteten” inte bara intersubjektivt utan 
även kommunikativt konstituterad (Habermas 1992). Därmed ger han språket 
företräde framför medvetandet, vilket gör att individens själv-medvetande enligt 
honom inte nås genom introspektion utan genom deltagandet i språklig kommuni-
kation. Vi får kunskap om oss själva i möten med andra och genom att delta i 
kommunikativ interaktion definierar vi vår identitet i en pågående dialogisk pro-
cess. Med andra ord är den andre såväl som den språkliga interaktionen absolut 
nödvändig för jagets konstitution. Som Habermas uttrycker det: “The ego […] does 
not “belong” to me. Rather, this ego always retains an intersubjective core, because 
the process of individuation from which it emerges runs through the network of 
linguistically mediated interactions.” (Habermas, 1992 s 175). 
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så att även ”oppressed and estranged difference can appeal in its efforts to 
have its need and identity claims recognised.” (Johnson 2000; s 288) 

I detta sammanhang blir problemet med den traditionella föreställningen 
om tolerans enligt Habermas (2003a) att den utgår från medvetandefiloso-
fins föreställning om ett slutet och isolerat subjekt. Enligt den traditionella 
föreställningen vilar själva beslutet att tolerera eller inte tolerera den andre 
uteslutande på det isolerade subjektets rationalitet och goda välvilja. Detta 
ger upphov till en asymmetri i mötet vilket gör att toleransens gränser end-
ast kan bli godtyckligt satta utifrån den tolererande individens position 
som ensamt beslutande auktoritet. I en intervju med Giovanna Borradori 
formulerar Habermas problemet på följande sätt: ”Criticism has been 
aimed, and rightly so, against the authoritarian ’conception of allowance,’ 
for it is obvious that the threshold of tolerance, which separates what is 
still ’acceptable’ from what is not, is arbitrarily established by the existing 
authority.” (2003a, s 41)  

För att undgå de problem som den traditionella föreställningen om tole-
rans rymmer och därmed lösa upp gränsdagningens paradox, vänder sig 
Habermas till det som kan beskrivas som en intersubjektiv tolerans. Enligt 
denna föreställning sätts toleransens gränser istället i en öppen, symmetrisk 
och rationell dialog mellan alla dem som berörs av gränsdragningen. Ha-
bermas (2006) utgår här från diskursetiken och en deliberativ teori om 
normers rationalitet och validitet. För Habermas är en norm (i detta fall 
toleransens gränser) rationell och därmed rättfärdigad om den har beslu-
tats genom en offentlig deliberation mellan fria och jämlika medborgare på 
ett sådant sätt att alla samtidigt kan se sig själv som dess författare. Själva 
beslutet att tolerera eller inte tolerera den andre kommer därmed att avgö-
ras av den språkliga kommunikationen mellan de berörda parterna, och 
inte av ett enskilt och isolerat subjekts karaktär. Istället för att toleransens 
gränser blir asymmetriskt och godtyckligt formulerade av den tolererande 
parten, kan den nu ses som symmetriskt och rationellt formulerad i en 
ömsesidig dialog mellan den som tolererar och den som blir tolererad. Eller 
som Habermas uttrycker det: ”Only with a universally convincing delinea-
tion of the borderline, and this requires that all those involved reciprocally 
take the perspectives of the others, can toleration blunt the thorn of intol-
erance.” (2006, s 179)  

Jag vill nu, med hjälp av Lasse Thomassen (2006), uppmärksamma 
grundläggande obestämbarhet mellan det som kan beskrivas som ett å ena 
sidan allt för öppet och villkorslöst förhållningssätt till den andre och å 
andra sidan ett allt för begränsat och exkluderande sådant, vilken tycks 
behöva glömmas bort eller uteslutas för att Habermas teori om en inter-
subjektiv tolerans ska hålla samman som något enhetligt och självtillräck-
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ligt. Enligt Thomassen (2006) visar sig denna obestämbarhet i Habermas 
antagande om att även intoleranta grupper och individer måste få en rimlig 
möjlighet att göra sina röster hörda innan de utesluts i toleransens namn. 
Problemet med att låta toleransens gränser beslutas och rättfärdigas genom 
en offentlig och symmetrisk deliberation där alla som berörs av gränsdrag-
ningen samtidigt kan se sig själv som dess författare, är enligt Thomassen 
att även att de individer och grupper som i slutändan inte kan tolereras 
(däribland fundamentalistiska röster som förnekar vikten av jämlikhet och 
ömsesidig respekt) från början också måste inkluderas i beslutsprocessen. 
Men även om en sådan villkorslös inkludering av den andre i samtalet 
därmed framstår som förutsättningen för den rationellt berättigade gräns-
dragningen, hotar den samtidigt att underminera själva möjlighetsvillkoren 
för en rationell deliberation, och därmed för att toleransens gränser beslu-
tas på rationella och rättvisa grunder. Som Thomassen uttrycker det: 

 

If there were only deliberation among those on the inside, then deliberation 
would add nothing to the justification of the norms of tolerance. If, on the 
other hand, the threshold of tolerance were subjected to deliberation among 
those affected by it, this would include in the deliberations [...] those who 
are intolerant of others and of tolerance, thereby undermining tolerance. 
(Thomassen 2006, s 448) 

 
Med andra ord tycks vi åter vara tillbaka i den paradox som Habermas 
avsåg att lösa upp. Detta eftersom distinktionen mellan den rationellt rätt-
färdiga gränsdragningen och den godtyckliga gränsdragningen tycks kräva 
att vissa villkor har uppställts på förhand och därmed bortom den ration-
ellt beslutande diskursen (Thomassen 2006). Själva beslutet att vara eller 
inte vara tolerant blir därmed på en och samma gång resultatet av den 
rationella deliberationen och dess förutsättning. Ett dilemma infinner sig. 
Antingen öppnar vi villkorslöst upp för dispyter över toleransens gränser, 
och därmed för att toleransens möjlighetsvillkor undermineras genom att 
även intoleranta röster inkluderas i deliberationen. Eller så låter vi ”a phi-
losopher, a subject in the know (Habermas, for instance), rationally recon-
struc[t] those conditions and han[d] them down to the deliberating citi-
zens.” (Thomassen 2006, s 449) I båda fallen tycks vi ställas inför ett 
omöjligt vägval, eftersom den första vägen lämnar oss allt för öppna och 
utan möjlighet till en rationellt motiverad gränsdragning, och det andra tar 
oss allt för nära den asymmetri och godtycklighet som Habermas förknip-
par med den traditionella föreställningen om tolerans där gränsdragningen 
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uteslutande och godtyckligt avgörs av det tolererande subjektets rat-
ionalitet och goda välvilja (Thomassen 2006).  

Det är denna grundläggande obestämbarhet mellan en villkorslös öp-
penhet mot den andre och en rättfärdigad gränsdragning mot den andre, 
som jag nu vill utforska vidare med hjälp av Derridas dekonstruktioner av 
rättvisans möjlighetsvillkor. Tanken är att Derridas dekonstruktioner kan 
öppna upp för ett alternativt sätt att närma sig frågan om det tolererande 
subjektets position som rättvist beslutande auktoritet, ett sätt där varje 
rationellt berättigad gränsdragning mot den andre ständigt är öppen för 
avbrott och förändring. Vad denna alternativa väg visar oss i relation till 
ett pedagogiskt arbete med tolerans inom skola och utbildning, är vikten 
av att låta eleverna få genomleva ”rättvisans apori” för att de bedömningar 
och beslut som de fattar utifrån de värden och principer åberopas i under-
visningen, inte ska bli opersonliga och fjärmade från ett liv de delar med 
konkreta och specifika andra.  

Den rättfärdiga gränsdragningen  
Vi befinner oss åter i rättens och domslutens värld, men denna gång är 
scenen hämtad från skönlitteraturen. I en kort allegorisk berättelse av 
Franz Kafka (2007) som på svenska har fått namnet ”Framför lagen”, 
tvingas berättelsens huvudperson, endast känd som ”mannen från landet”, 
vänta ett helt liv utanför lagens port utan att få inträde. Framför lagen som 
”står öppen som alltid” (2007, s 183) står en dörrvaktare som nekar ho-
nom inträde. Mannen blir förvånad eftersom han tänker att lagen ju 
”ständigt [bör] vara tillgänglig för var och en” (ibid). När mannen från 
landet frågar om han kanske kan få inträde senare, svarar dörrvaktaren 
”det är möjligt [...] men inte just nu” (ibid). Dörrvaktaren ger honom en 
pall och låter honom vänta vid sidan om porten. Åren går men mannens 
enträgna begäran och vädjanden beviljas inte. Till slut har hans ”årslånga 
studium” av dörrvaktaren gjort att han till och med känner igen ”lopporna 
i hans pälskrage” (ibid). När slutet närmar sig tycker sig mannen ana en 
outsläcklig glans inifrån porten. Han kallar till sig dörrvaktaren och ställer 
den fråga som hans erfarenheter under den långa väntan har mynnat ut i: 
”Alla strävar ju dock mot lagen [...], hur kommer det sig då att under alla 
dessa år ingen utom jag har begärt inträde?” (184). Dörrvaktaren böjer sig 
ned över den döende mannen och svarar: ”Här kunde ingen annan vinna 
inträde, ty denna ingång var bestämd endast för dig. Jag går nu och stänger 
den.” (ibid) Med dessa ord slutar berättelsen.  

Även om Kafka inte uttryckligen nämner frågan om rättvisa i allegorin 
om lagen, är det rättvisans möjlighetsvillkor som står i centrum för Derri-
das läsning av berättelsen i en kort text med samma titel ”Inför Lagen” 
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(2007). Derrida gör här en skillnad mellan lagen (lagarna) och Lagen (med 
stort L), en skillnad som han senare utvecklar i boken Lagens kraft (2005a) 
genom distinktionen mellan rättvisan som rätten och rättvisan (som rätt-
visa). I Derridas (2007) läsning av Kafkas berättelse får mannen från landet 
vänta ett helt liv framför Lagens port på en rättvisa som aldrig infinner sig. 
Rättvisan är det som utlovas av lagen, och det som gör att mannen fortsät-
ter att vara foglig, tålmodig och hoppfullt väntande. Men även om rättvi-
san aldrig infinner sig, lämnar den inte praktiserandet av lagen oberörd. I 
själva verket kan lagens auktoritet och verkningskraft ses som en produkt 
av mannens förväntan på att rättvisa till slut ska infinna sig, det vill säga 
att den praktiserade lagen inte bara ska vara rätt och rationellt berättigad 
utan även rättvis. Även om mannen från landet i berättelsen aldrig får en 
direkt tillgång till rättvisan, är det således den som samtidigt präglar och 
reglerar hela hans liv. Till exempel är det dörrvaktarens förmodade relat-
ion till rättvisan, vars port han vaktar men inte själv har inträde i, som gör 
honom till en auktoritet, till en ”lagman” eller ”lagens man” i mannens 
ögon (liksom mannen från landet befinner sig även dörrvaktaren hela tiden 
framför och utanför porten).  

I Derridas läsning tycks Kafkas allegori om lagen därmed bli till en be-
rättelse om det sätt på vilket vi tycks erfara skillnaden mellan rättvisan som 
rätt och rättvisan (som rättvisa).  Genom sin läsning bjuder han in oss till 
att reflektera över vad rätten eller lagen skulle vara om den inte samtidigt 
var relaterad till rättvisan, det vill säga om den endast kunde erfaras i sin 
”banala alldaglighet” (Arendt 1996). Tänk om, tycks Derrida fråga oss, 
det inte finns något bakom porten? Tänk om vi redan nu visste att vi aldrig 
skulle få tillgång till rättvisan, något som mannen från landet först får reda 
på i slutet av sitt liv? Skulle denna visshet förändra vår relation till lagen 
och idén om rättvisa? Skulle det påverka vårt praktiserande och efterföl-
jande av lagen?  

Det är också denna lagens eller rättens alldagliga banalitet som Derrida 
börjar med att beskriva i dekonstruktionen av rättvisans möjlighetsvillkor i 
Lagens kraft (2005a), en beskrivning som inte ligger långt från Arents tan-
kar om ”den banala ondskan” som människans oförmåga att självständigt 
fälla omdömen bortom ett enkelt efterföljande av regler och moraliska 
principer. Som Derrida uttrycker det: ”Varje gång något händer eller går 
bra, varje gång som man i lugn och ro tillämpar en regel på ett enskilt fall, 
på ett rätt inordnat exempel, enligt ett avgörande domslut, är det möjligt 
att rätten kommer till sin rätt, men man kan vara säker på att rättvisan inte 
gör det.” (Derrida 2005a, s 24)  

För Derrida kan rättvisan som rätt aldrig vara liktydig med rättvisan. 
Rätten utgör alltid ”beräkningens element” (Derrida 2005a, s 24), vilket 
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inkluderar kunskap, beräkningar, jämförelser och teoretiska bedömningar i 
mötet med den andre. Inom beräkningens element kan vi förlita oss på att 
vi har handlat rätt i relation till andra om vi gjort det i överenstämmelse 
med fastställda normer, värden och regler som på förhand talar för oss vad 
vi bör göra och varför. Vi kan göra bedömningar mellan vad som är gott 
och ont, rätt och orätt, rättvist och orättvist, vad vi kan tolerera och vad vi 
inte kan tolerera genom att till exempel applicera ett givet kriterium eller 
moralkod på det specifika och enskilda fallet. Om vi återknyter till det 
inledande exemplet från samhällskunskapslektionen, kan användandet av 
de mänskliga fri-och rättigheterna som bedömningsgrund för att avgöra 
var toleransens gränser går i mötet med den andre, ses som ett exempel på 
hur en på förhand upprättad och generell regel kan tillämpas på enskilda 
fall.  

Om vi uteslutande handlar i enlighet med den generella eller objektiva 
rätten, skulle vi enligt Derrida således befinna oss helt inom rätten eller 
lagen, det vill säga vi skulle inte handla orätt eller göra felaktiga bedöm-
ningar, men vi skulle inte heller vara rättvisa. Liksom mannen från landet i 
Kafkas allegori skulle vi befinna oss på en plats tillsynes bortom tid och 
rum, ”fjärmade från verkligheten” (Arendt 1996) och det liv vi lever till-
samman med andra i specifika rumsliga och tidsliga kontexter. På denna 
plats tycks relationen till lagens dörrvaktare vara den enda möjliga relat-
ionen, vilket också gör att det är dörrvaktaren och inte längre världen eller 
det som eventuellt finns bakom Lagens port (rättvisan?) som görs till före-
mål för mannens årslånga studier (efter ett helt liv framför Lagen har man-
nen till och med lärt sig känna igen lopporna i dörrvaktarens pälskrage).  

Problemet med att befinna sig helt inom lagen – hur eftersträvansvärt 
det än må vara – är såldes inte att det riskerar att leda till dåligt under-
byggda beslut, till felbedömningar och felaktiga uträkningar i mötet med 
den andre, utan att det utesluter möjligheten att fatta ett beslut som inte 
redan är taget på förhand. Som Derrida uttrycker det: 
 

If we knew what to do, if I knew in terms of knowledge what I have to do 
before the decision, then the decision would not be a decision. It would 
simply be the application of a rule, the consequence of a premiss, and there 
would be no problem, there would be no decision [...] [T]here would simply 
be a serene application of a programme of knowledge and then we could 
delegate decisions to scientists and theoreticians.  (Derrida 1999b, s 66 ) 

 
Caputo (1997) har lite tillspetsat därför liknat rätten som rättvisa vid att ta 
sig fram i den sociala tillvaron med autopiloten på. När vägen är öppen 
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och fri seglar vi fram på tillvarons hav per automatik med ”cruise control” 
och våra händer knappt vidrörandes ratten. Förvissade om att vi kommer 
att handla rätt och riktigt i mötet med den andre, kan vi tryggt luta oss 
tillbaka i vetskapen om att vi hela tiden kommer befinna oss inom ramen 
för det kalkulerbara, det programmerbara, det applicerbara. Vi skulle 
kunna låta en dator ta över navigeringen åt oss!  

Men, frågar oss Derrida, om vi inte bara vill fatta rätta beslut utan även 
rättvisa, måste vi då inte också stå öppna och sårbara inför det oberäk-
ningsbara och oväntade i mötet med den andre?  

Den rättvisa gränsdragningen 
För Derrida liksom för Arendt handlar beslut och bedömningar alltid om 
konkreta individer som fäller omdömen i det enskilda och specifika fallet. 
Till skillnad från rättvisan som rätt, som alltid förutsätter allmängiltighet 
hos en regel, en norm eller ett universellt imperativ, kräver rättvisan (som 
rättvisa) därför från första början en konkret adress och en respons som är 
unik. Rättvisan handlar i detta ljus om den unike andre och om att kräva 
rättvisa å den andres vägnar i det enskilda och specifika fallet. Den fråga 
som Derrida (2005a) ställer i Lagens kraft är därför hur rättvisan, som 
alltid bör gälla ”en singularitet [...] outbytbara existenser [...] i en unik 
situation” (s 25), förhåller sig till rätten, som i sin tur alltid måste ha ”en 
generell form, även om denna generalitet alltid föreskriver en unik tillämp-
ning” (s 25).    

Det Derrida vill göra oss uppmärksamma på här, är att rättvisan som 
rätt endast kan utgöra en sida av rättvisans och det rättvisa beslutets logik. 
I själva verket skulle vi inte ha en föreställning om rättens banala alldaglig-
het (livet framför Lagens port), om vi inte samtidigt hade en erfarenhet 
eller ett minne av något som låg bortom rätten (det som kan anas innanför 
porten?). Men för att skilja sig från rätten, måste rättvisan enligt Derrida 
därför med nödvändighet tillhöra det ”oberäkningsbaras element”, det vill 
säga till det som överraskar, avbryter och stör varje subjekts beslutande 
rationalitet. Gert Biesta beskriver vikten av att också våga bli överrumplad 
och svarslös i mötet med den andre på följande sätt: 

 

If justice is a concern for the other as other, for the otherness of the other, 
for an otherness that, by definition, we can neither foresee nor totalize, if 
justice, in short, always addresses itself to the singularity of the other [...] we 
are obligated – in the very name of justice – to keep the unforeseen possibil-
ity of the in-coming of the other, the surprise of the “invention” of the oth-
er, open [...]. (Peters & Biesta 2009, s 31) 
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Samtidigt är det enligt Derrida (2005a) inte möjligt att tala om rättvisan 
utan att i samma stund ”förråda” den. Liksom mannen utanför Lagens 
port kan vi aldrig få en direkt eller omedelbart tillgång till rättvisan utan 
att i samma stund reducera den till beräkningarnas element. ”Rättvisan är 
en erfarenhet av det omöjliga” (s 24), säger oss Derrida, och kan därför 
endast nås genom en erfarenhet som är aporetisk till sin karaktär:  

 

Rätten är inte rättvisan. Rätten är beräkningens element, och det är riktigt 
att rätten finns; men rättvisan är omöjlig att beräkna, den kräver att man 
räknar med det oberäkningsbara; och de aporetiska erfarenheterna är rättvi-
sans lika osannolika som nödvändiga erfarenheter, det vill säga ögonblick 
där beslutet mellan det rättvisa och det orättvisa aldrig kan garanteras av en 
regel (Derrida 2005a, s 22, min kursivering)  

 
För att närma sig den ”aporetiska erfarenhet” eller det ”ögonblick” då 
själva beslutet mellan det rättvisa och det orättvisa – och i förlängingen 
mellan den berättigade gränsdragningen och den godtyckliga gränsdrag-
ningen – aldrig kan garanteras av en regel, vänder sig Derrida (2005a) åter 
till Levinas ansvarsetik och föreställningen om ansvaret för den Andre som 
oändligt och omöjligt att helt uppfylla. Eftersom rätten alltid handlar om 
det allmängiltiga och universella, manifesterar den sig bäst i termer av jäm-
likhet och symmetri. Mannen från landet i Kafkas allegori blir också först 
förvånad när han vägras inträde i Lagen, eftersom rättvisan som rätt ju ska 
vara tillgänglig för var och en – vi är alla lika inför lagen. Rättvisan (som 
rättvisa) å andra sidan handlar enligt Derrida (2005a) alltid om vad den 
singulärt andre kräver av mig. Detta mitt krav på rättvisa å den unike an-
dres vägnar, ställer mig därför inför ett ansvar som är asymmetriskt och 
endast mitt, och från vilket jag varken kan gömma mig eller svära mig fri 
genom att följa en generella och allmänsgiltig regel. Med andra ord mani-
festerar sig rättvisan enligt Derrida bäst i termer av heterogenitet och as-
symmetri (Mannen: ”Alla strävar ju dock mot lagen [...], hur kommer det 
sig då att under alla dessa år ingen utom jag har begärt inträde?” Dörrvak-
taren: ”Här kunde ingen annan vinna inträde, ty denna ingång var bestämd 
endast för dig.”) 

På samma gång som det enligt Derrida är omöjligt att tala om eller 
vinna tillträde till rättvisan utan att i samma stund ”förråda” den, lämnar 
rättvisan i sin tur dock aldrig praktiserandet av lagen oberörd. Detta visar 
sig bland annat i vår förväntan på att lagen inte bara ska vara rätt, utan 
även rättvis. Det är också i detta sammanhang som Derrida väljer att besk-
riva rättvisan som ”ett rop på rättvisa” (2005a, s 24).   
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Ett rop på rättvisa 

Vem (eller vad) är det som ropar på rättvisa? Vem är det som kallar oss 
inför rätta? För att närma sig denna fråga vänder sig Derrida till Levinas 
”minimala definiton” av rättvisan i Totality and Infinity (1969): rättvisa är 
relationen till den Andre. Även om rättvisan för Levinas inte är detsamma 
som det etiska ansvaret för den Andre, är det i denna sinnliga närhetsrelat-
ion ansikte mot ansikte som han tycker sig finna dess grund (Wolcher 
2003). Som Levinas uttrycker det: “Ultimately it is a question of founding 
the justice that offends the face on the obligation with respect to the face.” 
(Levinas 1999, s 103) För Levinas (1969) förutsätter den etiska relationen 
ett möte ansikte mot ansikte där jag ensam står till svars inför den Andres 
unicitet och singularitet. Den ursprungliga relationen är således endast 
mellan två, Jag och den Andre, där jaget står öppet och sårbart inför den 
Andres tysta krav på mig. Till skillnad från Martin Buber är det möte som 
Levinas (1969) beskriver här således inte en symbiotisk och ömsesidig re-
lation mellan två subjekt, mellan ett Jag och ett Du. Istället handlar det om 
en grundläggande asymmetri mellan jaget och en Annan, där jag ensam 
står till svars för den Andre: ” In this sense, I am responsible for the Other 
without waiting for reciprocity [...] Reciprocity is his affair. It is precisely 
insofar as the relationship between the Other and me is not reciprocal that 
I am subjection to the Other [...].” (Levinas 1985, s 98) 

Medveten om att vi inte enbart existerar i form av en sådan tvåfaldig 
och asymmetrisk relation, introducerar Levinas (1969) begreppet ”den 
tredje parten” som nu får stå som representant för den pluralitet av männi-
skor som kännetecknar det sociala och politiska livet. Denna mänskliga 
pluralitet ska dock inte förstås i kollektiva termer, utan består alltid av 
unika och singulära andra. Den tredje utgör i denna pluralitet därför inte 
bara den Andres Andre utan på samma gång också min och den Andres 
granne.  Med den tredje parten kommer därför kravet på social rättvisa 
enligt Levinas (1969) in. Nu följer den svåra uppgiften att göra priorite-
ringar och bedömningar, att värdera, jämföra och tematisera i mötet med 
andra människor, eftersom jag nu inte bara ska kräva rättvisa å den An-
dres utan även mina grannars vägnar. Det som för Levinas från början var 
ett etiskt ansvar, en absolut öppenhet och sårbarhet inför den unike Andres 
krav på mig, förändras därmed i och med den tredjes inträde som nu stör 
den etiska relationen och det ansvar som måste föregå all form av jämfö-
relse och bedömning. Eller med Levinas ord:  

 

[T]he third person is himself also a neighbor, and also falls within the pur-
view of the I’s responsibility. Here, beginning with this third person, is the 
proximity of a human plurality. Who, in this plurality, comes first? This is 
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the time and place of the birth of the question: of a demand for justice! This 
is the obligation to compare unique and incomparable others; this is the 
moment of knowledge and, henceforth, of an objectivity beyond or on the 
hither side of the nakedness of the face; this is the moment of consciousness 
and intentionality. (Levinas 1998, s 166-167) 

 
Problemet enligt Derrida är att Levinas, i sin vilja att grunda rättvisan i den 
etiska relationen, inte kan låta den tredje parten komma efter den etiska 
relationen mellan mig och den Andre – först två och sedan tre. Istället insi-
sterar Levinas på att den tredje redan från första början är närvarande i 
mötet som ett rop på rättvisa (”a call for justice”, Derrida 1999b, s 69) Vid 
denna punkt ställer Levinas föreställning om rättvisan oss enligt Derrida 
därför inför en ”förfärlig” eller våldsam situation (ibid s 69). För att vara 
rättvis måste jag ta den tredje parten i beräknande, vilket endast kan inne-
bära att jag i samma stund måste förråda den etiska och asymmetriska 
relationen mellan två, jag och den Andre. Eftersom den tredje parten både 
är den Andres Andre, och min och den Andres granne, behöver jag nu 
använda kategorier och jämförelser, hitta likheter och skillnader mellan det 
som från början var ojämförbart: den Andre (det singulära) och mina 
grannar (alla andra unika Andra). Men samtidigt, om jag inte gjorde såd-
ana bedömningar och jämförelser mellan det ojämförbara, skulle rättvisan 
bli omöjlig och verkningslös. Enligt Derrida finns det därför också en oro i 
Levinas texter om rättvisan, ett ”rop på rättvisa” som kallar: ”Vad ska jag 
göra med rättvisan, då rättvisan tycks vara orättvis?” (Derrida 1999b, s 
68) 

Vem (eller vad) är det som ropar här? Till skillnad från Levinas beskriv-
ning av rättvisan utgör denna ”förfärliga situation”, där jag på en och 
samma gång ingår i en etisk relation med den Andre (i singularis) och i en 
relation med mina grannar (alla andra Andra), inte ett problem eller hinder 
för rättvisan utan snarare dess möjlighetsvillkor. Detta eftersom den Andre 
enligt Derrida alltid samtidigt är den tredje. Det kan här vara på sin plats 
att återge ett längre citat av Derrida:  

 

This is the terrible situation in which the unjust is not simply the contrary of 
justice [...] This looks terrible, and negative, and tragic, but it is also a 
chance, it is the condition of a decision. This terrible situation of two and 
three which I have just described is not simply a trap, it is a condition of jus-
tice. If there is a justice it has to go through this terrible situation where 
there are two and three: I have a relation to the other in his/her singularity 
or uniqueness, and at the same time the third one is already in place. The 
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second one is a third one. ‘You are a third one’, that is the condition of jus-
tice. (Derrida 1999b s 69) 

 
Det Derrida åsyftar här är den strukturella ambivalens som varje gräns-
dragnings dubbla funktion av inneslutning och uteslutning enligt honom 
ger upphov till. Rättvisan inkluderar redan spår av det som det utesluter 
(orättvisan), insidan är redan kontaminerad av utsidan eftersom gränsen 
mellan dem aldrig kan vara absolut. Den etiska relationen till den Andre är 
samtidigt den sociala relationen till den tredje, rättvisan är alltid redan 
kontaminerad av orättvisan.  

På samma sätt kommer det alltid finnas de som orättmätigt utesluts av 
varje rättvis bedömning mellan en rationellt berättigad och en godtycklig 
motivering av toleransens gränser. Dessa uteslutna andra befinner sig så att 
säga ”utanför” rättvisan som rätt, samtidigt som deras ansikten i tysthet 
ropar till oss likt spår av annanhet ”inifrån” rätten och varje redan given 
och praktiserad gränsdragning: ”Vad ska vi göra med rättvisan, då rättvi-
san är orättvis?” Det är här inte svårt att erinra sig alla de ”dom” som 
genom historien både har uteslutits och förföljts på grund av att de har 
fallit utanför gränserna för rättvisan som rätt.  

Samtidigt är det just i detta ifrågasättande av lagen, av rättvisan som lag, 
som det enligt Derrida (2005a) vilar en möjlighet till förnyelse och ”för-
bättring” av lagen, genom att den ständigt kan dekonstrueras och destabi-
liseras av de uteslutna och singulära andra vars lidande gång på gång kallar 
oss utanför lagens ordning för att i ”beslutets ögonblick” kräva rättvisa.31 
Under ett seminarium på Södertörns högskola formulerade Derrida denna 
ständiga möjlighet till förändring och ”förbättring” av lagen på följande 
sätt:  

[O]m man analyserar den struktur [av rättvisan] som jag grovt beskrev, så 
finner man att något helt enkelt kan vara bättre och något helt enkelt sämre 
[...] Och det är just detta ”det vore bättre … ” som inte är inkluderar i rätt-
systemets immanens, i dess inre. Det är något som ligger bortom det: det är 
bättre att ha ett bättre förhållande till den andre, än att inte ha det [...] och 
fred är bättre än krig [...]. (Derrida 2005a, s 135, min kursivering)  

                                                      
31 Rättvisan (som rättvisa) ska enligt Derrida (2005b) dock inte förstås som en 
regulativ idé eller ett på förhand definierat ideal som existerar utanför tid och rum 
och som vi både kan och bör förhålla oss till på ett direkt sätt. Samtidigt är Derrida 
noga med att påpeka att denna allmänna föreställning om en regulativ idé skiljer 
sig från Kants definition av den. Derridas förhållande till Kants användning tycks 
vara mer ambivalent. Eller som han själv uttrycker det: ”Although such a last resort 
or final recourse risks becoming an alibi, it remains a certain dignity. I cannot 
swear that I will not one day give in to it” (Derrida 2005b, s 83).  
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Men samtidigt som rättvisan just därför aldrig kan vänta i mötet med den 
andre – ”It’s intolerable! Justice now!” som Ricœur (1996) skulle ha ut-
tryckt det – kan rättvisan aldrig infinna sig här och nu, den är alltid kom-
mande. För i samma ögonblick som vi på nytt förkroppsligar och gestaltar 
rättvisan i lagen, genom nya beslut, regler, bedömningar och rationellt 
berättigade gränsdragningar (hur kreativa och inkluderande de än må 
vara), har vi också förrått den genom att nya uteslutningar och gränsdrag-
ningar har gjorts. Rättvisan kräver ett beslut nu, men det rättvisa beslutet 
kan aldrig vara i stunden helt närvarande. Därför gör Derrida också ofta 
tillägget ”om något sådant finns” när han talar om rättvisan (som rättvisa): 
”[F]ör att ett beslut ska vara [...] rättvist måste det i sitt eget ögonblick, om 
något sådant finns, samtidigt vara regelbundet och utan regler, lagkonser-
verande och lika mycket lagförstörande … för att varje gång kunna åter-
uppfinna [...] det nya och fria bejakandet av dess princip.” (Derrida 2005a, 
s 33, min kursivering) 

Därmed har Derrida fört oss fram till den ”aporetiska erfarenhet” där 
en rättvis gränsdragning mellan det vi kan tolerera och det vi inte kan tole-
rera, i ”beslutets ögonblick” inte längre kan garanteras av en regel. Med 
andra ord står det tolererande subjektet åter inför ett omöjligt men nöd-
vändigt vägval i mötet med den andre.     

Det tolererande subjektets dilemma: Var öppen! Dra gränser!                                
Jag vill börja med att återknyta till det inledande exempelet från lektionen i 
samhällskunskap. Vad kan Derridas dekonstruktioner av rättvisans möj-
lighetsvillkor säga oss om hur lärare och elever bör förhålla sig till de gene-
rella värden och principer som åberopas i undervisningen (i detta fall de 
mänskliga fri- och rättigheterna), så att de beslut och bedömningar som de 
är tänkta att fatta utifrån dem i mötet med den ”problematiske” andre inte 
blir opersonliga och fjärmade från ett liv de delar med konkreta och speci-
fika andra? Om gränsen mellan det vi kan tolerera och det vi inte kan tole-
rera inte längre kan garanteras av en regel, hur ska vi då föreställa oss det 
tolererande subjekt som i mötet med en annan människa säger ”jag beslu-
tar att vara öppen” eller ”jag beslutar att dra gränser” och ”mitt beslut är 
rättvist”? 

På ett ställe i Lagens kraft ställer Derrida oss följande fråga: ”Kan man 
någonsin säga: en handling är inte bara legal utan rättvis? Att en person 
handlar inte bara med rätten på sin sida, utan också med rättvisan? [...] 
Kan man någonsin säga: jag vet att jag handlar rättvist?” (Derrida 2005a, s 
25, min kursivering) Vad dekonstruktionen av rättvisans möjlighetsvillkor 
visar oss är att en sådan förvissning – jag vet att jag är eller handlar rättvist 
– aldrig är möjlig att ha, utom möjligen i ”det goda samvetets eller mystifi-
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kationens sammanhang.” (Derrida 2005a, s 25) Detta innebär i sin tur att 
själva beslutet mellan att vara öppen eller dra gränser i mötet med den 
andre aldrig kan vara ”i stunden fullkomligt rättvist” (Derrida 2005a, s 
35). För antingen har toleransens gränser i mötet med den andre beslutats 
utan att en generell och allmängiltig regel har följts, vilket gör att inget 
längre kan borga för dess rättvisa, eller så har beslutet följt en regel, vilket 
visserligen kan göra gränsdragningen mot den andre rätt eller rationellt 
berättigad, men inte längre rättvis.  

Det står nu klart att Derrida, genom sin dekonstruktion av rättvisans 
möjlighetsvillkor, har fört det tolererande subjektet som rättvist beslutande 
auktoritet fram till ännu en oframkomlig väg eller apori i möten med den 
”problematiske” andre. För samtidigt som vi inte kan kräva rättvisa å den 
andres vägnar utan att förkroppsliga rättvisan i lagen, i allmänna regler, 
strategier och beräkningar (och därmed i nya uteslutningar), kan ett sådant 
förkroppsligande av rättvisan som rätt inte längre rymma rättvisan (som 
rättvisa). Som Derrida (2005a) uttrycker det, endast ett beslut kan vara 
rättvist, men i samma stund som gränsen mellan det vi kan tolerera och det 
vi inte kan tolerera verkställs i det konkreta och specifika fallet ”på ett 
singulärt sätt av singulära varelser” (s 124), kan beslutet visserligen vara 
rätt eller rationellt berättigat, men inte längre rättvis. Med andra ord är det 
inte längre möjligt att i mötet med den andre samtidigt säga ”jag beslutar 
att var öppen/dra gränser” och ”mitt beslut är rättvist”, utan att omedel-
bart förråda rättvisan, om än inte rätten (Derrida 2005a). 

Att vi både kan känna tvekan och ångest inför uppgiften att dra gränser 
och fatta rättvisa beslut i möten med andra människor, är något som de 
flesta av oss kan känna igen. För Derrida ligger det dock något djupare i 
den tvekan vi ofta känner inför svåra beslut, en tvekan som visar på varje 
besluts radikalt ogrundade karaktär. Radikaliteten ligger här inte i det 
faktum att vi ofta har bristande kunskap och information om den specifika 
situation vi befinner oss i. Det beslutet i stunden ställer oss inför är istället 
det nödvändiga i att ”uppfinna regeln och exemplet på nytt” (Derrida 
2005a, s 25) eftersom det omöjliga vägvalet i situationen nu kräver oss på 
en respons som är unik. När elever och lärare, trots det ”goda” eller efter-
strävansvärda i de normer och värden som åberopas som bedömnings-
grund i undervisningen, plötsligt står handfallna för om de ska vara öppna 
eller dra gränser i mötet med den ”problematiske” andre, men samtidigt 
känner att ett beslut måste fattas, utgör denna tvekan och ångest således 
inte det rättvisa beslutets negativa villkor, utan dess möjlighetsvillkor. Eller 
för att låna Derridas ord: 
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I am in front of a problem and I know that the two determined solutions are 
as justifiable as one another. From that point I have to take responsibility 
which is heterogeneous to knowledge. If the decision is simply the final 
moment of a knowing process, it is not a decision. So the decision first of all 
has to go through a terrible process of undecidability, otherwise it would 
not be a decision, and it has to be heterogeneous to the space of knowledge. 
(Derrida 1999b, s 66) 

 
Därmed inbjuder Derridas läsning av Kafkas parabel om lagen oss även till 
en annan läsning av rättvisan, till en annan väntan på rättvisan, och i för-
längningen till ett annat sätt att besvara frågan om hur gränsen mellan det 
vi kan tolerera och det vi inte kan tolerera inte bara kan beslutas på ration-
ella utan även på rättvisa grunder. I denna version upptäcker vi att mannen 
från landet inte väntar på något, eftersom det han väntar på (rättvisan) i 
viss mening redan har infunnit sig som spår av annanhet i våra redan givna 
principer, värden och bedömningsgrunder. Men just för att rättvisan end-
ast kan visa sig som spår eller rop på rättvisa i beslutets ögonblick (”Det 
kan inte tolereras! ”Rättvisa nu!”) är den också i en aspekt alltid kom-
mande. Häri vilar även dess möjligheter, eftersom lagen ständigt kan för-
nyas och förbättras genom att gång på gång dekonstrueras och destabilise-
ras av de uteslutna och singulära andra vars ansikten i det tysta kallar oss 
utanför lagens ordning och kräver rättvisa. Det vi upptäcker då är att den 
rättvisa vi söker oupphörligen och utan garantier måste återuppfinnas och 
förkroppsligas på nytt, inte sedan eller någon annan stans utan här och nu, 
i den värld vi delar med en pluralitet av konkreta och specifika andra. Eller 
som Derrida uttrycker det: “Eftersom det inte finns någon säker och tran-
scendental regel för att bestämma utanför kontexten vad vi måste göra, så 
är detta platsen där ansvarstagande måste ske, på ett singulärt sätt av 
singulära varelser.” (2005a, s 124) 

Tillbaka i klassrummet 
Jag vill avslutningsvis säga något om vad det rättvisa beslutets aporetiska 
karaktär gör oss uppmärksamma på i relation till ett pedagogiskt arbete 
med tolerans inom skola och utbildning. En mer utförlig diskussion av 
kapitlets pedagogiska implikationer görs som tidigare nämnts i avhand-
lingens del IV ”Betraktelser”. Det första handlar om att de bedömningar 
och beslut genom vilka toleransens gränser gestaltas och omgestaltas i våra 
vardagliga möten med andra, aldrig tar form i ett socialt vacum. Att inte 
med säkerhet veta hur jag ska fortsätta i mötet med den ”problematiske” 
andre innebär därför inte att vi som lärare nu måste ge upp alla anspråk på 
kunskap och rationalitet i undervisningen och överlämna elevernas beslut 
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åt slumpen. Tvärtom måste varje enskilt praktiserat beslut om toleransens 
gränser alltid förberedas så långt som möjligt i undervisningen med in-
formation, teoretisk kunskap och noggranna läsningar av kontexten och 
den specifika sociala situation vi idag befinner oss i (Derrida 1999b). Att 
som under det inledande exemplet från samhällskunskapslektionen låta 
eleverna gemensamt diskutera och pröva toleransens gränser utifrån de 
mänskliga fri- och rättigheterna och de känslor och tankar som väcktes 
under filmen Far From Heaven, är därför inget som i sig motsätter sig det 
rättvisa beslutets nödvändigt ogrundade karaktär. Men vid en viss punkt 
måste själva beslutet mellan att vara öppen och dra gränser i mötet med 
den ”problematiske” andre – hur noga det än förbereds och hur eftersträv-
gansvärda de värden och principer som vi åberopar som bedömningsgrund 
än må vara – genomgå ”obestämbarhetens rättegång” för att vara ett be-
slut och inte endast ett opersonligt efterföljande av en regel (Derrida 
1999b). I detta det rättvisa beslutets ”ögonblick” kan beslutet därför inte 
längre vara en rationell övergång från en punkt till en annan, utan kräver 
”ett språng” ut i det okända där regeln och exemplet måste uppfinnas och 
förkroppsligas på nytt i form av en respons som är unik (Derrida 1999b). 
Samtidigt som frågan om toleransens gränser därmed alltid måste förbere-
das så långt som möjligt med kunskap, information och noggranna läs-
ningar i undervisningen, tycks läraren även behöva förebereda eleverna på 
vad det kan innebära att stå överrumplade och svarslösa i mötet med den 
”problematiske” andre, och vad en sådan öppenhet och sårbarhet kan säga 
oss om möjligheten (och omöjligheten) att i stunden fatta ett rättvist beslut.  

Det andra jag vill ta upp i relation till utbildning och undervisning gäller 
det tolererande subjektets suveräna position som rättvist beslutande aukto-
ritet. Som framgått ska det subjekt som i mötet med en annan människa 
säger ”jag tolererar (är öppen och drar gränser mot) dig”, inte längre för-
stås i termer av den liberala eller autonoma individen som själv är ansvarig 
för sina handlingar, en föreställning som annars är central inom toleran-
sens metodik och de diskurser som omger den. Eftersom varje beslut alltid 
måste gå igenom ”obestämbarhetens process” för att vara ett beslut och 
inte endast ett efterföljande av en regel, behöver beslutet på ett sätt alltid 
störa och avbryta alla tidigare uträkningar och regler (vilket, som upp-
märksammades tidigare, inte innebär att sådana uträkningar är oviktiga). 
Därmed tycks själva beslutet initieras av det som ligger bortom det beslu-
tande subjektets kontroll. Som Derrida uttrycker det: ”Jag vill att jag ska 
erkännas som ett subjekt, som någon som säger ’jag’, och som är fri … Jag 
är för detta upp till en viss punkt, till den punkt där den andre, kalla det 
för händelsen, eller den andres alteritet … kommer in.” (2005a, s 126) 
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Derrida går här så långt som att säga att det därför inte är jag som beslutar 
i mötet med den andre – det är den andre i mig som beslutar:  
 

For a decision to be a decision, it must be made by the other in myself, 
which doesn’t exonerate me from responsibility. On the contrary, I am pas-
sive in a decision, because as soon I am active, as soon as I know that ‘I’ am 
the master of my decision, I am claiming that I know what to do and that 
everything depends on my knowledge which, in turn, cancels the decision. 
(Derrida 1999b, s 67) 

 
Det dekonstruktionen av rättvisans möjlighetsvillkor visar oss är således att 
jag i ”beslutets ögonblick” inte längre kan vara säker på att beslutet är 
fullkomligt mitt. Eftersom det ”jag” som beslutar är en följd av den obe-
stämbarhet som kräver mig på en unik respons i mötet med den andre, ska 
detta ”jag” inte längre ses som orsaken till utan snarare som resultatet av 
den respons som har tagit form. ”Jag” beslutar aldrig i mitt eget namn, 
som Derrida (1999b) uttrycker det, för så snart jag hävdar att ”jag” har 
fattat ett beslut (och än mindre ett rättvist sådant), kan jag vara säker på 
att så inte är fallet. Med andra ord innebär varje rättvist beslut, om det är 
ett beslut och inte endast ett opersonligt efterföljande av en regel, att ele-
verna också kan komma förändrade och transformerade ut ur mötet, det 
vill säga som någon annan än den de var innan.  

Om vi följer Derrida (2005a) inkluderar rättvisans apori därmed inte 
bara en grundläggande tvekan och ovisshet i mötet med den andre, utan 
utgör även en ångestfylld process. Med referenser till Søren Kierkegaard 
inkluderar varje rättvist beslut enligt honom i själva verket ett vansinne, 
där jag ensam står inför rätta inför den Andres (i singularis) och den tredjes 
(alla andra Andra) samtidiga och oförenliga krav på rättvisa. Därmed tycks 
det inte heller vara möjligt att komma omärkt ur en sådan erfarenhet 
(Norvall 2004). Som Derrida uttrycker det: “This [terrible process of unde-
cidability] [...] announces itself; it precedes me, swoops down upon and 
seizes me here and now [...] It is what is most undeniably real. And sen-
sible.” (Derrida 2005b, s 84) Även om vi som i det inledande exemplet från 
samhällskunskapslektionen alltid måste utgå från på förhand presenterade 
principer och värden om var toleransens gränser ska dras i undervisningen, 
tycks den obestämbarnhet som samtidigt föregår varje konkret praktise-
rande av ett beslut fortfarande kunna visa sig retroaktivt, som en erfaren-
het eller spår i individens existens. Den fråga som uppstår här är hur dessa 
spår och erfarenheter kan uppmärksammas i ett pedagogiskt arbete med 
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tolerans inom skola och utbildning, så att de värden och principer vi lär ut 
till våra elever inte endast blir till ”invanda tänkesätt”.  

Tolerans, öppenhet och om att begränsa och bli begränsad 
Syftet med detta kapitel har varit att utforska vad en dekonstruktionistisk 
läsning av gränsdragningens dilemma kan innebära för ett pedagogiskt 
arbete med tolerans inom skola och utbildning. Jag har här valt att tillfäl-
ligt lämna frågan om hur och på vilket sätt eleverna på förhand kan 
komma fram till att något är intolerant och därför inte bör tolereras (till 
exempel genom att åberopa kränkningar av de mänskliga fri- och rättig-
heterna), för att istället åter vända mig till en mer existentiell terminologi 
och låta själva ögonblicket för det rättvisa beslutet symbolisera gränsdrag-
ningens dilemma i möten som eleverna erfar som problematiskt utmanande 
i sina liv här och nu. I centrum för kapitlets utforskande har det som kan 
beskrivas som gränsdragningens dubbla problematik stått. Å ena sidan har 
vi risken att vissa kroppar och liv på förhand och utifrån orättmätiga 
grunder kommer att stängas ute från samhällsgemenskapen, genom att en 
specifik grupps normer och värden upphöjs till en neutral domare över vad 
som bör tolereras och vad som inte bör tolereras. Å andra sidan har vi 
risken att toleransens gränser tänjs ut för långt, att bedömningen så att 
säga uteblir och vi står för öppna och villkorslösa i mötet med den andre, 
vilket medför att de som enligt toleransens logik skulle ha stängts ute från 
samhällsgemenskapen tillåts inträde och delaktighet. Det är också frågan 
om hur själva beslutet mellan att antingen vara öppen eller dra gränser i 
mötet med den ”problematiske” andre kan fattas på rationella och rättvisa 
grunder, som kan sägas stå i fokus för lärarens upplägg av lektionerna i 
samhällskunskap i kapitlets inledande exemplet.  

I min läsning av gränsdragningens dilemma har jag tagit utgångspunkt i 
Arendts (1996) antagande om att det är oförmågan att använda sin om-
dömesförmåga bortom en abstrakt värld av moralkoder och universella 
kategorier, som gör att en människa kan begå onda handlingar. För Arendt 
liksom för Derrida kan det aldrig finnas några generellt giltiga normer eller 
osvikliga regler som gör det möjligt för individen att tveklöst döma i det 
enskilda och levda fallet. Det distinktionen mellan rättvisan som rätt och 
rättvisan (som rättvisa) visar oss, är att det tolererande subjektet som rätt-
vist beslutande auktoritet måste ha genomlevt ännu en ofrånkomlig obe-
stämbarhet i mötet med den ”problematiske” andre. För antingen har tole-
ransens gränser beslutats utan att en generell och allmängiltig regel har 
följts i mötet, vilket gör att inget längre kan borga för dess rättvisa, eller så 
har beslutet följt en regel, vilket visserligen kan göra gränsdragningen mot 
den andre rätt eller rationellt berättigad, men inte längre rättvis. I båda 
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fallen har det tolererande subjektet ställts inför ett nödvändigt men omöj-
ligt vägval eftersom det inte längre har varit möjligt att säga ”jag beslutar 
att vara öppen/dra gränser” och ”mitt beslut är rättvist” i mötet med den 
andre, utan att i samma stund förråda rättvisan (om än inte rättvisan som 
rätt). Det dekonstruktionen av rättisans möjlighetsvillkor visar oss i relat-
ion till gränsdragningens dilemma, är således varje rättvist besluts i stunden 
radikalt ogrundade karaktär.  

Vad säger oss då dekonstruktionen av rättvisans möjlighetsvillkor om ett 
pedagogiskt arbete med tolerans inom skola och utbildning? Låt mig först 
börja med vad den inte säger oss. Rättvisans aporetiska karaktär innebär 
inte att vi som lärare nu måste ge upp alla anspråk på kunskap och rat-
ionalitet i undervisningen och överlämna elevernas beslut åt slumpen. Sna-
rare måste varje rättvis gräns mellan det vi kan tolerera och det vi inte kan 
tolerera alltid förberedas så långt som möjligt med information, teoretisk 
kunskap och noggranna läsningar av kontexten och den specifika sociala 
situation som vi befinner oss i. Men i själva ”beslutets ögonblick” måste 
varje praktiserad gränsdragning, hur noga den än förbereds i undervisning-
en, genomgå obestämbarhetens ”förfärliga process” för att vara ett beslut 
och inte endast ett opersonligt efterföljande av en regel i mötet med den 
”problematiske” andre. Därmed skiftas uppmärksamheten i undervisning-
en från frågan om hur och på vilket sätt eleverna kan komma fram till att 
något är intolerant och därför inte bör tolereras, för att istället riktas mot 
hur vi kan ge plats och rum åt de aporetiska erfarenheter som samtidigt 
tycks möjliggöra och omöjliggöra, avbryta och bekräfta det tolererande 
subjektets suveräna position som rättvist beslutande auktoritet.  

Vad en dekonstruktionistisk läsning av gränsdragningens dilemma kan 
erbjuda ett pedagogiskt arbete med tolerans, är således ett motstånd mot 
att i undervisningen lära ut generella och allmängitliga regler och värden 
som ”invanda tänkesätt” (Arendt). Istället är det den enskilda individen 
och det specifika fallet som sätts i centrum, eftersom varje praktiserande av 
ett beslut både kräver en konkret adress och en respons som är unik.  Med 
detta vill jag dock inte säga att universella principer, som till exempel de 
mänskliga fri-och rättigheterna, inte längre har någon betydelse eller är 
oviktiga i undervisningen, utan endast att sådana principer inte kan ge 
elevernas beslut och bedömningar ett helt på förhand givet innehåll när de 
på unika sätt gestaltas och omgestaltas i deras vardagliga och konkreta 
möten med andra (jämför med Todd 2010). För i själva ”beslutets ögon-
blick” är det inte längre bara den som tolererar som sätter gränser för den 
andre – den andre har i en aspekt redan begränsat det tolererande subjek-
tets frihet och autonomi som rationellt beslutande auktoritet genom sitt 
omöjliga krav på rättvisa. Från den punkten måste jag därför – hur noga 
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jag än har förberett mig och hur ”goda” och eftersträvansvärda de värden 
och principer jag utgår från må vara – våga ett språng ut i det okända och 
överlåta mig till en respons som inte längre är helt och hållen ”min”. Att 
låta eleverna få möjlighet att genomleva det rättvisa beslutets apori i 
undervisningen kan därför också ses som ett sätt att göra ett transformer-
ande utbyte mellan den som tolererar och den som blir tolererad möjlig: att 
i mötet med den ”problematiske” andre inte bara säga ”jag beslutar att 
vara öppen/dra gränser”, utan även ”mitt beslut är rättvist”, är att komma 
ur mötet som någon annan än den jag var innan.   
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Kapitel 6 Att bära främlingen inom sig utom sig 
 

Det oroande, det främmande finns inom oss själva: vi är våra egna främ-
lingar – vi är kluvna. […] Hur skall man kunna tolerera en främling om 
man inte vet att man är en främling för sig själv? När man tänker på att det 
har behövts så lång tid innan denna lilla transversala sanning […] har upp-
lyst vår tids människor! Kommer denna sanning att göra det möjligt för oss 
att stå ut med varandra så som obevekliga, eftersom vi alla är begärande, 
åtråvärda, dödliga och dödsbringande varelser?  

Julia Kristeva, Främlingar för oss själva 
(1997, s 191) 

Vi är än en gång tillbaka i klassrummet. Exemplet, som åter igen är fiktivt, 
utspelar sig under en lektion i svenska i en högstadieklass och är inspirerad 
av ett lektionsupplägg från artikeln The Paradoxes of Tolerance (Pasamo-
nik 2004). I grupper om fyra sitter eleverna och samtalar om den fråga 
läraren har skrivit upp på tavlan: ”Är tolerans detsamma som att upp-
skatta någon?” står det med stora gröna bokstäver. Bakgrunden till lekt-
ionsupplägget är att några elever på skolan öppet har uttryckt främlingsfi-
entliga åsikter, vilket har föranlett en diskussion i lärarrummet om faran 
med utgå från en allt för politiskt korrekt användning av tolerans i skolans 
värdegrundsarbete. Några av lärarna menar att risken med att framställa 
tolerans som ett allt för lättvindigt och positivt förhållningssätt i undervis-
ningen, är att det endast upplevs som ett abstrakt och verkningslöst ideal 
som inte har något med elevernas egna liv att göra.  

Planen är nu att eleverna på temat ”främlingsfientlighet och tolerans” 
under några lektioner ska få brottas med konkreta situationer där behovet 
av tolerans faktiskt blir aktuellt i deras egna liv, och som därför kan upp-
mana till kritiskt och självständigt tänkande istället för till vackra men 
tomma ord. Läraren har just skrivit upp tre meningar på tavlan. Där går 
nu följande att läsa: ”Jag accepterar inte att: _ _ _”, ”Jag tolererar att: _ _ 
_” och ”Jag uppskattar att:_ _ _”. Läraren klappar kort i händerna för att 
fånga elevernas uppmärksamhet: ”Hör ni, då börjar vi med nästa uppgift.” 
Hon väntar tills det har blivit någorlunda tyst i klassrummet innan hon 
fortsätter:   

 

Läraren: ”Vi har ju alla saker som vi har svårt att acceptera eller stå ut med 
hos andra människor. Eller hur? Det kan vara små irriterande saker hos 
våra nära och kära eller större saker som vi ogillar eller helst vill ta avstånd 
ifrån hos personer vi inte känner eller ens har mött. Fundera några minuter 
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på vad du själv har svårt att acceptera hos andra, det kan till exempel 
handla om deras åsikter, kultur, religion, beteenden eller sexuella läggning.  
Skriv ned det du kommer på.” Hon gör en paus och eleverna börjar skriva. 
”Var det svårt att komma på något?” säger hon efter en stund. Ett nekande 
mummel hörs från eleverna. ”Ok, nu vill jag att ni väljer ut några av de sa-
ker ni skrivit upp och provar att sätta in det i de tre meningarna som står på 
tavlan. Till exempel, ’Jag accepterar inte att du har fördomar’, ’Jag tolererar 
att du har fördomar’, och ’Jag uppskattar att du har fördomar’. Läs upp det 
tre olika meningarna för varandra inom gruppen. Hur var det att säga de 
olika sakerna? Upplevde ni det olika inom gruppen? Vad tyckte du själv var 
lättast respektive svårast att säga?”  

 
Tanken med diskussionsövningen är att eleverna både enskilt och tillsam-
mans med andra ska få möjlighet att ringa in situationer där behovet av 
tolerans på allvar blir aktuellt i deras liv, så att dessa situationer sedan kan 
utgöra de exempel som de återkommer till under de kommande lektioner-
na om främlingsfientlighet och tolerans.  

Närhet och distans i mellanmänskliga möten 
Syftet med detta kapitel är att utforska vad en dekonstruktionistisk läsning 
av det jag i avhandlingen kallar för uthärdandets eller bärandets dilemma 
kan innebära för ett pedagogiskt arbete med tolerans inom skola och ut-
bildning. Som tidigare uppmärksammats förutsätter traditionella definit-
ionen av tolerans att den som tolererar upplever någon form av inre kon-
flikt eller motsättning mellan å ena sidan positiv acceptans och å andra 
sidan negativa känslor och omdömen om föremålet för tolerans. Orsaken 
är som tidigare nämnts att behovet av tolerans först aktualiserar sig i mö-
ten med det vi av olika anledningar finner oroande, störande eller till och 
med har svårt att acceptera eller stå ut med hos andra människor. Med 
andra ord tycks det paradoxalt nog vara just det vi inte kan eller åt-
minstone har svårt att tolerera hos den andre, som kräver vår tolerans. Det 
inledande lektionsupplägget från svenskundervisningen kan här ses som ett 
exempel på hur en sådan levd, kännbar men därför också mer krävande 
tolerans görs till föremål för en gemensam diskussion i klassrummet utifrån 
elevernas egna erfarenheter, känslor och omdömen.  

En fråga som uppstår i detta sammanhang är hur man som lärare gör to-
lerans till en fråga för undervisningen, utan att den motsättning mellan 
positiv acceptans och negativa känslor som toleransen rymmer, antingen 
helt försvinner eller blir för stark och smärtsam och därmed outhärdlig att 
bära för den enskilda individen. Om jag till exempel finner den andre mot-
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bjudande och hennes kultur och levnadssätt förkastligt, hur ska jag då orka 
acceptera henne?  

Föreställningen att etiskt handlande omöjliggörs av både för mycket och 
för lite känslor gentemot den andre, är en central utångpunkt för de flesta 
västerländska etiska perspektiv (Cavalcante Schuback 2009). Enligt denna 
logik får förmålet för tolerans varken befinna sig för nära eftersom den 
andre då skulle beröra oss allt för mycket, eller för långt bort eftersom den 
andre då riskerar att inte beröra oss alls. I det första fallet öppnar vi upp 
för främlingsfientlighet och intolerans, i det andra för likgiltighet och ett 
icke-engagemang. Här är det inte heller svårt att hitta exempel från histo-
rien där den andres ”problematiska” annanhet antingen har mötts med för 
mycket eller för lite känslomässigt engagemang, vilket i sin tur har lett till 
såväl uteslutning och social marginalisering som till förföljelser, trakasse-
rier eller rent av folkmord (Bauman 1991). En förutsättning för den mel-
lanmänskliga toleransen tycks därför vara att den andre hålls på rätt eller 
åtminstone tillräckligt långt känslomässigt avstånd.  

Ett sätt för läraren att uppmärksamma eleverna på frågan om närhet 
och distans i mötet med den ”problematiske” andre, är därför att dela den 
andre i två: människan å ena sidan och hennes specifika skillnad eller olik-
het å den andra. Enligt föreställningen om tolerans som ömsesidig respekt 
är det i själva verket just en sådan ”yttre klyvnad” av den andre, som kan 
lösa upp uthärdandets dilemma. Detta eftersom det nu endast är individens 
status som människa och inte hennes specifika skillnad eller olikhet som 
behöver respekteras: ”Jag kan tolerera din religion, din kultur och dina 
seder för att jag respekterar dig som medborgare (våra gemensamma rät-
tigheter) och som människa (vår gemensamma mänsklighet och förnufts-
förmåga)”. På så sätt kan både det känslomässiga och psykologiska li-
dande som konflikten mellan negativa och positiva omdömen är tänkt att 
orsaka också lösas upp, vilket i sin tur gör att läraren slipper hantera tole-
rans som ett ”personligt drama” i undervisningen (Jones 2010, s 28). Eller 
som Elisabetta Galeotti uttrycker det: “När det handlar om tolerans, är 
respekt en attityd mot personen, och inte mot den skillnad som man för-
kastar. Detta implicerar att man kan moraliskt separera personen från 
skillnaden i fråga.” (2001, s 182, min översättning).  

Föreställningen att det går att moraliskt separera människan från hennes 
specifika skillnad eller olikhet, är dock inte bara utmärkande för den re-
spektbaserade föreställningen om tolerans, utan även för det moderna pro-
jektet och därmed för den moderna utbildningen i stort (Todd 2010). 
Denna modernitetens kluvenhet uppstår enligt Todd (2010) genom det 
moderna projektets, och därmed även den moderna utbildningens, dubbla 
åtagande att å ena sidan respektera universella mänskliga värden och rät-
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tigheter, och å andra sidan engagera sig i mänsklig mångfald i all dess 
mångtydighet och partikuläritet. Klyftan mellan människa och olikhet, 
mellan det generella och det specifika hos den andre, ska här inte bara 
förstås som den mellan å ena sidan en gemensam mänsklighet och å andra 
sidan kulturell och social mångfald – det sistnämnda går ofta hand i hand 
med tanken att vi alla under ytan är en och densamma och innebär ingen 
nödvändig motsättning (se till exempel Bhabha 1990). Istället ska klyftan 
förstås som den mellan å ena sidan ett abstrakt människoideal som place-
ras utanför konkreta mellanmänskliga relationer, och å andra sidan en 
levd, förkroppsligad och kännbar pluralism där ”vi alla är olika på olika, 
konkreta och specifika sätt” (Todd 2010, s 18).  

Om vi återgår till den respektbaserade föreställningen om tolerans kan 
det moderna projektets kluvenhet, och därmed frågan om det ”rätta” eller 
”tillräckliga” avståndet mellan mig och den andre, lite förenklat beskrivas 
på följande sätt (se Tønder 2006 för en liknande analys). Å ena sidan upp-
står behovet av tolerans först i möten där den andres specifika annanhet 
inte bara upplevs som annan, utan även som oroande, störande eller till 
och med som hotfull och skrämmande. Det är egentligen endast i sådana 
konkreta möten med förkroppsligade andra som frågan om interpersonell 
tolerans överhuvud taget aktualiseras. Det är i denna relation, karaktärise-
rad av närhet, utsatthet och känslomässigt engagemang, som de negativa 
känslor och omdömen som väcker frågan om tolerans både gestaltas och 
får sina mest påtagliga konsekvenser. Det är också här som den andres 
annanhet inte bara kan bli svår att välkomna utan även mer eller mindre 
outhärdlig att bära för den enskilde individen. Å andra sidan förutsätter 
den respektbaserade föreställningen att vi samtidigt kan distansera oss från 
just det som är svårt att välkomna och uthärda i den andres annanhet för 
att istället möta henne som en representant för en gemensam och universell 
mänsklighet. Det är först i denna relation karaktäriserad av distans och 
frånvaro av negativa känslor och omdömen om den andre, som det speci-
fika hos den andre blir möjligt att välkomnas och bäras. Detta eftersom 
den konkreta relationen till den specifike andre nu har övergått till att bli 
en abstrakt relation till en generaliserad andre (Galeotti 2001). Eller för att 
använda Marcus Aurelius beskrivning av den interpersonella toleransen 
pendling mellan närhet till distans, mellan känslomässigt engagemang och 
likgiltig fördragsamhet: 

 

In one way humanity touches me very nearly, inasmuch as I am bound to do 
good to my fellow-creatures and bear with them. On the other hand, to the 
extent that individual men hamper my proper activities, humanity becomes 



ELISABET LANGMANN Toleransens pedagogik I 165
 

a thing as indifferent to me as the sun, the wind, or the creatures of the 
wild”. (Marcus Aurelius, citerad i Fiala 2005, s 77) 

 
Med andra ord tycks den respektbaserade föreställningen om tolerans, i 
likhet med det moderna projektet i stort, premiera ett objektiverande av 
relationen till den andre framför det som kan kanske bäst kan beskrivas 
som den levda kroppens känslighet och sårbarhet för den specifika andres 
annanhet. Men, som Marcia Cavalcante Schuback så elegant uttrycker det, 
vad förnuftet ”inte kan se för att det är för nära…, kan inte desto mindre 
gripa hjärtat med djupaste sorg” (2009, s 140) Det är också detta ambiva-
lenta närhetsförhållande mellan mig och den andre, samt vad det kan säga 
oss om möjligheten till etiskt handlande, som står i fokus i föreliggande 
kapitel, snarare än det ”rätta” eller ”tillräckliga” avståndet mellan oss.    

I det följande kommer jag således att utforska bärandets och uthärdan-
dets betydelse för möjligheterna till en levd, förkroppsligad och gestaltad 
tolerans. I detta utforskande lämnar jag tillfälligt den moraliska separe-
ringen mellan människors universella mänsklighet och gemensamma rät-
tigheter å ena sidan, och den specifika skillnad eller olikhet som utgör fö-
remålet för tolerans å den andra, för att i stället vända frågan mot oss 
själva och låta vår egen inre kluvenhet symbolisera uthärdandets dilemma i 
de möten som eleverna av olika anledningar erfar som ”problematiska” i 
sina liv här och nu. Om de två föregående kapitlen handlade om det tolere-
rande subjektets position som välkomnande respektive rättvist beslutande 
auktoritet, handlar detta kapitel således om det tolererande subjektets po-
sition som bärande eller uthärdande auktoritet. Mer precist kommer jag att 
utgå från Kristevas antagande om att det oroande och främmande hos den 
andre i själva verket finns inom oss själva, ett antagande vars innebörd 
ytterligare ställer sig på sin spets i Derridas texter om bärandets och sorge-
arbetets möjlighetsvillkor. Genom att ta intryck av Derridas dekonstrukt-
ioner av Nicolas Abraham och Maria Toroks (1980) föreställning om det 
normala sorgearbetet, samt av verbet bära (tyskans tragen) i en diktrad 
från Paul Celan (1969), vill jag i kapitlet därmed lyfta fram ännu en grund-
läggande obestämbarhet i mötet mellan den som tolererar och den som blir 
tolererad: den mellan att bära det främmande som en börda och att bli 
buren av det främmande som en gåva. I likhet med Derrida utgår jag från 
att möjligheten att bära och uthärda den andres ”problematiska” annanhet 
måste innehålla ett moment av obestämbarhet mellan det egna och det 
främmande, mellan den som bär och den som blir buren, men istället för 
att se detta som ett problem vi ska överkomma i undervisningen, förestår 
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jag en föreställning om den bärande och uthärdande gesten som är öppen 
för avbrott och förändring.  

Ett sådant ifrågasättande av det tolererande subjektets position som en-
samt bärande och uthärdande auktoritet, framstår än en gång som avgö-
rande för att den interpersonella toleransens etiska och transformerande 
potential ska kunna tas på allvar inom utbildning och undervisning. Det 
markerar inte slutet på det tolererande subjektets möjlighet att bära och 
uthärda den andres ”problematiska” annanhet utan snarare dess början, 
eftersom det uppmanar oss att ständigt dekonstruera och därmed förnya de 
skillnader vi måste uthärda och som vi ifrån början aldrig var ensamma om 
att bära. ”För”, som den tyske poeten Friedrich Hölderlin skriver: ”ingen 
bär detta liv ensam” (”Denn keiner trägt das Leben allein” citerad i Der-
rida 2005c, s 163, min översättning).  

Bärandets och uthärdandets modaliteter 
Vi lämnar nu än en gång skolans värld för att istället vända oss till ett om-
råde inom filosofin där frågan om människors erfarenheter av att bära och 
uthärda främlingen inom sig kan sägas ställa sig på sin spets, närmare be-
stämt till studier av smärtans fenomenologi. Anledningen till denna för-
flyttning är att jag i likhet med Kristeva (1997) vill uppmärksamma oss på 
att det just är i vårt ambivalenta närhetsförhållande till främlingen, som 
inte minst visar sig i den levda kroppens känslighet och sårbarhet för den 
andres ”problematiska” annanhet, som toleransens etiska och transforme-
rande potential tycks vila.   

Förutom att toleransens etymologiska rötter som tidigare nämnts leder 
till såväl latinets tollo som grekiskans phoreo och anexo som både betyder 
att bära en vikt, hålla upp eller stödja något, och att genomlida, fördra 
eller uthärda något, kan den interpersonella toleransen även relateras till 
den större frågan om hur vi som enskilda individer erfar och uthärdar 
smärta och lidande i våra liv (Tønder 2006). När vi i vardagliga samman-
hang säger att någon har en hög smärttolerans avser vi också just att per-
sonen i fråga har förmåga att bära och uthärda smärta.  

Inom den fenomenologiska smärtforskningen är det inte ovanligt att be-
skriva smärta som en alienerande erfarenhet hos individen. Detta beror på 
att den egna kroppen i smärtupplevelsen inte bara framträder som något 
personligt och välbekant vi kan förhålla oss till, utan också som en främ-
ling individen från och med nu måste lära sig uthärda och leva med (Svea-
neus 2009). Att smärta är alienerande innebär således att kroppen plötsligt 
visar sig i sin kluvenhet – i smärtupplevelsen blir vi så att säga ”främlingar 
för oss själva” (ibid s 41). Eller som Waldenfels uttrycker det: ”Smärtan 
bildar en främmande kropp i vår erfarenhet.” (2009, s 17) 
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Även om studier av smärtans fenomenologi ställer den enskilda indivi-
dens erfarenheter av att uthärda och bära främlingen inom sig på sin spets, 
tycks de därmed även kunna säga oss något mer allmänt om den inkarne-
rade och levda kroppen som den plats där vår känslighet och sårbarhet 
inför den andres ”problematiska” annanhet först kommer till uttryck och 
visar sig (Waldenfels 2009). Som Cavalcande Schuback (2009) uppmärk-
sammar har den västerländska vokabulären kring sorg och smärta ärvt en 
trefaldig förståelse från antikens tänkare genom distinktionen mellan fysisk 
smärta (kroppslig smärta), moralisk smärta (själslig eller psykisk smärta) 
och metafysisk smärta (dödens och ändlighetens existentiella smärta). I det 
svenska språket kommer de tre smärtdimensionerna enligt henne bland 
annat till uttryck i formuleringarna ”ha ont” (fysisk smärta), ”göra ont” 
(psykisk smärta) och ”ha ont om” (existentiell smärta). Det denna trefald-
iga förståelse av sorg och smärta uppmärksammar oss på i relation till 
frågan om en levd och gestaltad tolerans, är således att den levda kroppen 
därför inte bara måste bära och uthärda fysisk smärta utan även moralisk 
(själslig eller psykisk) och metafysisk (ändlighetens existentiella) smärta. 
När läraren i det inledande exemplet vill få eleverna att själva ringa in situ-
ationer där behovet av tolerans blir aktuellt i deras liv, tycks dessa situat-
ioner därför inte bara förutsätta en konflikt mellan positiva och negativa 
omdömen om föremålet för tolerans, en konflikt som förhållandevis smärt-
fritt kan lösas upp genom att eleverna separerar människan de har framför 
sig från hennes specifika olikhet. Sådana situationer tycks även rymma 
frågor om hur eleverna bär och uthärdar erfarenheter av sorg och smärta 
(såväl fysiska, psykiska som existentiella sådana) i sina liv och kroppar 
(jämför med Tønder 2006).   

Om vi närmar oss frågan om den mellanmänskliga toleransen utifrån en 
smärtans fenomenologi, tycks möten där den andres annanhet erfars som 
oroande, störande eller skrämmande därför, i likhet med den fysiska smär-
terfarenheten, även inkludera en alienerande erfarenhet hos det tolererande 
subjektet. Detta eftersom den andres ”problematiska” annanhet plötsligt 
framträder som ett främmande element i individens värld som hon från och 
med nu måste lära sig uthärda och leva med. Med andra ord handlar tole-
rans i mellanmänskliga möten varken om att assimilera eller avskilja den 
”problematiske” andre från det egna och välbekanta (och i förlängningen 
från samhällskroppen), utan om att bära och uthärda främlingen ”mitt 
ibland” och ”inom” oss själva (jämför med Walzer 1998).  

Ett mer existentiellt sätt att uttrycka den interpersonella toleransens ali-
enerande dimension på, är att säga att det inte går att ha en relation till det 
egna utan att samtidigt ha en relation till det främmande. Enligt Walden-
fels (2009) gör det främmande sig i själva verket påmint i den levda krop-
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pen redan när man ”ser sig själv i spegeln, hör ekot av sin röst eller upple-
ver hur den egna kroppen rör sig” (s 20). I dessa stunder är det som om en 
klyfta öppnas upp inom oss eftersom det vi gör aldrig helt tycks samman-
falla med det som sker med oss. Butler har liknat denna plötsliga insikt om 
främlingskap vid ett fysiskt sår där ”I find that the wound itself testifies to 
the fact that I am [...] given over to the Other in ways that I cannot fully 
predict or control” (2004, s 28, min översättning). Med andra ord tycks 
den levda kroppen ständigt vara sårbar och utsatt för ett främmande infly-
tande som vi aldrig helt kan förutse, kontrollera eller skydda oss från: ”Till 
kroppen hör såväl utsatthet för störningar som sårbarhet” (Waldenfes 
2009, s 20). Denna tysta och omedvetna sida av den egna kroppen, som 
inte talar medvetandets språk och därför inte kan ge sig tillkänna på ett 
direkt sätt, visar sig enligt Waldenfels inte sällan i form av just smärta eller 
obehagskänslor – vi får plötsligt andnöd eller magbesvär.  

Det är denna inre kluvenhet (som visar sig i den levda kroppens känslig-
het och sårbarhet för den ”problematiske” andre) snarare än den mora-
liska separeringen mellan människors universella mänsklighet och deras 
specifika skillnader eller olikheter, som jag nu vill utforska vidare genom 
att vända mig till Kristevas psykoanalytiska insikt om att det vi erfar som 
oroande och främmande hos den andre, i själva verket redan finns inom 
oss själva.  

Främlingen i mig 
”Varför uppväcker den andre i mig en lika stark motvilja som fascination? 
Vad är det för personlig vålnad jag omöjligen kan härbärgera inom mig 
och därför projicerar utåt (och som gör den andre, främlingen, till synda-
bock?)” (Kristeva 1997, s 10) Frågorna uppstår i ett kort samtal mellan 
Kristeva och Ebba Witt-Brattström som inleder den svenska översättningen 
av hennes Etrangers á nous-mêmes och som på svenska bär titeln Främ-
lingar för oss själva (1997). Det är också svaret på dessa frågor, samt hur 
vi kan leva tillsamman med den andre i en värld utan diskriminering, främ-
lingsfientlighet och rasism, som Kristeva utforskar i boken genom att ställa 
oss ansikte mot ansikte med främlingen.   

Karaktäristiskt för främlingens ansiktsdrag är enligt Kristeva (1997) att 
de samtidigt är tilldragande och frånstötande: ”En ögonblicklig sympati 
eller ett knytnävslag – främlingens ansikte tvingar oss att uppdaga det hem-
liga sätt på vilket vi ser på världen eller hur vi alla ser på varandra, även i 
den närmaste familjekretsen.” (s 19) I detta tvetydiga möte, som lika lätt 
tycks kunna leda till fascination och acceptans som till hat, diskriminering 
och våld, konfronteras vi enligt Kristeva i själva verket med vår egen iden-
titets ”skuggsida” (1997, s 17). Det är som om något oroande och hotfullt 
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redan bebor och ifrågasätter våra tillsynes mest stabila föreställningar om 
hem, ursprung och tillhörighet. Genom främlingens ”tvetydiga ärr” (ibid s 
29) blottas således något osagt och osägbart inom oss – plötsligt framstår 
vi som främlingar för oss själva, vi känner oss sårade, kluvna. Denna klu-
venhet är dock inget som främlingen åsamkar oss ”utifrån” och som därför 
kan helas eller läkas genom att den andre antingen undviks, förtrycks eller 
elimineras. Den provokation som främlingen väcker hos mig är enligt Kris-
teva i själva verket ett symptom på vår egen oförmåga att inse att vi redan 
bär och därför måste tolerera och uthärda främlingen inom oss själva.    

Den fond mot vilken Kristeva (1997) utforskar det ”hemlighetsfulla” 
sätt på vilket vi ser på världen och varandra utgörs här av den ”koperni-
kanska revolution” (s 191) som Freuds upptäckande av det omedvetna 
enligt henne representerar. För, som hon uttrycker det ”med Freud smyger 
sig det oroande utanförskapet in i förnuftets lugn. [...] Hädanefter vet vi att 
vi är främlingar för oss själva och att det är utifrån denna enda visshet som 
vi kan försöka leva med andra.” (Kristeva 1997, s 179-180) Med andra 
ord är det först när vi erkänner att vi, för att kunna tolerera främlingen 
utanför oss, först måste tolerera och uthärda vårt eget oroande främling-
skap, som vi enligt Kristeva på allvar kan börja handskas med den antipati, 
avsky och fientlighet som så lätt tycks uppstå som ett försvar i de möten 
där den andres inte bara erfars som annan, utan även som oroande, stö-
rande eller skrämmande.  

Vad innebär då detta oroande utanförskap? Vad är det vi måste våga 
inse hos oss själva och försöka försonas med? Utan möjlighet att närmare 
gå in på det gedigna arbete inom psykoanalys och semiologi som karaktä-
riserar Kristevas arbeten, vill jag här kort lyfta fram två centrala föreställ-
ningar om vår inre främling i relation till hennes läsning av Freuds text Das 
Unheimliche (1919/1963).  Det ena har att göra med känslan av kuslighet 
som mötet med främlingen väcker hos mig, och det andra med möjligheten 
till förändring och transformation som följer av den förlust av personlighet 
som samtidigt äger rum. Det är också toleransen för denna förlust av hel-
het, identitet och ursprung – en förlusterfarenhet som på samma gång är 
smärtsam, alienerande och transformativ – som enligt Kristeva gör det 
möjligt att möta den yttre främlingens ständigt nya sätt att vara an-
norlunda på utan diskriminering, fientlighet och intolerans. Som hon ut-
trycker det: ”Främlingen, en tes för vår förvåning, en källa till personlig-
hetsförlust, framkallar ett symptom som vi inte kan undvika utan helt en-
kelt måste gå tillbaka till, kartlägga, återuppliva, genom våra egna inre 
personlighetsförluster, och endast på detta sätt kunna dämpa.” (1997, s 
198) 
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Främlingen, säger oss Kristeva, kommer nästan alltid oannonserad. 
Främlingen överraskar och konfronterar oss därför både när vi befinner 
oss hemifrån, i ett främmande land eller på en annan plats eller samman-
hang än de vi är vana vid, och där vi känner oss som mest hemma, i vårt 
eget land, språk eller sociala och kulturella identiteter. Gemensamt för 
dessa möten är enligt Kristeva att den andre plötsligt får oss att känna oss 
underligt främmande, som om vi inte längre ”hörde hemma” i oss själva 
eller vårt eget skinn. Både Freud och Heidegger har kallat denna oväntade 
känsla av hemlöshet som infinner sig i det mest familjära och intima för 
das Unhemilche (det kusliga) (Kearney & Semonovich 2011). Mötet med 
detta främmande element i det välbekanta väcker därför ofta en dubbel 
respons av fruktan och fascination.  

Vad är det i oss själva som orsakar denna dubbla respons mot främling-
en? Vad är det som på samma gång fängslar och skrämmer oss? Freuds 
text Das Unheimliche (1919/1963) har inom psykoanalytisk teori länge 
kommit att representera det etymologiska beviset för det omedvetnas ex-
istens (Oliver 2011). Genom en semantisk undersökning av det tyska ad-
jektivet heimlich, som å ena sidan kan betyda ”hemlikt” och å andra sidan 
”hemligt”, ”gömt”, ”dunkelt” eller ”dolt”, samt hur adjektivet förhåller 
sig till antonymen unheimlich – på svenska ofta översatt med ”det kusliga” 
– vill Freud i texten visa på att gränsen mellan heimlich/unheimlich i själva 
verket är ambivalent.  Det positiva heimlich (hemlikt) är redan bebott av 
en negativ innebörd (hemligt) som ligger nära unheimlich och därmed ”det 
kusligt främmande”. I Freuds etymologiska analys förbyts således det väl-
bekanta och intima enligt Kristeva (1997) till sin motsats: det välbekanta 
innehåller redan obekanta eller främmande element vilka plötsligt förvand-
lar det hemlika till något ohemtrevligt – en känsla av kuslighet infinner sig. 
Eller som Freud formulerar det ”känslan av kuslighet är en särskild variant 
av det skrämmande som går tillbaka till det som är känt sedan länge, sedan 
länge välbekant.” (citerat och översatt i Kristeva 1997, s 191) Med andra 
ord har den provokation som främlingens tvetydiga ansiktsdrag väcker hos 
mig nu förflyttats från något yttre på vilket det oroande och skrämmande 
hittills har kunnat fixeras, för att i stället visa på något välbekant inom mig 
själv som först har blivit främmande genom bortträning – det omedvetna. 
”Kuslighetskänslans varianter är många” skriver Kristeva (1997, s 195), 
men gemensamt är att de alla ger sig till känna som en chock, som något 
oväntat och förvånande, vilket gör att jaget plötsligt förlorar sina gränser 
och personlighet. Till skillnad från ångest som kan vara paralyserande, är 
kuslighetskänslan således alltid förenad med en förlust av personlighet och 
en destrukturering av jaget och därmed med möjligheter till förändring.  
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Även om kuslighetskänslan representerar återkomsten av något bort-
trängt som har varit välbekant inom oss själva, kräver den enligt Kristeva 
(1997) samtidigt alltid den drivkraft som uppstår i mötet med den yttre 
främlingen. Det är i sådana möten, som lika lätt kan leda till sympati som 
till knytnävsslag, som vår egen svårighet att definiera oss själva på ett ho-
mogent och entydigt sätt i förhållande till den andre gång på gång uppre-
pas genom den process av ”identifikation-projektion som gör självständig-
heten tillgänglig” (s 195). Samtidigt är det just i det ambivalenta närhets-
förhållandet mellan mig och främlingen, mellan det medvetna och det 
omedvetna, som möjligheten till transformation och förändring enligt Kris-
teva vilar. I mötet med främlingen kan den förlust av personlighet som 
känslan av kuslighet innebär för jaget nämligen både bestå som ett psyko-
tiskt symptom, eller visa sig som en öppning mot det nya genom att jaget 
nu försöker ”anpassa sig till det oacceptabla” (1997, s 196). Det är också i 
det sistnämnda, det vill säga i öppningen mot det oacceptabla men därmed 
också mot ständigt nya sätt att vara annorlunda på, som hoppet om en 
samvaro utan främlingsfientlighet och rasism enligt Kristeva vilar. Som hon 
uttrycker det:  

Att leva med den andre, med främlingen, konfronterar oss med möjligheten 
eller omöjligheten att vara någon annan. Det handlar inte enbart om vår 
förmåga – humanistiskt sett – att acceptera den andre, utan att inta hans 
plats, vilket betyder att tänka sig själv och göra sig själv annorlunda för sig 
själv. (Kristeva 1997, s 28)  

 
Genom att erkänna vår egen inre känsla av kuslighet, och därmed vårt eget 
oroande främlingskap, behöver vi enligt Kristeva således inte längre varken 
känna sympati eller antipati i mötet med den yttre främlingen eftersom vi 
nu alla är främlingar för oss själva. Häri ligger också en slags solidaritet 
genom att vi erkänner främlingskapet som universellt – om alla är främ-
lingar finns det inga främlingar som Kristeva (1997) uttrycker det. Samti-
digt är detta erkännande inget vi gör med lätthet. Mot slutet av det samtal 
mellan Kristeva och Witt-Brattström som jag inledningsvis refererade till, 
är det också till förhoppningen om en gemensam viljeakt, samt det sköra 
löfte om transformerande utbyte som vilar däri, som hon vänder sig till: 
 

Man kan fråga sig om det över huvud taget är möjligt att möta någon. Vill-
koret är igenkännandet av smärtan och hatet, jag vill nästan säga det ömse-
sidiga eländet! Och därefter en vilja att trots detta skapa band mellan män-
niskor, vilket är civilisationens nollpunkt, detta passionerade ögonblick av 
löfte om utbyte [...]” (Kristeva 1997, s 12, min kursivering) 



172 I ELISABET LANGMANN Toleransens pedagogik 
 

Om vi följer Kristeva utgör toleransen för vår egen inre främling således 
både en smärtsam, alienerande och transformativ process. Samtidigt är det 
inte erkännandet av bortträngda impulser och oönskade aspekter hos oss 
själva som kan få oss att sluta projicera våra egna brister och tillkorta-
kommanden på den andre (Oliver 2011). De svårigheter vi har att väl-
komna den yttre främlingen, vår tendens att våldföra oss på den ”proble-
matiske” andre, hänger enligt Kristeva istället ihop med vår oförmåga och 
ovilja mot att försonas med våra egna begränsningar och vår ändlighet. 
Som Kelly Oliver uttrycker det: ”If finitude can be or is in some manner 
decisively accepted, then foreigners need no longer bear the onus of some-
how having violated wholeness, purity, and omnipotence; ’foreigners,’ 
then, need no longer be made to pay for the disappointments of the na-
tives.” (2011, s 169) Det är också med denna insikt som den inledande 
frågan om det ambivalenta närhetsförhållandet mellan mig och den andre 
som en förutsättning för etiskt handlande (snarare än det ”rätta” eller ”till-
räckliga” avståndet mellan oss) åter blir aktuell. För, som Kristeva uttryck-
er det, hur smärtsam förlusten av drömmen om oberoende, autonomi och 
självtillräcklighet än är, ”så ger den mig det exklusiva avstånd där såväl 
den perversa lusten som min möjlighet att föreställa och tänka mig själv 
[annorlunda] [...] tar sin början.” (1997, s 28, min kursivering)  

Det är också det ambivalenta närhetsförhållandet mellan mig och den 
andre som en förlorad dröm om självtillräcklighet och oberoende öppnar 
upp, samt den möjlighet till förändring och etiskt handlande som vilar däri, 
som jag nu vill utforska vidare genom att vända mig till Derridas dekon-
struktioner av sorg och sorgearbete. För även om Kristeva (1997) gör oss 
uppmärksamma på att det inte går att ”tolerera en främling om man inte 
vet att man är en främling för sig själv” (s 191), kvarstår frågan hur relat-
ionen till den andre i slutändan inte endast blir ”självrefererande”(Todd 
2010, s 78). Med andra ord kan det inte bara vara relationen till vår egen 
främling eller ”inre” andre – där den andre representerar vårt (”eget”) 
omedvetna – som bestämmer villkoren för det tolererande subjektets möj-
ligheter att bära och uthärda den yttre främlingens ”problematiska” ann-
anhet. Inte heller kan det bara vara genom att ge eleverna i det inledande 
exemplet från klassrummet möjlighet att hitta en förnyad relation till sig 
själva och sitt eget oroande främlingskap, som löftet om att skapa ”band 
mellan människor, [...] detta passionerade ögonblick av löfte om utbyte” 
(Kristeva 1997, s 19) kan realiseras i det pedagogiska arbetet med tolerans 
inom skola och utbildning. Ett sådant löfte om etiskt handlande och trans-
formerande utbyte i undervisningen om tolerans, tycks även behöva inklu-
dera en relation till den helt Andre, det vill säga till det som också gör 
främlingen till någon annan än mig och alla andra.   
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Att bära den andre som annan 
Hur kan vi närma oss och tala om relationen till den andre, utan att assi-
milera den andre i oss själva? Denna fråga löper som en röd tråd genom 
Derridas arbeten, och är även närvarande i den text som nu förflyttar oss 
från mötet med vårt eget oroande främlingskap, till ett annat smärtsamt 
möte, närmare bestämt till minnet av det första mötet med en kär vän som 
nu är död. För, som Waldenfels (2009) uppmärksammar, när moraliska 
och metafysiska smärtor som framkallats genom förlusterfarenheter förtä-
tas, infinner sig även ofta – vare sig förlusten gäller vår egen personlighet 
och identitet eller någon som står oss nära – känslor av sorg och melankoli.  

Texten ”Rams” (2005c), med den längre undertiteln ”Uninterrupted Di-
alouge – Between Two Infinities, the Poem” har delvis formen av ett post-
skriptum och presenterades första gången av Derrida som en föreläsning 
till minne av Hans-Georg Gadamer vid universitetet i Heidelberg ett år 
efter Gadamers död 2002. Det är också minnet av deras första möte som 
ägde rum i Paris mer än 20 år tidigare, ett möte som Derrida karaktäriserar 
som ett i mångt och mycket ”missat möte” märkt av en ”tidlös melankoli”, 
som får inleda texten (Derrida 2005c, s 135, min översättning). Den me-
lankoliska känslan av att något väsentligt gick förlorat i mötet, att något 
som borde ha sagts eller gjorts ovisst sköts upp på framtiden, berodde en-
ligt Derrida dock inte på att det ”i mångas ögon” kom att bli ett missat 
tillfälle av utbyte och samförstånd dem emellan (en avsaknad av utbyte och 
samförstånd som även kan sägas karaktärisera möten där behovet av tole-
rans aktualiseras). Istället var mötet enligt Derrida underligt nog redan från 
första början märkt av ett tyst förbud eller kusligt avbrott, men som just 
därför gav det ”mer av en framtid än om det skulle ha varit ett harmonisk 
och konsensuell dialog” (s 137, min översättning). Så här beskriver han 
det: 

The same melancholy, different but also the same, must have overcome me 
already in of our first encounter, in Paris in 1981. [...] As for me, I remained 
there with my mouth open. I spoke very little to him, and what I said then 
was addressed only indirectly to him. But I was sure that a strange and in-
tense sharing [partage] had begun. [...] What is it that remains, even today, 
so unheimlich about this encounter, which was, to my mind, all the more 
fortunate, if not successful, precisely for having been, in the eyes of many, a 
missed encounter? (Derrida 2005c, s 136-137) 

 
Att minnet av ett första möte med en vän som nu är borta väcker känslor 
av sorg och melankoli är inte så konstigt. Samtidigt fanns det enligt Der-
rida redan där och då, under loppet av detta singulära första möte med 
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främlingen, en melankolisk och samtidigt alienerande erfarenhet av förlust 
– en känsla av kuslighet infann sig. Som han uttrycker det: ”I call this ex-
perience, in German, unheimlich. I have no French equivalent to describe 
in one word this affect: in the course of a unique and therefore irreplacible 
encounter, a peculiar strangeness came to mingle indissociably and with a 
familiarity at once intimate and unsettling, sometimes disquieting, vaguely 
spectral.” (Derrida 2005c, s 137)  

Samtidigt som referensen till såväl Freud som Heidegger är tydlig, tycks 
kuslighetskänslan här, i motsats till Kristevas teori om främlingen inom 
oss, representera något mer än återkomsten av något sedan länge välbekant 
inom oss själva som först har blivit främmande genom bortträngning, och 
som nu ger sig tillkänna i mötet med den yttre främlingens tvetydiga an-
siktsdrag (det omedvetna). Detta blir tydligt när Derrida i slutet av ”Rams” 
åter vänder sig till Freud, denna gång i relation till en diktrad från Paul 
Celans diktsamling Atemwende (1967). Diktraden avslutar dikten och 
lyder: ”Die Welt ist fort, ich muss dich tragen” (”Världen är borta, jag 
måste bära dig”) (Derrida 2005c, s 147).  Derrida noterar i sin läsning av 
denna enda diktrad, som både är formulerad som en fristående mening och 
som en uppmaning (bär!) den dubbla innebörden av verbet bära (tyskans 
tragen och franskans porte) som på en och samma gång pekar mot det 
förflutna och döden genom uttryck som ”att bära sorg”, och mot framti-
den och födelsen genom formuleringar som ”att bära ett barn”.  Som han 
uttrycker det: ”[I]f tragen speaks the language of birth, if it must address 
itself to a living being present or to come, it can also be addressed to the 
dead [...] in an experience that consists in carrying the other in the self, as 
one bears mourning – and melancholy.” (Derrida 2005c, s 159) För Der-
rida har den bärande gesten, vare sig den adresserar sig till en annan som 
har varit, är eller kommer att vara, med andra ord alltid en dubbel rikt-
ning. I Freuds analys av det normala (till skillnad från patologiska) sorge-
arbetet saknas denna dubbla innebörd i den bärande gesten. Enligt Freud 
överkommer det sörjande subjektet, det vill säga det subjekt som bär och 
uthärdar sin sorg och smärta, i den normala sorgeprocessen så småningom 
förlusten av den döde andre. Det sörjande subjektet blir så att säga ”nor-
malt” och återställt igen. Det Derrida (2005c) vill göra oss uppmärksamma 
på genom den bärande gestens dubbla riktning mot både död som födelse, 
är att sorg och sorgearbete i själva verket även är konstitutivt för det 
”normala” subjektets relation till såväl sig själv som till andra. Som Ewa 
Polnowska Ziarek (2006) uttrycker det: ”For [...] Derrida [...] mourning 
[is] not merely one subjective experience among others, however painful 
and devastating it may be; [it is] also the very condition of the emergence 
of the subject of experience.” (s 149)  
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Vad är det i Celans ”hemlighetsfulla” diktrad och dekonstruktionen av 
Freuds analys av det normala sorgearbetet som enligt Derrida kan säga oss 
något om den bärande gestens respekt för den helt Andre, det vill säga för 
det som gör den andre till någon annan än mig och alla andra? Även om 
temat sorg och sorgearbete har engagerat Derrida genom hela hans förfat-
tarskap, är det boken Memories: For Paul de Man (1986a) som många 
väljer att återkomma till. Samtidigt som Derrida här berör den sorg och 
smärta som förlusten av en nära vän rymmer, innebär sorgearbetet enligt 
honom också ett, för att låna Kristevas ord, ”passionerat ögonblick om 
löfte om utbyte” som är orienterad mot framtiden. I en intervju strax efter 
de Mans död uttrycker Derrida sorgearbetets affirmativa sida, detta tilltal 
till en unik adress över en oöverstiglig klyfta (”Ja! Jag talar till dig och om 
dig!”) på följande sätt:  

 

I rarely speak of loss, just as I rarely speak of lack, because these are words 
that belong to the code of negativity, which is not mine [...] I believe desire 
is affirmation, and consequently that mourning itself is affirmation as well; I 
would accept more readily to say that my writing is bereaved [endeuillee], or 
a writing of semi-mourning, without intending that to mean loss. (Derrida 
1995a, 143) 

 
Hur ska vi förstå den bärande gestens dubbla riktning mot såväl förlust 
och sorg som mot födelse och möjligheter till transformerande utbyte? 
Derridas dekonstruktioner av sorgearbetets möjlighetsvillkor kan läsas som 
en del i hans mångåriga engagemang i Freud och psykoanalytisk teori. I 
Memories (1986a) skiljer Derrida också mellan två modaliteter av relation-
en mellan mig och den andre som vanligen associeras med sorg och sorge-
arbete: introjektion och inkorporering. Introjektion (motsats till projekt-
ion) representerar här kärleken till den andre i mig där jaget utvidgas ge-
nom att introjecera den andres kvaliteter i sig självt (Abraham & Torok 
1980). Inkorporeringen står i sin tur för att jaget istället bevarar den andre 
som en främmande kropp i det egna genom att den andre symboliskt läggs 
i en krypta eller gravvalv i psyket likt ett ”kadaver” (Abraham & Torok 
1980). För Freud, liksom för psykologerna Nicolas Abraham och Maria 
Torok (1980) vilkas arbeten Derrida refererar till här, handlar det normala 
och lyckade sorgearbetet om introjektion, medan inkorporering represente-
rar det normala sorgearbetets misslyckande, det vill säga den punkt då det 
övergår till att bli patologiskt. Genom att bevara den andre som en främ-
mande kropp i oss själva, blir vi nämligen oförmögna att, som i fallet med 
introjektion, släppa taget om och därmed överkomma förlusten av den 
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döde andre (Abraham & Torok 1980). Istället infinner sig en ”tidlös me-
lankoli” (Derrida 2005c, s 135).   

Derridas dekonstruktion av distinktionen mellan det lyckade och miss-
lyckade sorgearbetet syftar här varken till att kritiskera föreställningen om 
det normala sorgearbetet eller till att hitta en ny och bättre definiton av 
det. Istället låter han oss närma oss frågan om det ”normala” subjektets 
möjlighetsvillkor – det vill säga det subjekt som i förlustögonblicket säger 
”jag måste bära dig” – från det som med referens till Levinas kan beskrivas 
som en ”annanhetens etik” (Deutscher 1998). Som Derrida uttrycker det i 
sitt sorgetal över vännen Levinas: ”The death of the Other affects me in my 
very identity as a responsible I” (2001b, s 226). Sett ur detta perspektiv 
visar Derrida att inkorporeringens patologiska villkor i själva verket kan 
sägas vara mer respektfulla mot den andre än den normala sorgeprocessen. 
Eftersom inkorporeringen av den förlorade andre innebär att det sörjande 
subjektet inte helt har lyckats assimilera den andre i sig självt, finns det 
fortfarande en skillnad och heterogenitet kvar (Derrida 1986b). På samma 
sätt kan det normala sorgearbetet sägas rymma en respektlöshet mot den 
andre, eftersom introjektionen innesluter den andre i en sådan grad att den 
andre tillslut helt har assimilerats och ”kannibaliseras” av jaget (Derrida 
1986b). Som Derrida formulerar det i ”Rams”: 

 

According to Freud, mourning consists in carrying the other in the self. [...] 
But if I must (and this is ethics itself) carry the other in me in order to be 
faithful to him, in order to respect his singular alterity, a certain melancholy 
must still protest against normal mourning. [...] The “norm” [of normal 
mourning] is nothing other than the good conscience of amnesia. It allows 
us to forget that to keep the other within the self, as oneself, is already to 
forget the other. [...] Melancholy is therefore necessary. (Derrida 2005c, s 
160) 

 
Även om Derrida därmed till en början tycks förespråka en patologisk och 
”tidlös melankoli” framför det normala sorgearbetet, visar han samtidigt 
att inkorporeringen på ett sätt även den är dömt att misslyckas. Genom att 
inkorporera den andre bevarar och respekterar vi visserligen den andre 
som annan, men inte som något vi kan ha ett transformerande utbyte med. 
Som Derrida uttrycker det: ”I pretend to keep the dead alive, intact, safe, 
(save) inside me”, men fortsätter han ”it is only in order to refute, in a 
necessarily equivocal way, to love the dead as a living part of me (Derrida, 
1986b, xvi).  
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Det Derrida (1986a; 1986b) belyser i relation till frågan om hur vi kan 
bära den andre som annan utan att samtidigt assimilera den andre i det-
samma, är att den andre både kan sägas motstå processen av inkorporering 
och introjektion – den andre tycks varken kunna bevaras som en främ-
mande kropp i det egna jaget eller helt assimileras i det. Detta tysta förbud 
eller kusliga avbrott som den andres annanhet representerar i mig, ger där-
för upphov till en liknande aporetisk erfarenhet som jag har beskrivit i de 
två föregående kapitlen. För å ena sidan visar Derrida att det lyckade sor-
gearbetet alltid är dömt att misslyckas, eftersom den andre nu har blivit en 
del av oss själva och vår interioritet – avståndet till den andre har så att 
säga försvunnit. Å andra sidan tycks det misslyckade sorgearbetet i sin tur i 
en aspekt alltid lyckas, eftersom den andre bevaras i sin radikala annanhet 
och exterioritet. Men samtidigt som inkorporeringen respekterar och beva-
rar den andre som annan, är ett engagemang och transformerande utbyte 
mellan oss inte längre möjligt. Avståndet till den andre har så att säga blivit 
för stort.  

Med andra ord kan det lyckade sorgearbetet enligt Derrida endast vara 
ett som samtidigt misslyckas, den andre befinner sig så att säga alltid på en 
och samma gång för nära och för långt borta för att kunna bäras som an-
nan. Eller med Derridas ord: 

 

We can only live this experience in the form of an aporia: the aporia of 
mourning and of prosopopeia, where the possible remains impossible. 
Where success fails. And where faithful interiorization bears the other and 
constitutes him in me [...] [i]t makes the other a part of us [...] And then the 
other no longer quite seems to be the other because we grieve for him and 
bear him in us. [...] And inversely, the failure succeeds: an aborted interiori-
zation is at the same time a respect for the other as other, a sort of tender re-
jection, a movement of renunciation which leaves the other alone, outside, 
over there in his death, outside of us. (Derrida 1986a, s 35).  

 
När frågan om sorgearbetets möjlighetsvillkor läses utifrån en annanhetens 
etik, visar sig således gränsen mellan introjektion och inkorporering i själva 
verket vara ambivalent, det lyckade sorgearbetet är redan kontaminerat av 
det misslyckade, det misslyckade av det lyckade. Derridas texter om sorg 
och sorgearbete kan därför sägas destabilisera såväl det sörjande subjektets 
auktoritet som den andres integritet – ett moment av obestämbarhet mellan 
det egna och det främmande, mellan den som bär och den som blir buren 
infinner sig. Problemet med det Freud kallar för det ”normala” sorgearbe-
tet blir för Derrida således inte så mycket dess misslyckande, utan dess 
oförmåga att se den bärande gestens dubbla riktning mot såväl död och 



178 I ELISABET LANGMANN Toleransens pedagogik 
 

förlust som mot födelse och transformerande utbyte, och således även för 
att det vilar en möjlighet till utbyte mellan mig och den andre i sorgearbe-
tet (se även Deutscher 1998). 

Därmed blir Derridas dekonstruktioner av sorgearbetets möjlighetsvill-
kor inte bara relevant för det bokstavliga sorgearbetet, utan även för ka-
pitlets inledande fråga om avståndets betydelse för möjligheter till etiskt 
handlande (Deutscher 1998). För hur kan eleverna i det inledande exemp-
let från klassrummet förväntas bära och uthärda den andres ”problema-
tiska” annanhet, utan att avståndet till den andre antingen helt försvinner 
(vilket öppnar upp för antingen främlingsfientliget eller assimilation) eller 
blir för stort (vilket öppnar upp för likgiltighet och omöjliggör ett trans-
formerande utbyte med den andre)?  

Den melankoliska känslan av att något väsentligt gick förlorat redan 
under det första mötet med Gadamer i Paris 1981, en alienerande förluster-
farenhet som underligt nog samtidigt gav det ”mer av en framtid än om det 
skulle ha varit en harmonisk och konsensuell dialog”, kommer sig enligt 
Derrida av att relationen till den andre, till främlingen, redan från första 
början är märkt av den andres motstånd eller tysta förbud mot såväl assi-
milation som mot total exterioritet – den andre befinner sig så att säga på 
en och samma gång alltid för nära och för långt borta för att kunna bäras 
som annan. Det är också här, i detta aporetiska avstånd eller ambivalenta 
närhetsförhållande som både förbinder mig med den andre och bevarar 
den andre som annan, som världen plötsligt tycks försvinna under våra 
fötter och möjligheten till något nytt infinner sig i detta enda jag måste: 
”Die Welt ist fort, ich muss dich tragen” (”Världen är borta, jag måste 
bära dig”) (Derrida 2005c, s 147). 

Det tolererande subjektets dilemma: Assimilera! Avskilj!  
Jag vill nu återknyta till det inledande exemplet från klassrummet och frå-
gan om hur vi som lärare kan öppna upp för möjligheterna till en levd, 
kännbar men därför också mer krävande tolerans genom att i undervis-
ningen utgå från möten som eleverna själva erfar som problematiskt utma-
nande i sina liv här och nu. Vad är det i Derridas dekonstruktioner av sor-
gearbetets möjlighetsvillkor som kan säga oss något om det tolererande 
subjektets position som bärande och uthärdande auktoritet i mötet med 
den ”problematiske” andre? Hur ska vi förstå det subjekt som i mötet med 
en annan människa säger ”jag måste bära och uthärda dig”? 

Derridas (2005c) läsning av Celans diktrad (”Världen är borta, jag 
måste bära dig”) och hans dekonstruktion av verbet bära (tragen), detta 
ord som talar om för oss vad vi måste göra för den andre, tycks i detta 
sammanhang säga något centralt om avståndets betydelse för såväl etiskt 
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handlande som möjligheten till transformerande utbyte mellan mig och den 
andre. Med andra ord tycks diktraden även kunna säga oss något om det 
tolererande subjektets möjligheter att bära och uthärda den andre som 
annan utan att den andres ”problematiska” annanhet varken assimileras 
eller helt avskiljs från oss själva.  

Derridas läsning av Celans diktrad försätter oss till en början i en total 
ensamhet, närmare bestämt i den isolering som det autonoma subjektet 
förstått som ett självständigt och oberoende ”jag bär” representerar. 
Denna totala avskildhet och isolering från den andre visar sig inte minst 
genom diktradens placering i dikten. Som Derrida beskriver det: The sen-
tence is all alone. It stands, it supports itself, it carries itself alone, on a line 
between two abysses. Isolated, islanded, separated like an aphorism, the 
sentence no doubt says something of absolute solitude.” (Derrida 2005c, s 
158) Inget “du” och inget “måste”, bara detta självständiga “jag bär” som 
är närvarande för sig självt. När världen är borta, tycks Derrida således 
säga här, när det inte finns någon gemensam grund vi kan utgå ifrån eller 
enas kring, när vi inte längre har något utbyte eller kan nå samförstånd och 
konsensus med varandra, när det enda som åsterstår är att vi tolererar den 
andres ”problematiska” annanhet, då kan jag endast bära den andre som 
en främmande kropp i det egna (inkorporering) eller som en del av mig 
själv (introjektion) – ”du ensam i mig eller på mig ensam” (s 2005c, 158, 
min översättning). I detta isolerade och världsfrånvända ”jag bär” finns 
ingen adress och inget ansvar, men därför inte heller någon möjlighet till 
utbyte, transformation och förändring. Den andre är antingen för långt 
borta eller inte alls.   

I nästa steg skiftar Derrida betoning i diktraden, från det oberoende och 
självtillräckliga ”jag bär” till det beroende och sårbara ”jag måste bära 
dig”. Det är i relation till denna uppmaning (bär!), ett krav eller påbud 
som enligt Derrida alltid kommer ”utifrån” och från den andre, som rikt-
ningen i diktraden ändras så att den bärande gesten nu kommer först. När 
frågan om hur vi kan bära och uthärda den andres ”problematiska” ann-
anhet börjar med ett ansvar och en adress, när min förmåga att bära och 
uthärda handlar om vad jag måste göra för den andre, när jag är skyldig 
att tolerera främlingens tvetydiga ansiksdrag, då tenderar världen att för-
svinna under mina fötter. Eller med Derridas ord: ”I am alone in the world 
as soon as I owe myself to you, as soon as you depend on me, as soon as I 
bear, and must assume, head to head or face to face, without third, media-
tor, or go-between, without earthly or worldly ground, the responsibility 
for which I must respond in front of you for you” (Derrida 2005c, s 158).  

Därmed har Derridas läsning av Celans diktrad fört det tolererande sub-
jektet fram till ännu en apori eller omöjligt men nödvändig vägval i mötet 
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med den ”problematiske” andre. För å ena sidan kräver den bärande ges-
ten att vi assimilerar den andre som en del av oss själva, vilket innebär att 
den andre inte bara ”kannibaliseras” av jaget utan även förlorar sin anna-
het. Å andra sidan, om den andre förblir helt avskild från jaget genom att 
bevaras och respekteras i sin annanhet och exterioritet, omöjliggörs i sin 
tur den bärande gesten. I båda fallen tycks vi öppna upp för såväl likgiltig-
het och indifferens som för främlingsfientlighet och intolerans. Eftersom 
den andre därmed på ett sätt alltid befinner sig för nära och för långt bort 
för att kunna bäras och uthärdas som annan, kan den bärande gesten i en 
aspekt endast komma före det ”jag” som bär. Ett villkor för att det tolere-
rande subjektet ska kunna bära och uthärda andres ”problematiska” ann-
anhet, tycks därför paradoxalt nog vara att det ”jag” som bär redan har 
blivit buret av det som är annat än sig självt. Eller för att återge Derridas 
ord i relation till Celins diktrad:  

 

I must carry the other, and carry you, the other must carry me [...] even 
there where the world is no longer between us or beneath our feet, no longer 
ensuring mediation or reinforcing a foundation for us. [...] I am left with the 
immediacy of the abyss that engages me on behalf of the other wherever the 
“I must” – “I must carry you” – forever prevails over the “I am,” over the 
sum and over the cogito. Before I am, I carry. Before being me, I carry the 
other. I carry you [...]. (Derrida 2005c, s 161-162) 

 
Till skillnad från Kristevas teori om vårt eget oroande främlingskap, existe-
rar det ”jag” som bär och uthärdar det främmande inom sig och i den egna 
kroppen här inte enbart som ett kluvet subjekt genom den ambivalenta 
gränsen mellan det medvetna och det omedvetna, utan även genom det 
tysta förbud eller underliga avbrott som den andres annanhet öppnar upp 
inom mig (Derrida 2005c). Detta innebär i sin tur att det inte bara kan 
vara relationen till vår egen främling eller inre andre – där en andre repre-
senterar vårt (”eget”) omedvetna – som bestämmer villkoren för det tolere-
rande subjektets möjligheter att bära och uthärda den yttre främlingens 
”problematiska” annanhet. Det passionerade ögonblick av löfte om utbyte 
mellan mig och den andre som Kristeva talar om, “detta civilisationens 
nollpunkt”, tycks även vara beroende av ”this ability to disappear in our 
own name [...] and thus not to return to [ourselves], which is the condition 
of the gift (for example, of the name) but also of all expansion of self, of all 
augmentation of self [...]” (Derrida 1995b, s 13). Den förlust av självnär-
varo som den andres motstånd mot såväl assimilation som total avskildhet 
öppnar upp inom oss, kan därmed sägas avbryta varje totaliserande gest 
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mot den andre: för att bära och uthärda den andres ”problematiska” ann-
anhet, måste jag på ett sätt redan ha blivit buren av den jag avsåg att bära. 
Med andra ord blir vi påminda om att vi även måste bäras för att kunna 
bära.  

Det finns i det tolererande subjektet således redan ett minne eller spår av 
en bärande gest som kommer från den andre. För Derrida blir vår förmåga 
att bära och uthärda den andres ”problematiska” annanhet dock inte 
mindre genom detta spår utan snarare större, eftersom det uppmanar oss 
att gång på gång dekonstruera och förnya de bördor vi från början aldrig 
var ensamma om att bära. Som Derrida uttrycker det: “I only am, I can 
only be, I must only be starting from this strange, dislocated bearing of the 
infinitely other in me.” (2005c s 161) I den avskildhet och ensamhet som 
Celans diktrad uttrycker finns således både en ”tidlös melankoli” som 
följer av den andres tysta motstånd mot såväl assimilation som total av-
skildhet, men också en uppmaning till engagemang och löfte om utbyte 
över en oöverstiglig klyfta som är riktad mot den andre och framtiden. För, 
tycks Derrida säga oss, i den smärtsamma och alienerande erfarenheten av 
att plötsligt förlora sina gränser (är det mig själv eller den andre jag förlo-
rar? Är det jag eller den andre som bär?), infinner sig plötsligt en oväntad 
känsla av hemlöshet och kuslighet i det mest familjära och intima, ett av-
brott i vår egen självnärvaro men som just därför ger mötet med den andre 
”mer av en framtid än om det skulle ha varit en harmonisk och konsensuell 
dialog” (Derrida 2005c, s 137, min översättning). Detta eftersom mötet 
med den andre nu kräver att vi tar ett språng ut i det okända för att ge-
stalta en respons som är unik.  

Tillbaka i klassrummet 
Avslutningsvis vill jag säga något om vad Kristevas analys av vårt eget 
oroande främlingskap och Derridas dekonstruktioner av sorgearbetets 
möjlighetsvillkor kan göra oss uppmärksamma på i relation till ett pedago-
giskt arbete med tolerans inom skola och utbildning. En mer utförlig dis-
kussion av kapitlens pedagogiska implikationer görs som tidigare nämnts i 
avhandlingens del IV.  När en levd, förkroppsligad men därför också mer 
kännbar och krävande tolerans görs till föremål för undervisningen – som 
när läraren i den inledande lektionen i svenska väljer att utgå från elever-
nas egna erfarenheter och känslor – tycks den interpersonella toleransen 
inte längre endast förutsätta en teoretisk konflikt mellan negativa och posi-
tiva omdömen om föremålet för tolerans. En sådan levd och kännbar tole-
rans väcker också frågor om hur eleverna som enskilda individer bär och 
uthärdar erfarenheter av sorg och smärta i sina liv och kroppar, erfaren-
heter som därför inte lika enkelt går att överkomma genom att skilja mel-
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lan respekten för våra gemensamma rättigheter eller universella mänsklig-
het å ena sidan, och den andres specifika skillnad eller annanhet å den 
andra. Det både Kristeva och Derrida visar oss i detta sammanhang, är att 
mötet med den andre, med främlingen, i själva verket utgör en både smärt-
sam, alienerande men därför också potentiellt transformativ process. I 
mötet med främlingens tvetydiga ansiktsdrag, som lika lätt kan leda till 
positiv acceptans som till främlingsfientlighet och intolerans, ställs vi både 
inför vår egen ändlighet och begränsningar och inför den andres tysta mot-
stånd mot såväl assimilation som total exterioritet. Den förlust av självnär-
varo som denna plötsliga känsla av hemlöshet och kuslighet i det mest 
intima och familjära öppnar upp inom oss, avbryter därför inte bara varje 
totaliserande gest mot den andre. Den destabiliserar och ifrågasätter också 
det tolererande subjektet position som ett oberoende och självtillräckligt 
”jag bär och uthärdar dig”. Plötsligt upptäcker vi att vi inte är ensamma – 
vi är lika mycket bärande som burna subjekt.  

Frågan om hur vi som lärare kan göra tolerans till en fråga för undervis-
ningen utan att det känslomässiga avståndet till den ”problematiske” andre 
antingen blir för stort (vilket öppnar upp för likgiltighet och icke-
engagemang) eller för litet (vilket öppnar upp för såväl främlingsfientlighet 
som assimilation), tycks därför hänga samman med hur vi förhåller oss till 
den aporetiska erfarenhet som varje bärande och uthärdande gest först 
måste ha genomgått. Med detta vill jag inte säga att lärare som en del i ett 
pedagogiskt arbete med tolerans nu ska börja uppmuntra eleverna att 
blotta sina inre rädslor, demoner och tillkortakommanden i undervisning-
en. Samtidigt kan vi inte heller blunda för de erfarenheter av sorg och 
smärta som förlusten av identitet och självnärvaro är förenad med, men 
inte heller för de möjligheter till transformerande utbyte som vilar däri. 
Kristevas analys av främlingens tvetydiga ansiktsdrag, som lika lätt kan 
leda till sympati som till knytnävslag, blir här en påminnelse om det hat 
och fientlighet som lätt följer om toleransens smärtsamma och alienerande 
dimensioner glöms bort eller utesluts från undervisningen.  

Den andra jag vill ta upp i relation till ett pedagogiskt arbete med tole-
rans inom skola och utbildning handlar om den interpersonella toleransens 
normativa krav. Om respekten för våra gemensamma rättigheter eller uni-
versella mänsklighet inte längre är tillräckligt för att motivera en levd, för-
kroppsligad och kännbar tolerans, uppstår frågan om var toleransens nor-
mativa krav, detta ”jag måste bära och uthärda dig” kommer ifrån. För 
Derrida kommer det etiska kravet alltid ”utifrån” och från den andre om 
det ska rymma ett ansvar och en unik adress och inte endast vara ett fär-
digt program vi kan följa. Hur mycket skillnad eller olikhet eleverna bör 
bära och uthärda i sina liv och kroppar, blir därför varken en fråga för 
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läraren, utbildningssystemet eller eleverna själva, utan för varje unikt och 
singulärt möte med den andre, med främlingen. För, tycks Derrida säga 
oss, när det inte finns någon gemensam mänsklighet eller värdegrund vi 
kan utgå ifrån eller enas kring i mötet med den ”problematiske” andre, när 
det enda som återstår är att vi måste tolerera den andre som annan, då har 
vi också vågat ett språng ut i det okända eftersom situationen har krävt oss 
på en respons som är unik.  

Det unika och singulära i varje bärande och uthärdande gest innebär 
samtidigt inte att tolerans förstått som en universell moralisk princip eller 
ett demokratiskt värde nu blir oviktig eller överflödig i ett pedagogiskt 
arbete med tolerans inom skola och utbildning. Men det Derridas dekon-
struktioner av sorgearbetets och bärandets möjlighetsvillkor uppmärk-
sammar oss på, är att sådana universella värden och principer inte kan ha 
ett på förhand givet innehåll som kan slås fast innan eller ”utanför” våra 
levda mellanmänskliga relationer. Detta om det inte bara ska vara ett fär-
digt program vi kan följa, utan även rymmer ett ansvar och en unik adress 
(jämför med Todd 2010). Som Derrida uttrycker det: “Always singular and 
irreplaceable, these laws or injunctions [before I am, I carry [...] I carry you 
and must do so, I owe it to you] remain untranslatable from one to the 
other, from some to others, from one language to another, but that makes 
them no less universal.” (Derrida 2005c, s 162) När läraren i det inledande 
exemplet vill knyta an undervisnigen om tolerans till elevernas vardagliga 
och levda möten med andra, är det således minnet eller spåren av sådana 
unika och singulära gestaltningar och omgestaltningar av den bärande och 
uthärdande gesten, som även kan göra arbete med tolerans till ett såväl 
etiskt som transformerande pedagogiskt projekt.  

Tolerans, närvaro och om att bära och bli buren 
Syftet med detta kapitel har varit att utforska vad en dekonstruktionistisk 
läsning av bärandets eller uthärdandets dilemma kan innebära för ett pe-
dagogiskt arbetet med tolerans inom skola och utbildning. I detta utfors-
kande har jag valt att lämna bakom mig den moraliska separeringen mel-
lan människors gemensamma rättigheter och universella mänsklighet å ena 
sidan, och den specifika skillnad eller olikhet som utgör föremålet för tole-
rans å den andra, för att i stället vända frågan mot oss själva och låta vår 
egen inre kluvenhet symbolisera uthärdandets eller bärandets dilemma i 
möten som vi erfar som problematiskt utmanande i våra liv här och nu.  

Utgångpunkten för kapitlet har varit Kristevas analys av vårt eget oro-
ande främlingskap och Derridas dekonstruktioner av sorgearbetets och den 
bärande gestens möjlighetsvillkor, arbeten som på olika sätt gör oss upp-
märksamma på att en levd, kännbar och förkroppsligad tolerans ofrån-
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komligen kommer att utgöra en både smärtsam, alienerande men därför 
också potentiellt transformativ process. I centrum för kapitlet har det som 
kan kallas för uthärdandets dilemma eller dubbla problematik stått. Å ena 
sidan har vi risken att det känslomässiga avståndet till den andre blir för 
litet – den andre berör oss så att säga allt för mycket – vilket öppnar upp 
för främlingsfientlighet och intolerans. Å andra sidan har vi risken att det 
känslomässiga avståndet till den andre blir för stort – den andre berör oss 
så att säga allt för lite eller inte alls – vilket i sin tur öppnar upp för likgil-
tighet och icke-engagemang. Det är också det för etiskt handlande ”rätta” 
eller avgörande avståndet mellan mig och den andre, som kan sägas stå i 
fokus för lärarens upplägg av lektionen i svenska i kapitlets inledande ex-
empel.  

Det Derrida gör oss uppmärksamma på i detta sammanhang, är att det 
tolererande subjektet förstått som en bärande och uthärdande auktoritet 
först måste ha genomlevt ännu en ofrånkomlig obestämbarhet i mötet med 
den ”problematiske” andre. För å ena sidan kräver den bärande och ut-
härdande gesten att vi assimilerar den andre som en del i oss själva, vilket 
innebär att den andre förlorar sin annanhet. Å andra sidan, om den andre 
förblir helt avskild från oss själva genom att bevaras och respekteras i sin 
annanhet och exterioritet, omöjliggörs den bärande gesten. I båda fallen 
har det tolererande subjektet ställts inför ett omöjligt men nödvändigt väg-
val eftersom det inte längre har varit möjligt att i mötet med den andre 
säga ”jag bär och uthärdar dig” utan att avståndet till den andre antingen 
har försvunnit eller blivit för stort. Den ”problematiske” andre befinner sig 
så att säga på en och samma gång för nära och för långt borta för att 
kunna bäras och uthärdas som annan.  

Vägen ut ur bärandets eller uthärdandets dilemma består därför inte i att 
i undervisningen välja mellan bärandets två modaliteter – att antingen 
uppmuntra eleverna att assimilera eller avskilja sig från den andres ”pro-
blematiska” annanhet – utan att se mötet med den andre som ett i grunden 
aporetiskt men därmed också potentiellt etiskt och transformerande möte. 
För i den förlust av självnärvaro som den andres tysta motstånd mot såväl 
assimilation som total exterioritet öppnar upp inom oss (är det mig själv 
eller den andre jag förlorar? är det jag eller de andre som bär?), när alla 
möjligheter är stängda och vägen blockerad, är det enda vi kan veta att vi 
måste fortsätta i mötet med den andre: ”jag måste bära och uthärda dig”. I 
detta måste, som alltid kommer ”utifrån” och från den andre och som 
därför kräver att vi på ett sätt också måste bära mer än vad vi har möjlig-
het att bära, vilar samtidigt ett löfte om ett passionerat ögonblick av trans-
formerande utbyte som är riktat mot framtiden. Plötsligt upptäcker vi att 
vi är lika mycket bärande som burna subjekt. Om eleverna under de kom-
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mande lektionerna i svenska därför plötsligt skulle stå handfallna inför 
frågan om de orkar bära och uthärda den andres ”problematiska” annan-
het men samtidigt känner att de måste göra det, ska denna tvekan och 
ovisshet därför inte förstås som den bärande och uthärdande gestens nega-
tiva villkor, utan snarare som dess möjlighetsvillkor. Den fråga som upp-
står i ett pedagogiskt arbete med tolerans är hur dessa spår och erfarenhet-
er kan uppmärksammas i undervisningen, så att vi varken glömmer bort 
den sorg och smärta, eller den möjlighet till transformerande utbyte, som 
förlusten av självnärvaro i mötet med den andre är förenad med.  
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Kapitel 7 Mot en toleransens pedagogik 
 
I dessa avslutande betraktelser summerar och fördjupar jag de läsningar 
som görs i arbetet utifrån avhandlingens syfte och frågeställningar. Först 
görs en kort återblick där jag återger arbetets utgångspunkter, övergri-
pande syfte och pedagogiska problemområde (del I, Inledning och kapitel 
1). Därefter sammanfattas del II (kapitel 2 och 3) genom att avhandlingens 
första frågeställning besvaras. Slutligen sammanfattas de tre pedagogisk-
filosofiska tematiseringar som görs av toleransens dilemman i del III (kapi-
tel 4,5 och 6), genom att avhandlingens andra och tredje frågeställning 
besvaras.  

Utifrån denna summering av arbetet, går jag över till att diskutera några 
pedagogiska implikationer som en dekonstruktionistisk läsning av toleran-
sens dilemman kan ha för ett pedagogiskt arbete med tolerans inom skola 
och utbildning. Detta gör jag genom att ställa frågan ”Hur skulle det 
kunna bli då?” Till exempel: hur skulle det bli, om lärarens uppmärksam-
het i undervisningen riktas mot hur vi kan skapa förutsättningar för att 
toleransens principer ska kunna gestaltas och omgestaltas i elevernas var-
dagliga möten med andra, och bort från i första hand metodologiska över-
väganden om hur de på bästa sätt kan lära sig tolerera den ”utsatte” eller 
”avvikande” andre. Här för jag ett resonemang om vikten av att som lä-
rare stå öppen och lyhörd inför det som kanske bäst kan beskrivas som 
tillfällen av autoimmunisering i undervisningen.  

Toleransens metodik och risken för immunisering 
Utgångspunkten för arbetet är den kritik som på senare tid har lyfts fram i 
relation till det jag kallar för en toleransens metodik inom skolans arbete 
med frågor som rör pluralism, demokrati och social rättvisa. I centrum för 
problematiken står de erfarenheter som många elever och studenter har av 
att i undervisningen pekas ut som ”annorlunda” eller ”avvikande” i en 
samhällsgemenskap som tycks vara till för andra. Utmärkande för toleran-
sens metodik är att uppmärksamheten i det pedagogiska arbetet nästan 
uteslutande riktas mot de grupper och individer som riskerar att bli margi-
naliserade och uteslutna på grund av till exempel etnicitet, religion, sexuali-
tet eller klass (Kumashiro 2002). Detta medan det mellanmänskliga mötet 
och den tolererande individens roll och betydelse i det har blivit relativt 
osynlig och oproblematiserad. Med hjälp av ett exempel från en lektion i 
Livskunskap i en gymnasieklass (Ambjörnsson 2004) illustrerar jag hur 
toleransens metodik därmed kan sägas inkludera en dubbel problematik i 
relation till skolans mångfalds- och värdegrundsarbete. För det första tycks 
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den snarare förhindra än uppmuntra till ett socialt och känslomässigt en-
gagemang i andra människors liv genom att leda till något som kan beskri-
vas som en villkorad, begränsad och distanserad relation till den andre som 
en konkret och specifik individ. För det andra riskerar den att reproducera 
snarare än förändra förtryckande och marginaliserande relationer i sam-
hället genom att, för att citera Bromseth, ”vissa kroppar och livsstilar pri-
vilegieras medan andra systematiskt och genom upprepning presenteras 
som avvikande, mindre önskvärda och mindre värdefulla” (2010, s 30).  

För att bemöta de problem som toleransens metodik rymmer och ut-
forska den mellanmänskliga toleransens etiska och transformerande pot-
ential från ett annat håll, väljer jag att rikta blicken mot vardagslivets levda 
mellanmänskliga möten, och mer specifikt mot det gestaltande eller per-
formativa subjekt som i mötet med en annan människa säger ”jag tolererar 
dig”. Det är också vad en sådan levd och gestaltad tolerans – som förutsät-
ter att det både finns en konkret adress och en unikt gestaltad respons – 
kan innebära för ett pedagogiskt arbete med tolerans inom skola och ut-
bildning, som utgör avhandlingens studieobjekt. Därmed skiftas uppmärk-
samheten i arbetet från toleransens metodik med dess fokus på den ”avvi-
kande” andre, till en pedagogik som istället sätter det mellanmänskliga 
mötet och det tolererande subjektets roll och betydelse i det i centrum. 

Den teoretiska utgångspunkten för avhandlingen är dekonstruktion och 
Derridas filosofiska arbeten. Vad en dekonstruktionistisk läsning erbjuder i 
detta sammanhang är ett alternativt sätt att närma sig frågan om hur ele-
verna i undervisningen kan lära sig att gestalta och omgestalta toleransens 
generella principer i sina vardagliga möten med andra.  Istället för att göra 
tolerans till en fråga om hur lärare utifrån på förhand givna metoder ska 
undervisa om vad det innebär att vara en tolerant individ eller vilka grup-
per och individer som behöver tolereras i samhället, ses möjligheter till 
transformation och etiskt handlande nu vila i de vardagliga och ofta oför-
utsägbara möten med skillnad som eleverna själva erfar som problematiska 
och utmanande i sina liv här och nu. Att det unika mötet lyfts fram i av-
handlingen ska dock inte tolkas som att tolerans förstått som ett demokra-
tiskt värde eller universell moralisk princip är oviktigt för ett pedagogiskt 
arbete med tolerans. Men vad en dekonstruktionistisk läsning påminner 
oss om är att varje föreställning om ”vad” någon är (tolerant till exempel) 
måste ha föregåtts av en tillblivelseakt som är relationell till sin karaktär. 
Syftet med avhandlingens dekonstruktionistiska läsningar är att visa på 
dessa spår av annanhet som varje föreställning om ett tolererande ”jag” 
som är närvarande för sig självt rymmer.    

Med andra ord innebär avhandlingens teoretiska hemvist att en annan 
subjektsförståelse än den som vanligen associeras med det moderna utbild-
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ningsprojektet sätts i centrum för ett pedagogiskt arbete med tolerans (Bi-
esta 2006). Istället för att till exempel placera individens förmåga till rat-
ionalitet och moralisk omdömesförmåga i förgrunden, vill jag i avhand-
lingsarbetet betona individens konstitutiva öppenhet, sårbarhet och bero-
ende av andra för att så att säga ”bli till” och ”sig själv”. Samtidigt är det 
också denna öppenhet och sårbarhet som tycks ställa sig på sin spets i mö-
ten där frågan om tolerans aktualiseras. Ett centralt antagande för avhand-
lingen är att behovet av tolerans först uppstår i möten med det vi av olika 
anledningar finner oroande, hotfullt eller rent av har svårt att acceptera 
eller stå ut med hos andra människor. Med andra ord är det endast i vissa 
möten i livet som frågan om tolerans blir aktuell. I avhandlingen kallar jag 
sådana möten för problematiskt utmanande möten. Karaktäristiskt för det 
problematiskt utmanande mötet är att det som upplevs som oroande och 
skrämmande i den andres annanhet, även hotar att destabilisera gränserna 
för det välkända, för det vi trodde att vi redan visste om oss själva och 
andra (Ahmed 2000). Med andra ord innebär problematiskt utmanande 
möten ofrånkomligen både en möjlighet och en risk, eftersom de också kan 
komma att förändra oss på oväntade och oanade sätt.  

I detta ljus blir ett mer övergripande problem med toleransens metodik 
och dess fokus på den ”utsatte” eller ”avvikande” andre, att lärare, genom 
att följa på förhand utarbetade metoder och pedagogiska program, även 
riskerar att immunisera undervisningen mot de tillfällen då eleverna har 
möjlighet att bli tolererande subjekt (Masschelein & Simons 2002). Immu-
niseringen infinner sig varje gång den öppenhet och risk som det problema-
tiskt utmanande mötet med nödvändighet innebär för såväl den enskilda 
individen som för ett samhälles redan etablerade sociala kategoriseringar, 
rationaliseras bort genom att distinktionen mellan den som tolererar och 
den som blir tolererad beskrivs som stabil och på förhand given. Trots sitt 
uttalade engagemang för att förändra förtryckande och marginaliserande 
relationer i samhället, hävdar jag att toleransens metodik därför snarare 
kan liknas vid det Bauman (1995) kallar för en antropoemisk strategi för 
att hantera frågor om pluralism och social rättvisa. Utmärkande för denna 
strategi är att den ”problematiske” andre visserligen tillåts att leva fysiskt 
nära, samtidigt som han eller hon hålls på säkert socialt och känslomässigt 
avstånd genom att en tydlig gräns mellan ”vi” och ”dom”, mellan ”nor-
mal” och ”avvikande”, systematiskt och genom upprepning omskapas i 
våra vardagliga möten med andra.  

Vad en dekonstruktionistisk läsning kan uppmärksamma lärare och ut-
bildare på i detta sammanhang, är de tillfällen då denna ”immunisering” 
mot det oväntade och oförutsägbara i mötet med den andre tillfälligt ger 
vika, och något nytt infinner sig i konkreta undervisningssituationer. Det 
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är också i dessa moment av ”störningar och avbrott” i elevernas vardagliga 
möten, snarare än i kunskapen om vad det innebär att vara en tolerant 
individ eller vilka grupper och individer som behöver tolereras, som den 
mellanmänskliga toleransens etiska och transformerande potential antas 
vila i avhandlingen.    

Den mellanmänskliga toleransens utmärkande drag 
Vad utmärker då tolerans som begrepp och fenomen? Det finns två motiv 
till att denna fråga ställs i arbetet. Det första handlar om att varje dekon-
struktion måste börja i det som redan är där för handen (Critchley 1992). 
Syftet med avhandlingens del II är därför att skriva fram den plats eller det 
”topos” varifrån en dekonstruktionistisk läsning av toleransens möjligheter 
att gestaltas och omgestaltas i elevernas vardagliga möten tar sin början. I 
denna del görs därför en rekonstruktion av den mellanmänskliga toleran-
sen i enlighet med avhandlingens första läsning, genom att begreppet läses 
på sina egna villkor eller i sitt ”ursprungliga språk”. I denna läsning tar jag 
både hänsyn till toleransens kontext och reception inom såväl filosofi och 
politisk teori som den pedagogisk-filosofiska forskningen, samtidigt som 
toleransbegreppets problem och dilemman uppmärksammas och betonas. 
På så sätt läggs en grund till avhandlingens andra läsning i del III. Det 
andra motivet handlar om att det tycks saknas en gemensam referenspunkt 
i det pedagogiska samtalet om vad tolerans mer specifikt är tänkt att repre-
sentera inom utbildning och undervisning (Afdal 2006; Vogt 1997). Där-
med blir det även motiverat att genom avhandlingens första läsning syste-
matiskt ge röst åt de olika föreställningar om tolerans som kan förekomma 
inom en utbildningskontext, för att därigenom och i ett första steg utforska 
var toleransens etiska och transformerande potential kan vila. Istället föra 
att utgå från en specifik teori om tolerans eller göra närläsningar av en viss 
tänkares arbeten, är tanken här snarare att visa på den bredd av diskurser 
och föreställningar om tolerans som toleransbegreppet ger upphov till.  

I framskrivandet av det jag kallar för en toleransens topografi (kapitel 
2), väljer jag att inspireras av Forsts distinktion (2003; 2013) mellan tole-
rans som begrepp och olika parallellt existerande förställningar om tole-
rans. De fyra föreställningarna är: tolerans som tillåtelse, tolerans som 
fredlig samlevnad, tolerans som ömsesidig respekt, och tolerans som upp-
skattning. Medan tolerans som begrepp refererar till det som har kommit 
att kallas för den liberala eller traditionella definitionen av tolerans vilken, 
i likhet med avhandlingsarbetet, sätter det ”problematiska mötet” i cent-
rum, kan de fyra toleransföreställningarna i sin tur sägas representera olika 
sätt att förhålla sig till den andres ”problematiska” annanhet. Medan tole-
rans som tillåtelse till exempel utgår från att relation mellan den som tole-
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rerar och den som blir tolererad är hierarkisk och asymmetrisk, är det en 
ömsesidig och symmetrisk relation till den andre som på olika sätt står i 
fokus i de tre övriga toleransföreställningarna. Det är också de två sista 
föreställningarna, tolerans som ömsesidig respekt och tolerans som upp-
skattning, som har fått störst genomslag inom såväl filosofi och politisk 
teori som det pedagogisk-filosofiska forskningsfältet, även om tonvikten i 
båda fallen ligger på den respektbaserade föreställningen om tolerans. De 
fyra toleransföreställningarna blir därmed intressanta för avhandlingsar-
betets problemområde eftersom de representerar olika sätt som lärare kan 
föreställa sig hur toleransens generella principer kan gestaltas och omge-
staltas i elevernas vardagliga möten med andra, och därmed även för hur 
ett pedagogiskt arbete med tolerans inom skola och utbildning kan utfor-
mas.  

En viktig utgångspunkt för avhandlingens första läsning är att de fyra 
toleransföreställningarna inte representerar vitt skilda definitioner av tole-
rans. Även om föreställningarna på avgörande sätt skiljer sig åt och där-
med indirekt visar på varandras styrkor och svagheter, är det inte avsakna-
den av en gemensam och tydlig definition av toleransbegreppet som har 
gett upphov till dem. Istället tycks den traditionella definitionen av tolerans 
”i sig” kräva en pågående diskussion om och omprövning av hur vi ska 
förstå dess innebörd och mening. Det är också de problem och dilemman 
som den traditionella definitionen rymmer, som ligger till grund för den 
karaktäristik som tolerans som begrepp och fenomen ges i arbetet.  

Ett första utmärkande drag för tolerans som begrepp och fenomen är att 
det tycks utgöra ett delvis paradoxalt eller åtminstone tvetydigt förhåll-
ningsätt till den andre. Samtidigt som toleransen förmedlar ett öppet väl-
komnande av skillnad, rymmer den också föreställningar om makt, gräns-
dragningar och negativa känslor och omdömen om föremålet för tolerans. 
Med andra ord karaktäriseras toleransbegreppet av såväl ”negativa” (mi-
nimalistiska och repressiva) som ”positiva” (generösa och frigörande) drag. 
De fyra toleransföreställningarna ska här ses som olika sätt att förhålla sig 
till de problem och dilemman som den traditionella definitionen rymmer.  

Ett andra utmärkande drag för tolerans som begrepp och fenomen är att 
den toleranta individen även tycks ställas inför en rad konkreta dilemman i 
mötet med den ”problematiske” andre. I arbetet har jag valt att kalla dessa 
för välkomnandets dilemma, gränsdragningens dilemma och uthärdandets 
eller bärandets dilemma. Lite förenklat kan de beskrivas på följande sätt: 
för att vara välkomnande i mötet med en annan människa måste en tole-
rant individ, för att definieras som tolerant, samtidigt ha makt att kontrol-
lera och villkora sitt välkomnande; för att vara öppen i mötet med en an-
nan människa måste en tolerant individ, för att definieras som tolerant, 
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samtidigt dra gränser och stänga ute; för att vara positivt accepterande i 
mötet med en annan människa måste en tolerant individ, för att definieras 
som tolerant, samtidigt på ett eller annat sätt finna den andres annanhet 
outhärdlig eller omöjlig att bära. Sammantaget innebär detta att eleverna, 
för att lära sig att vara ”toleranta” (välkomnande, öppna, positivt accepte-
rande), i en aspekt också måste lära sig att vara ”intoleranta” (villkora och 
marginalisera, dra gränser, finna den andres annanhet outhärdlig eller oac-
ceptabel).  

Ett tredje utmärkande drag för tolerans som begrepp och fenomen rör 
frågan om transformation och förändring. Vad som framkommer i forsk-
ningsöversikten (kapitel 3) är att när tolerans görs till föremål för ett peda-
gogiskt arbete, infinner sig också en förväntan på att någon form av för-
ändring hos eleverna ska äga rum som gör att relationen till den andre på 
ett eller annat sätt blir ”bättre” (rättvisare, mindre våldsam, mer rationell, 
mer givande och så vidare). Därmed kan de olika sätten att förhålla sig till 
toleransens dilemman inom den tidigare forskningen – där de antingen har 
kommit att ses som ett problem som ska lösas, som en orsak till kritik eller 
som en utgångspunkt för att utforska möjligheterna till en levd och gestal-
tad tolerans – även sägas representera olika sätt att förstå toleransens 
transformerande potential inom pedagogisk verksamhet. När toleransens 
negativa eller ”minimalistiska” drag fokuseras handlar förändringen i 
första hand om att intoleranta föreställningar och beteenden hos eleverna 
blir mer toleranta och accepterande med hjälp av rationell argumentation 
(förändring som mindre våld). När toleransen positiva eller ”generösa” 
drag fokuseras är det istället möjligheten till ett genuint utbyte och ett lä-
rande av den andres som står i centrum för det pedagogiska arbetet (för-
ändring som utbyte). När toleransens repressiva och förtryckande drag 
fokuseras handlar förändringen i sin tur om att elevernas initiala motstånd 
mot marginaliserade röster och föreställningar i samhället utmanas genom 
att de tvingas öppna upp för alternativa perspektiv i undervisningen (för-
ändring som frigörelse). Och slutligen, när toleransens paradoxala drag 
fokuseras är det snarare i det oväntade och överraskande i mötet med ann-
anhet och skillnad, som möjligheter till förändring och transformation 
antas vila (förändring som nytänkande eller avbrott). Det är också detta 
fjärde förhållningssätt som ligger i linje med avhandlingens utforskande.   

Vad en dekonstruktionistisk läsning erbjuder i detta sammanhang är yt-
terligare ett alternativt sätt att närma sig frågan om toleransens transfor-
merande potential inom pedagogisk verksamhet. Istället för att försöka 
överkomma eller lösa upp toleransens paradoxala drag, betraktar jag tole-
ransens tre dilemman som en inbjudan till att visa hur varje föreställning 
om ett tolererande subjekt som är närvarande för sig själv redan är i de-
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konstruktion. En sådan läsning leder varken till en lösning på toleransens 
dilemman, eller till en kritik av toleransens vara eller icke vara inom ut-
bildning och undervisning, utan till ett alternativt sätt att närma sig före-
ställningen om det tolererande subjektet, det vill säga det gestaltande eller 
performativa subjekt som i mötet med en annan människa säger: ”Jag tole-
rerar (välkomnar, är öppen och drar gränser mot samt bär och uthärdar) 
dig”.  

Från den toleranta individen till det tolererande subjektet 
Under denna rubrik sammanfattar jag svaren på avhandlingens andra och 
tredje frågeställning utifrån de pedagogisk-filosofiska tematiseringar som 
görs i del III: Vad karaktäriserar de mellanmänskliga möten där tolere-
rande subjekt blir till? och När och varför har det betydelse att individen 
blir ett tolererande subjekt?  

Ett första utmärkande drag för de möten där ett tolererande subjekt ”bli 
till” och ”sig själv”, är att den andres annanhet inte bara erfars som annan. 
Det är så att säga inte skillnad och annanhet i sig som aktualiserar behovet 
av tolerans i samvaron med andra, utan de tillfällen i livet då vi av olika 
anledningar upplever denna skillnad som oroande, störande eller till och 
med som hotfull och skrämmande. Med andra ord är det först i det som 
jag i avhandlingen kallar för problematiskt utmanande möten som frågan 
om tolerans aktualiseras.  

En annan aspekt av mötet är att det måste finns en konkret adress och 
en unikt gestaltad respons. Som jag uppmärksammar i kapitel 5 måste ett 
praktiserande av tolerans, för att inte endast vara ett abstrakt ideal eller ett 
färdigt program vi kan följa, alltid handla om konkreta individer som fäller 
omdömen och fattar beslut i det enskilda och specifika fallet. Till skillnad 
från tolerans förstått som ett demokratiskt värde eller moralisk princip, 
kräver varje unikt gestaltande av toleransens principer i mötet med en an-
nan människa därför både ett ”du” och ett ”jag” som är adresserad till och 
responderar på detta ”du”.  

En tredje aspekt av mötet är att det inte bara måste finnas en konkret 
adress och en unik respons, utan även ett specifikt meningsinnehåll som 
ska gestaltas. Låt mig utveckla. Som avhandlingens första läsning i del II 
visar, är det inte vad som helst som kan gestaltas och förkroppsligas i tole-
ransens namn. Utmärkande för den traditionella definitionen av tolerans 
som ligger till grund för avhandlingens dekonstruktionsitiska läsning är att 
den, vid sidan om ett öppet välkomnande av skillnad, även rymmer före-
ställningar om makt, gränsdragningar och negativa känslor och omdömen 
om den andres specifika annanhet. I avhandlingen har jag formulerat 
denna toleransens dubbelhet eller tvetydighet i form av tre dilemman som 
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individen ställs inför i mötet med den ”problematiske” andre. Vad avhand-
lingens andra läsning visar oss är att det tolererande subjektet som väl-
komnande, uthärdande och rättvist beslutande auktoritet först måste ha 
genomlevt en grundläggande obestämbarhet i mötet med den andre för att 
så att säga ”bli till” och ”sig själv”. Denna obestämbarhet kommer sig inte 
enbart av det faktum att vi ofta har bristande kunskap och information om 
den specifika situation vi befinner oss i. Det toleransens dilemman ställer 
subjektet inför i mötet med den andre, är istället varje besluts nödvändigt 
ogrundade karaktär. Att i mötet med en annan människa säga ”jag tolere-
rar dig” handlar ur detta perspektiv om att i toleransens namn fatta ett 
beslut om att välkomna, vara öppen och dra gränser mot samt bära och 
uthärda den andres ”problematiska” annanhet, utan att i själva ”beslutets 
ögonblick” ha några regler eller givna förlagor att följa.  

Jag vill nu lyfta fram två förhållanden som arbetets dekonstruktionist-
iska läsning uppmärksammar oss på i relation till avhandlingens tredje 
frågeställning. För när och varför har det betydelse att individen blir ett 
tolererande subjekt i mötet med en annan människa? Det första handlar 
om att toleransen radikalt ogrundade karaktär även tycks rymma ett etiskt 
krav. Om vi inte längre i stunden har en gemensam grund som kan moti-
vera praktiserandet av en levd och gestaltad tolerans i mötet med den 
andre (som till exempel respekten för våra gemensamma rättigheter eller 
universella mänsklighet), uppstår frågan om varifrån toleransens normativa 
krav, detta ”jag måste tolerera (välkomna, vara öppen och dra gränser mot 
samt bära och uthärda) dig” kommer. Enligt Derrida kan det etiska kravet 
endast komma ”utifrån” och från den andre om det ska rymma ett gensvar 
och en unik adress och inte endast vara ett färdigt program vi kan följa. 
Hur mycket skillnad eller olikhet individen bör eller ”måste” tolerera i sitt 
liv och sin kropp, blir därför varken en fråga för samhället eller den en-
skillda individen, utan för varje unikt möte med den specifika andre, med 
främlingen. För när det inte finns någon gemensam grund vi kan utgå ifrån 
eller enas kring i mötet med den ”problematiske” andre, när det enda som 
åsterstår är att vi måste tolerera den andre som annan, då har vi också 
vågat ett språng ut i det okända eftersom mötet i stunden har krävt oss på 
en respons och ett gensvar som är unikt. Det är också i dessa plötsliga ”av-
brott” eller ”destrueringar av jaget”, som ett tolererande subjekt både kan 
sägas bli till och får mening.  

Det andra förhållande jag vill lyfta fram handlar om den mellanmänsk-
liga toleransens transformerande potential.  Eftersom det ”jag” som tolere-
rar endast kan uppstå som en följd av den obestämbarhet som karaktärise-
rar mötet med den andre, kan detta ”jag” inte längre ses som orsaken till 
utan snarare som resultatet av den respons som äger rum.  Det är som en 
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”tolerant” subjektivitet endast kan öppnas upp utifrån eller av det som 
ligger bortom det vi redan vet om oss själva och andra, genom att vi kom-
mer i kontakt med annanhet och skillnad. Med andra ord innebär varje 
unikt gestaltat beslut att i toleransens namn välkomna, vara öppen och dra 
gränser mot och bära och uthärda den andres ”problematiska” annanhet, 
att vi samtidigt också kommer förändrade och transformerade ut ur mötet, 
det vill säga som någon annan en den vi var innan.  

 För att sammanfatta. Genom att förhålla mig dekonstruktionistiskt till 
den roll välkomnandet (kapitel 4), gränsdragningen (kapitel 5) samt uthär-
dandet och bärandet (kapitel 6) spelar för möjligheterna till en levd och 
gestaltad tolerans, visar jag att ett tolererande subjekt blir till när det kon-
kreta mötet med den andres ”problematiska” annanhet, det vill säga med 
det som hos den andre på olika sätt utmanar, stör eller till och med hotar 
individens nuvarande identiteter och framträdelseformer, ställer subjektet 
inför toleransens dilemman. Konfronterad med dessa dilemman tvingas 
subjektet att göra ett omöjligt men nödvändigt vägval mellan två påbud 
eller ”ursprungligheter”: att samtidigt vara villkorslös och villkora, att 
samtidigt vara öppen och dra gränser, att samtidigt assimilera och avskilja. 
Denna obestämbarhet i mötet med den andres ”problematiska” annanhet, 
ska dock inte förstås som en paralys inför det omöjliga i situationen. Istäl-
let ska obestämbarheten ses som en möjlighet till såväl etiskt handlande 
och till att något nytt och dittills oförutsägbart ska kunna ta form i mötet, 
och som därför inte lämnar någon av parterna oberörda eller oförändrade. 
Därmed för jag samman en levd och gestaltad tolerans med såväl möjlig-
heten till transformerande utbyte som till etiskt handlande i avhandlingen.     

Avslutningsvis vill jag belysa några pedagogiska implikationer som följer 
av den dekonstruktionistiska läsning som görs av toleransens dilemman, i 
relation till den diskussion som förs i arbetets inledande kapitel.  

Toleransens pedagogik och tillfällen av autoimmunisering 
När lärare ombeds att reflektera över vilka demokratiska eller moraliska 
värden och principer de anser vara mest centrala inom utbildning, är tole-
rans ett av dem de ofta återkommer till (se till exempel Törnvall 1982; 
Afdal 2007). Att tolerans är något som skolan bör arbeta med är även en 
föreställning som återfinns inom såväl FN:s allmänna deklaration om de 
mänskliga rättigheterna, som i nationella läroplaner och styrdokument. 
Samtidigt är det inte som ett gemensamt demokratiskt värde eller en ab-
strakt moralisk princip som behovet av tolerans aktualiseras i vardagslivets 
levda och stundom svårt konfliktfyllda möten. Här kan man bara vända 
sig till de främlingsfientliga strömningar som tycks få allt större fäste i 
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såväl Sverige som Europa, för att bli påmind om vikten och värdet av en 
levd, förkroppsligad och gestaltad tolerans.  

Förutom att i undervisningen rusta den uppväxande generationen med 
färdigheter i och kunskaper om hur de i framtiden kan leva väl tillsammans 
med andra, behöver läraren således även rikta sin uppmärksamhet mot hur 
eleverna redan här och nu ”lever som om principerna betyder något” 
(Todd 2008, s 20; se även Edling 2012b). I kapitel 5 visar jag med hjälp av 
Arendt på faran med att endast lära ut generella och allmängitliga värden 
och principer som ”invanda tankesätt” i undervisningen, eftersom de där-
med lätt riskerar att bli opersonliga och fjärmade från det liv eleverna delar 
med specifika och konkreta andra. Arendts analys av den banala ondskan 
blir här en påminnelse om den världsfrånvändhet och kyliga likgiltighet 
som enligt henne lätt följer av oförmågan att se och ta ansvar för de egna 
handlingarna i världen bortom en abstrakt värld av moralkoder och uni-
versella kategorier.  

Samtidigt ska denna betoning av en levd och förkroppsligad tolerans, 
som tidigare nämnts, inte tolkas som att tolerans förstått som ett demokra-
tiskt värde eller moralisk princip saknar betydelse för eller är oviktigt för 
ett pedagogiskt arbete med tolerans. Däremot måste sådana universella 
principer och värden även ha möjlighet att på specifika och konkreta sätt 
gestaltas och omgestaltas i elevernas vardagliga möten med andra, för att 
så att säga ”ta fäste” och få betydelse i såväl deras egna som andras liv. 
Enligt Todd är det i själva verket just relationen mellan det universella och 
det partikulära som blir synligt i lärares arbete med frågor som rör plural-
ism och social rättvisa, när det unika och konkreta mötet med den andre 
sätts i centrum i undervisningen. Som hon uttrycker det:  

 

Att utveckla ett specificitetens perspektiv i pedagogiken … är inte detsamma 
som att på ett lömskt sätt låta relativismen smyga in bakvägen. [...] [Det ger] 
oss tvärtom en möjlighet att få igång ett samtal mellan det universella och 
det partikulära och att konfrontera både de begränsningar och de möjlighet-
er som blir synliga i våra traditionella tanketraditioner när de kommer i 
kontakt med våra elever. (Todd 2010 s 253) 

 
Den fråga som uppstår i avhandlingsarbetet är därför hur ett sådant samtal 
mellan det universella och det partikulära, och mer specifikt mellan tole-
ransens generella principer och elevernas unika gestaltningar av dem, kan 
ta form och konkretiseras i ett pedagogiskt arbete med tolerans inom skola 
och utbildning. 
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Ett sätt att närma sig frågan om en levd och gestaltad tolerans i under-
visningen är att fokusera på metoder, något som jag belyser i avhandling-
ens inledande kapitel. Under senare tid har också ett allt större fokus lagts 
vid att utarbeta pedagogiska metoder, manualer och verktyg som ska un-
derlätta för lärare i deras dagliga arbete med att konkretisera och levande-
göra frågor som rör skolans mångfalds- och värdegrundsarbete (Englund 
& Englund 2012). I SOU-rapporten Främlingsfienden inom oss (SOU 
2012:74), som presenterar förslag på hur arbetet mot främlingsfientlighet 
och andra former av intolerans kan effektiviseras nationellt, betonas till 
exempel vikten av att utveckla ett både bättre och ökat metodstöd till lä-
rare i skolans demokrati- och värdegrundsarbete. Som utredaren formule-
rar behovet: 

 

För det dagliga arbetet i klassrummen har lärarna huvudansvaret. Lärarrol-
len innebär många utmaningar och det är inte lätt för lärare att leva upp till 
de förväntningar som finns. Därför måste de få ökade möjligheter till kom-
petensutveckling och ett bättre metodstöd i arbetet, inte minst med värde-
grund och mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. (SOU 
2012:74, s 303-304) 

 
Denna tilltro till ”de rätta metoderna” i det dagliga arbetet i klassrummet 
återfinns även i europeiska och internationella sammanhang, där allt fler 
satsningar görs på att utveckla undervisningsmaterial och sammanställa 
gemensamma metoddatabaser för att underlätta lärares konkreta arbete 
med frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och tolerans (SOU 
2012:74).  

Att utgå från metoder kan naturligtvis fungera som ett stöd och ge viktig 
inspiration i undervisningen om tolerans. Metoder kan till exempel hjälpa 
lärare att komma igång med ett sådant arbete när tiden är knapp och un-
derlätta planeringen och organisationen av arbetet i klassrummet. Att an-
vända sig av konkreta metoder och verktyg kan också gör det pedagogiska 
arbetet lättare att kommunicera till andra. Detta är ett behov som tycks bli 
allt viktigare i en tid då skolor och utbildningsinstitutioner både behöver 
marknadsföra sin pedagogiska verksamhet och visa på måluppfyllelser i 
olika utvärderingssammanhang.  

En risk är emellertid att föreställningar om de ”rätta metoderna” även 
får bli svar på mer komplexa pedagogiska problem och dilemman som inte 
lika lätt går att fånga eller lösa med hjälp av redan färdiga manualer och 
program. Här utgör avhandlingens dekonstruktionistiska läsningar, där jag 
systematiskt visar på den obestämbarhet som karaktäriserar mötet mellan 
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den som tolererar och den som blir tolererad, att det också finns frågor 
som måste föregå och därmed på ett sätt kommer att störa och avbryta ett 
metodinriktat arbete med tolerans, hur genomtänkta och välformulerade 
de förlagor och manualer vi använder oss av än må vara. Om vi följer Lars 
Løvlie (2007a) är det också sådana störningar och avbrott i den praktise-
rande lärarens vardag, som gör att ett i första hand metodinriktat arbete 
inom skola och utbildning även kan övergå till att bli pedagogiskt. Jag 
återkommer till detta i slutet av kapitlet.    

En annan risk jag vill lyfta fram är att lärare i allt högre grad förlitar sig 
på metodernas löften om måluppfyllese och lyckade resultat, medan det 
personliga ansvaret och lyhördheten för vad som sker i den konkreta 
undervisningssituationen kommer i skymundan. Englund och Englund 
(2012) menar till exempel att tron på lärarens egen förmåga att tillsam-
mans med eleverna hantera problem som uppstår i klassrummet allt mer 
tycks stå tillbaka i ett metodinriktat demokrati- och värdegrundsarbete. 
Konsekvensen är enligt dem att agendan för vad som ska samtalas om i 
klassrummet kommer att sättas av den pedagogiska manualen snarare än 
av de faktiska situationer som uppstår i skolans vardag. I ett sådant arbete 
förväntas lärare tryggt kunna luta sig tillbaka i sin roll som undervisare, 
försäkrade om att de kommer att handla rätt och riktigt bara de följer den 
”rätta” metoden. Detta eftersom ansvaret för de utmaningar och dilemman 
som lärarrollen rymmer nu har förlagts ”utanför” själva undervisningssitu-
ationen och på någon annan än oss själva. Konsekvensen av ett sådant 
förhållningssätt blir bland annat synligt i lärarens tal om tolerans i avhand-
lingens inledande exemplet från lektionen i Livskunskap, genom att Jo-
hanna som konkret och specifik individ helt tycks försvinna ur såväl ele-
vernas som lärarens uppmärksamhetsfält.  

Det en dekonstruktionistisk läsning av toleransens dilemma kan erbjuda 
lärare och utbildare som vill få igång ett samtal mellan toleransens gene-
rella principer och elevernas unika gestaltningar av dem, är således ett 
skifte i uppmärksamhet och förhållningssätt i själv undervisningssituation-
en. Det som blir tydligt genom avhandlingens läsningar är att dekonstrukt-
ionen av toleransens dilemman inte kan ge oss några färdiga svar på hur vi 
på bästa sätt kan utforma ett pedagogiskt arbete med tolerans inom skola 
och utbildning. Men vad en sådan läsning gör, är att påminna oss om den 
uppmaning till respons och handling som varje unikt och konkret möte 
med den ”problematiske” andre rymmer, och som därför i stunden varken 
ger eleverna någon tid att vänta eller några givna förlagor att följa. Som 
Biesta uttrycker det:  
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Unlike a whole generation of educators and educational theorists, often of a 
critical bent, Derrida does not try to give an answer to the question of how 
we can emancipate or liberate. He rather invites educators to return to the 
question itself, to the question of what it could mean to respond to the call, 
to respond responsibly to the otherness of the other – and to return to this 
age-old question today. (Peters & Biesta 2009, s 34) 

 
Med andra ord tycks den mellanmänskliga toleransens etiska och trans-
formerande potential vila ”inuti” den pedagogiska situationen som en 
ständigt närvarande möjlighet, men inte som en möjlighet vi som lärare 
kan tvinga fram eller själva iscensätta i undervisningen. Det är ju trots allt 
så att ett pedagogiskt arbete med tolerans övergår till att bli metodologiskt 
i samma stund som vi säger att vi på förhand vet hur eleverna kan lära sig 
att bli tolererande subjekt i mötet med annanhet och skillnad (jämför med 
Biesta 2011). Men även om tolererande subjekt inte kan produceras i 
undervisningen genom att vi följer en given metod eller ett färdigt pedago-
giskt program, tycks det vara ganska lätt att förhindra att sådana subjekt 
ges möjlighet att framträda i den. Detta sker varje gång vi låter våra elever 
bli ”immuna” mot de möten livet där det som upplevs som oroande och 
skrämmande i den andres annanhet, också hotar att destabilisera gränserna 
för det välkända, för det eleverna trodde att de redan visste om sig själva 
och andra. Det sker också, som Biesta uttrycker det, ”när vi hindrar våra 
elever från alla möten [...] som kan störa deras ’normala’ sätt att vara och 
framkalla ett engageerat och ansvarsfullt gensvar.” (2011, s 94)  

Vad är det då som möjliggör att tolererande subjekt kan framträda i 
undervisningen? Jag vill här lyfta fram två förhållanden som har betydelse 
för hur denna möjlighet kan uppmärksammas och ges utrymme i ett peda-
gogiskt arbete med tolerans. Det första handlar om lyhördheten för det jag 
skulle vilja kalla för tillfällen av autoimmunisering i undervisningen. Som 
jag uppmärksammar i avhandlingens inledande kapitel, är ett övergripande 
problem med toleransens metodik att den riskerar göra eleverna immuna 
mot det problematiskt utmanande mötet, och därmed även mot själva för-
utsättnigen för att tolererande subjekt blir till. En sådan immunisering sker 
till exempel när vi (som inom toleransens metodik) utgår från att gränsen 
mellan den som tolererar och den som blir tolererad är stabil och på för-
hand given. Det som glöms bort eller utesluts i en sådan diskurs är att vår 
individualitet endast kan förstås i termer av annanhet och skillnad, och att 
den därför först blir meningsfull att tala om i termer av beroende och an-
svar. Vad som blir intressant att betona i detta sammanhang är därför det 
Derrida i sitt senare författarskap kom att kalla för autoimmunisering 
(Naas 2008). Autoimmunisering står enlig honom för att varje konkret 
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försök att stänga ute och skydda sig mot den andre (till exempel genom att 
i undervisningen utgå från att den som tolererar och den som blir tolererad 
utgörs av två från varandra isolerade subjekt) samtidigt bär på sitt eget 
misslyckande. Men på samma gång som detta misslyckande utgör ett hot 
mot individen genom att det destabiliserar det ”immunsystem” som är 
tänkt att försvara subjektets autonomitet och självidentitet mot den andres 
”problematiska” annanhet, utgör det också en möjlighet för subjektet att 
öppna upp för och acceptera det som är främmande. Detta vare sig det 
främmande utgörs av ett transplanterat organ, ett okänt läkemedel, eller 
den andres ”problematiska” annanhet. Med andra ord utgör dessa till-
fällen av autoimmunisering både en risk och en chans i mötet med den 
andre, men därmed även för möjligheter till transformation och etiskt 
handlande. Som Derrida uttrycker det: ”[A]utoimmunity is not an absolute 
ill or evil. It enables an exposure to the other, to what and to who comes 
[...]. Without autoimmunity, with absolute immunity, nothing would ever 
happen or arrive; we would no longer wait, await, or [...] expect one an-
other, or expect any event.” (Derrida 2005b, s 152)  

Vad avhandlingens läsningar visar är således att lärare varken ska sluta 
att undervisa om toleransens generella principer eller vad det kan innebära 
att i praktiken bli till ett tolererande subjekt i mötet med en annan männi-
ska. Men samtidigt får vi inte heller glömma bort vikten av att i undervis-
ningen stå öppna och lyhörda inför de tillfällen av autoimmunisering som 
samtidigt måste prägla ett sådant arbete. Dessa tillfällen inträffar varje 
gång eleverna i sina möten med annanhet och skillnad plötsligt vågar ”ett 
språng” ut i det okända för att förkroppsliga och bejaka toleransens prin-
ciper på nytt och som för första gången. Eftersom sådana tillfällen av auto-
immunisering alltid kommer oväntat och oannonserade, kan de inte i för-
väg planeras in i undervisningen. Den lärare som i undervisningen vill möj-
liggöra ett samtal mellan toleransens generella principer och elevernas 
unika gestaltningar av dem, tycks därför behöva hantera ett dilemma i det 
dagliga arbetet i klassrummet, och som hänger samman med det Løvlie 
kallar för pedagogikens ”dubbla natur”: “as persuative action and as re-
flection and reserve, as holding back and letting go.” (2007a, s 21) För 
samtidigt som vi i undervisningen om tolerans alltid måste förbereda ele-
vernas beslut och bedömningar så långt som möjligt genom kunskap, in-
formation och noggranna läsningar av den kontext och situation vi idag 
befinner oss i, måste vi också våga låta dem få erfara vad det innebär att 
plötsligt stå överrumplade och svarslösa i mötet med den ”problematiske” 
andre, och vad en sådan öppenhet och sårbarhet kan säga oss om möjlig-
heten (och omöjligheten) att i stunden bli ett tolererande subjekt.  
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Det andra jag vill lyfta fram i relation till ett pedagogiskt arbete med to-
lerans är att vi som lärare inte längre tycks kunna närma oss och undervisa 
om det tolererande subjektets tillblivelse på ett direkt sätt i undervisningen. 
Lika lite som vi enligt Derrida kan tala om erfarenheten av ett villkorslöst 
välkomnande av den andre eller av rättvisan (som rättvisa) på ett direkt 
och oförmedlat sätt, kan vi lära våra elever hur de blir till tolererande sub-
jekt i mötet med andra människor. Vad vi tycks behöva utveckla är istället 
ett språk för det som Herner Sæverot (2012) kallar en indirekt pedagogik 
(se även Todd 2010). En indirekt pedagogik ska inte förstås som en given 
metod vi kan använda oss av i undervisningen, utan snarare som en fråga 
om lyhördhet, mod och kreativitet i mötet med våra elever. Till skillnad 
från en direkt pedagogik, där syftet alltid är att på olika sätt fostra och 
ledan in våra elever i på förhand givna subjektiviteter, lämnar en indirekt 
pedagogik luft och utrymme i undervisningen för elevernas egna unika 
tillblivelser. Som Sæverot formulerar denna möjlighet: 

 

Since it is the students who must move themselves from the fixed place 
where they are located, the teacher must make use of indirect pedagogy. If 
not, the teacher may dictate and control the students’ movements and tran-
sitions. In contrast to such a form of direct pedagogy, indirect pedagogy is 
future oriented and open-ended [...]. (Sæverot 2012, s 94) 

 
Det är också, vill jag hävda, en sådan indirekt pedagogik som kan hjälpa 
läraren att i sitt dagliga arbete i klassrummet skifta uppmärksamhet från 
såväl toleransens metodik som den ”avvikande” andre, till de frågor som 
föregår och därmed på ett sätt alltid kommer att avbryta och utmana lära-
rens metodologiska överväganden, hur genomtänkta och välformulerade 
de än må vara (Løvlie 2007a; se även Biesta & Säfström 2011). Eftersom 
sådana frågor inte har några på förhand givna svar som kan hämtas ”utan-
för” själva undervisningssituationen, kräver de något som Løvlie (2007b) 
kallar för takt och improvisation av den enskilda läraren i hennes praktise-
rande vardag, snarare än ett enkelt efterföljande av givna förlagor och 
beprövade metoder. Behovet av takt och improvisation infinner sig enlig 
honom i de stunder då läraren tvingas stanna upp inför sin ”dubbla upp-
gift” som fostrare och frihetsrumsskapare i undervisningen, men samtidigt 
måste avvakta med dess lösning.  I denna väntan eller inväntan på en tole-
rans som är kommande, på ”det nya och fria bejakandet av dess principer” 
(Derrida 2005a), ställs vi både inför risken att ett samhälles förtryckande 
relationer reproduceras, men även inför ett ”passionerat löfte” (Kristeva 
1997) om att sådana relationer också kan överskridas och förändras ge-



204 I ELISABET LANGMANN Toleransens pedagogik 
 

nom att ett oväntat och transformerande utbyte äger rum. Detta innebär i 
sin tur att det inte längre går att lämna över undervisningsansvaret på fär-
diga manualer eller pedagogiska program som på förhand talar om för 
lärare hur samtalet mellan toleransens generella principer och elevernas 
unika gestaltningar av dem på bästa sätt kan konkretiseras i undervisning-
en. Det som finns är istället en ständigt pågående inbjudan att på unika 
sätt respondera på och ta ansvar för de utmaningar och dilemman som 
uppstår i mötet med våra elever och i konkreta undervisningssituationer. 
Ett sådant arbete kanske inte leder oss dit vi har tänkt oss, men det öppnar 
upp för en väg vidare.   
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Summary 

A Pedagogy of Tolerance: An Educational-Philosophical Study of 
Tolerance as a Question for Education   
 
Focusing on a lived, embodied, and practiced tolerance, this thesis sets out 
to explore questions concerning education for tolerance, and, specifically, 
how teachers and educators can prepare students to become tolerating 
subjects in their everyday encounters with others. Taking its point of de-
parture in real and fictional classroom situations, the thesis highlights both 
the problems and the possibilities that are embedded in contemporary dis-
courses of tolerance in education. For this, I first turn to some critical voic-
es that have emphasized the repressive dimension of tolerance in educa-
tional contexts, mainly coming from queer and normcritical pedagogy 
(Kumashiro 2002; Reimers 2007; Bromseth & Darj 2010). At the center of 
this critique stands what I have chosen to call a methodology of tolerance 
in which some students and individuals are stigmatized as “deviant” and 
“other” by the very discourse of tolerance. Undertaking a close reading of 
an example from a classroom situation, I show how a methodology of 
tolerance creates a twofold problem in relation to the overall aim of de-
mocracy and social justice education. First, it tends to reproduce rather 
than change repressive and unjust relations in society. Second, it tends to 
hinder rather than motivate students to feel social commitment and emo-
tional engagement toward the other’s well-being and concrete life situation. 

To respond to this alarming situation and explore anew the ethical and 
transformative potential that lies in education for tolerance, I turn to our 
everyday and lived encounters with others, and more particularly to those 
specific encounters in which a tolerating subjectivity comes into being. 
What characterizes such encounters is that the otherness of the other is 
perceived as other, but also as disturbing, troubling, or even as threatening 
and unsafe. By considering how a tolerating subjectivity can be seen as an 
effect of processes of openness and delimitation, of inclusion and exclu-
sion, I highlight how every encounter with difference is determined but not 
fully determined – they include at the same time a fixation of social rela-
tions and the impossibility of fixation (Ahmed 2000). This inherent unde-
cidability (Derrida 2005a) between the one who tolerates and the one be-
ing tolerated, I argue, can in turn help teachers and educators to redirect 
their attention in the classroom from a methodology of tolerance (and a 
focus on the “deviating” and already known and categorized other), to 
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what I have chosen to call a pedagogy of tolerance – which places the tol-
erating subject and its becoming at the center of the educational agenda.   

Purpose and Outline of the Study 
The overall purpose of the study is to explore the ethical and transforma-
tive potentials inherent in education for tolerance. I first problematize the 
conception that the tolerating party and the tolerated party are to be un-
derstood as pre-given, independent, and separated identities. Second, I 
place the tolerating individual understood as an open and vulnerable sub-
ject-in-process at the center of an educational-philosophical analysis. By 
undertaking a deconstructive reading of the conditions for a lived, embod-
ied, and practiced tolerance, the specific purpose of the study is to open up 
alternative ways of relating to education for tolerance in schools as well as 
other educational contexts. Three research questions are in focus:  
 

1. What distinguishes the concept and phenomenon of tolerance?  
 

2. What characterizes those specific encounters where tolerating sub-
jects come into being?  

 
3. When and why does it matter that the individual becomes a toler-

ating subject? 
 

The purpose of the thesis is accomplished in three movements which corre-
spond to different parts in the study: Part I introduces the argument, Part II 
sets the background for the argument, and Part III explores the argument. 
The first movement (Part I, the introduction and chapter one) aims to show 
why teachers and educators need to redirect their attention in the class-
room if the ethical and transformative potential that lies in education for 
tolerance is to be taken seriously. Instead of focusing on the tolerated and 
“deviating” other, I propose that the tolerating subject should be the center 
of our attention. The second movement (Part II, chapter two and three) 
aims to prepare the ground for the deconstructive reading performed in the 
study, by mapping different contemporary discourses of tolerance. Here I 
turn to Rainer Forst’s (2003a; 2013) distinction between the liberal or 
traditional concept of tolerance and four different conceptions of it. By 
emphasizing the inherent problems and tensions that characterize the tradi-
tional concept of tolerance, I identify three distinct but interrelated dilem-
mas of tolerance: the dilemma of welcoming, the dilemma of drawing 
boundaries, and the dilemma of bearing or enduring the otherness of the 
other. The third and last movement (Part III, chapters four, five, and six) 
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aims to show how a deconstructive reading of the dilemmas of tolerance 
can help teachers and educators to perceive and relate otherwise to the 
tolerating subject and its becoming in education. I do this by turning to 
Jacques Derrida’s deconstructions of three concepts that are vital for our 
understanding of tolerance: hospitality, justice and mourning. By bringing 
Immanuel Kant, Emmanuel Levinas, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, 
and Julia Kristeva into conversation with Derrida, I hope to contribute to a 
more vibrant understanding of education for tolerance, and, specifically, 
how teachers and educators can prepare students to become tolerating 
subjects in their everyday encounters with others. 

In the final section of the thesis (Part IV, chapter seven) I discuss some 
educational implications deriving from the deconstructive reading of the 
concept and phenomenon of tolerance performed in the study.  

Theoretical Focus  
The theoretical frame of the study is deconstruction and the philosophical 
writings of Derrida (chapter one). What a deconstructive reading can help 
teachers and educators to see when it comes to education for tolerance, is 
the inherent undecidability or traces of difference (Derrida) that constitute 
every conception of a self-present, independent, and autonomous “I” who 
in a given encounter decides to tolerate the other. This means that the very 
structure of our subjectivity is to be understood as thoroughly relational. 
Already when uttering as simple a word as “I” we are already making use 
of a language that is not of our own making. Instead of representing a 
mode of critique, deconstruction is thus undertaken a way of recasting and 
maintaining discourses of the (tolerating) subject in education, via the very 
experience of that subject’s deconstruction (Derrida 1991a; Critchley & 
Dews 1996). 

As a textual practice, the deconstructive reading performed in the study 
can be described as a double reading (Critchley 1992) where two motifs or 
layers of reading are distinguished but yet intertwined. The first reading 
(Part II) aims to reconstruct the dominant interpretations of the traditional 
concept of tolerance as well as its different conceptions or discourses. This 
means reading the concept and phenomenon of tolerance in its “original 
language” or dominant interpretation, acknowledging its context as well as 
the history of its reception. The second reading (Part III) is closer to an 
interpretation, where the text or concept is levered open through its hesita-
tions, tensions, paradoxes, or what Derrida sometimes calls aporias. 
Hence, every deconstruction can be seen as a double responsibility where 
the researcher needs to be faithful to the dominant interpretation of the 
text or concept of study while at the same time going beyond it.  This “go-
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ing beyond” or “thinking the beyond” is also, I argue, the ethical and 
transformative opening that deconstruction, as both a “philosophy” and as 
a textual practice, can bring to education for tolerance.   

Reading One: A Topography of Tolerance 
By addressing the question of what characterizes the concept and phenom-
enon of tolerance, the overall aim of the first reading in Part II is to map 
the landscape or topography of tolerance. For this, I read the concept of 
tolerance according to its dominant interpretation, acknowledging its con-
text and history of reception in philosophy and political theory (chapter 
two) as well as in philosophy of education (chapter three). At the same 
time, the problems and paradoxes that characterize tolerance as a way of 
relating to otherness and difference are identified and acknowledged. Here 
I use Forst’s (2003a; 2013) distinction between the liberal or traditional 
concept of tolerance and four different conflicting conceptions of tolerance 
– tolerance as acceptance, tolerance as peaceful coexistence, tolerance as 
mutual respect, and tolerance as appreciation – in order to show that there 
already exist conflicts within the traditional concept of toleration itself. It 
is also these internal conflicts or dilemmas that prepare the ground for and 
provide an invitation to the second reading in the study. 

Three distinguishing features of the concept and phenomenon of toler-
ance are identified in Part II. First, tolerance seems to represent a paradoxi-
cal or at least ambiguous relation to the other. At the same time as com-
municating openness and the welcoming of difference, tolerance also in-
cludes notions of power, boundaries, and negative feelings and judgments 
concerning the otherness of the other. Hence, the concept and phenomenon 
of tolerance includes both “positive” (open and emancipating) and “nega-
tive” (constrained and repressive) features. Second, the paradoxes of toler-
ance also seem to place the tolerating individual in front of three concrete 
dilemmas in her encounter with the other. In the study, I have chosen to 
call these the dilemma of welcoming, the dilemma of drawing boundaries, 
and the dilemma of bearing or enduring the specific otherness of the other. 
In order to be welcoming, the tolerating individual also needs to have the 
power of controlling and conditioning her welcome; in order to be open, 
the tolerating individual also needs to draw boundaries and exclude; in 
order to be positively accepting, the tolerating individual also needs to find 
the otherness of the other unendurable or impossible to bear. Hence, at the 
same time as being “tolerant” (welcoming, open, positively accepting), the 
tolerating individual also needs to be “intolerant” (marginalizing, exclud-
ing, finding the otherness of the other unacceptable or unbearable).   
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Third, when tolerance is seen as a question for education, there is an ex-
pectation that the relation to the other in one way or another is going to 
change for the better (becoming more rational, less violent, more just, and 
so forth). In chapter three, I identify four different ways of conceptualizing 
the transformative potential that may lie in education for tolerance in pre-
vious work in philosophy of education: transformation as lesser violence, 
transformation as exchange, transformation as emancipation, and trans-
formation as new thinking or interruption. I argue that what deconstruc-
tion can offer teachers and educators in this context is another way of see-
ing transformation as interruption. Hence, instead of trying to overcome or 
solve the paradoxes and dilemmas of tolerance before we see it as a ques-
tion for education, the second reading aims to show how every conception 
of a tolerating subject in education already is undergoing deconstruction.  

Reading Two: The Tolerating Subject and Its Becoming 
Taking its point of departure in three fictional classroom situations, the 
second reading in Part III (chapters four, five, and six) addresses the second 
and third research questions: What characterizes those specific encounters 
where tolerating subjects come into being? And, when and why does it 
matter that the individual becomes a tolerating subject? The overall aim of 
Part III is to show how a deconstructive reading of the dilemmas of toler-
ance can help teachers and educators to perceive and relate to the tolerat-
ing subject and its becoming otherwise in education. I do this, by turning 
to Derrida’s deconstructions of three concepts that, following the first 
reading, are vital to our understanding of tolerance: hospitality (chapter 
four), justice (chapter five), and mourning (chapter six).  

Three characteristic features of the encounter between the one who tol-
erates and the one being tolerated are emphasized in Part III. First, not 
every encounter actualizes the question of tolerance. Or put differently, it is 
not otherness and difference “as such” that bring the need for tolerance in 
our everyday encounters with others to the fore, but those moments in life 
when the otherness of the other for some reason or another is perceived as 
disturbing, troubling, or even as threatening or dangerous. Second, in order 
for tolerance to be a concrete response in actual situations and not just an 
abstract or general idea to be followed, there needs to be a concrete ad-
dress (a “you”) and a unique response (an “I” who is addressed by and 
responds to that “you”) in the encounter with the other.  Hence, a lived 
and practiced tolerance is always about concrete individuals who make 
judgments and decisions in specific and singular cases. Third, besides in-
cluding an address and a unique response, the encounter with the other 
must also take account of a specific conceptual content in order to be 
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about tolerance. As the first reading in Part II shows, not all responses to 
otherness and difference can be performed in the name of tolerance. Char-
acteristic for the traditional concept of tolerance is that it communicates 
openness and a welcoming of difference at the same time as including no-
tions of power, boundaries, and negative feelings and judgments concern-
ing the otherness of the other.  Following Derrida’s deconstructive readings 
of the concepts of hospitality, justice, and mourning, and by bringing se-
lected texts by Kant, Levinas, Arendt, Habermas, and Kristeva into conver-
sation with Derrida, I show how a tolerating subject comes into being 
when the encounter with the other foregrounds the subject in relation to 
the dilemmas of tolerance. Confronted with these dilemmas, the subject is 
forced to make an impossible but necessary decision between two impera-
tives or alternatives, at once being conditional and unconditional (the di-
lemma of welcoming), open and delimiting (the dilemma of drawing 
boundaries), assimilating and segregating (the dilemma of bearing or en-
during). This inherent undecidability in the encounter with the other, I 
argue, should not be seen as temporarily paralyzing in the face of an im-
possible situation, but as the very moment when something new and un-
foreseen comes into presence which touches and changes the other and me. 
In this way, I relate a lived, embodied, and performed tolerance to the pos-
sibility of transformation as well as the possibilities for responsibility and 
ethical response in our everyday encounters with others.  

Concluding Remarks 
The last part of the study (Part IV) is comprised of a single chapter, chapter 
seven. This chapter focuses on the educational implications that follow 
from the double reading the study performs in relation to the alarming 
situation introduced in Part I. The overall purpose of the chapter is to dis-
cuss what happens to education for tolerance when teachers and educators 
redirect their attention in the classroom from a methodology of tolerance 
(and a focus on the “deviating” other), to an education which places the 
tolerating subject, and its becoming in our everyday encounters with oth-
ers, at the center of attention.  I argue that if we look at the tolerating sub-
ject through the experience of its deconstruction, we also come to see edu-
cation for tolerance otherwise. What this altered perspective means for 
education is articulated within the framework of what I call a pedagogy of 
tolerance. In a pedagogy of tolerance, the unique responses of students 
(Biesta 2006), the double nature of pedagogy as both socialization and 
freedom (Løvlie 2007b), and a sensitivity for what, following Derrida, can 
be characterized as moments of autoimmunity in our everyday encounters 
with others, have an important role to play. Such an open, indirect, and 
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future-oriented pedagogy has particular consequences for the many stu-
dents who face the stigmatizing and repressive conditions of today’s educa-
tion for tolerance, but it also has implications for how teachers and educa-
tors are able to relate to and work with the ethical and transformational 
potential that lies in education for tolerance more generally.   
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