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handledning i hur en sådan pedagogisk metod 
kan se ut.

Ska man vara tolerant mot intoleranta? Var 
går gränsen, egentligen? Att arbeta med elever 
kring tolerans och demokratiska dilemman är en 
spännande uppgift. Alla berörs och engageras. 
Men det är också utmanande. Av egen erfaren-
het vet jag att det är lätt att bemöta kränkande 
uttalanden genom att fort sätta punkt med hårda 
markeringar, samtidigt som jag vet att ett sådant 
agerande är kontraproduktivt. Intolerans har 
aldrig botats med munkavle. I stället måste vi 
tillsammans problematisera de fördomar som 
ligger till grund för uttalandena. Vi behöver 
alla hålla reda på fakta, ha goda kunskaper om 
historien och förstå vilka orsaker och drivkrafter 
som ligger bakom intoleranta attityder. Känner vi 

oss trygga i detta blir det 
också mycket enklare att 
tillsammans med elev-
erna vända och vrida på 
toleransbegreppet.

I och med det kom-
mande valet har diskus-
sionen kring tolerans och 
demokratiarbete i skolan 
aktualiserats. Passa på att 
bemöta och diskutera nu 
när tillfällena dyker upp. 
Tillsammans skapar vi 

framtidens demokrati. 

Petra Svensson, legitimerad lärare i 
samhällskunskap och religion med stort 
intresse för hur forskning kan bli ett 
verktyg för att utveckla skolan. Projekt-
ledare för Skolportens konferenser och 
redaktör på Skolporten.

flera av dagens europeiska länder 
har starka främlingsfientliga krafter 
fått fäste. Skolans demokratifostrande 
roll är högst aktuell.

 Två välkända personer med flerårig 
erfarenhet av toleransarbete är Chris-
ter Mattsson och Magnus Hermansson 
Adler. De har tillsammans skrivit böck-
erna Ingen blir nazist över en natt och 
10 lektioner i tolerans, som fokuserar på 
hur man i skolan kan arbeta fram-
gångsrikt för att förebygga och stävja 
rasism och främlingsfientlighet.

Enligt författarna har toleransbe-
greppet kommit att förväxlas med att 
man är passiv och likgiltig inför vad 
som helst, när tolerans i stället är ett 

vitt och omfattande begrepp. Det rymmer accep-
tans, respekt, ömsesidig förståelse och förmågan 
att göra empatiska överväganden. Verklig tole-
rans handlar också om jämbördighet – ingen har 
rätt att dominera någon annan. Tyvärr är tolerans 
inget som uppstår av sig själv, utan författarna 
konstaterar att det är något varje ny generation 
måste fostras till och erövra.

Hur gör man då detta? Mattsson och Her-
mansson Adler understryker att öppenhet och 
dialog är nyckeln till tolerans. Olika åsikter 
måste ges utrymme. Detta ställer höga krav på 
det pedagogiska ledarskapet – lärarna har en 
avgörande roll. Samtidigt krävs det naturligtvis 
också en långsiktig, aktiv och medveten pedago-
gisk insats från hela skolans 
sida. I Ingen blir nazist över 
en natt får läsaren en enkel fo
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