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Christian ethics and western humanism � historically established 
concepts or expression of ethical sovereignty?  
A study concerning the discussion about the concepts in the preparatory work of 
the curriculum Lpo/Lpf 94. 

Abstract  
 

The purpose of this study is to examine discussions held by politicians and experts 

concerning the concepts Christian ethics and western humanism. I will examine the 

argumentation for and against the concepts Christian ethics and western humanism, 

which finally ended in a resolution of using these concepts in the curriculum Lpo/Lpf 

94. In this study I am using a qualitative method to examine how different opinions and 

views are expressed in two different committee reports, initiated by the Ministry of 

Education, as well as protocols from the debate in the Swedish Parliament.  

   I will attempt to elucidate the political views of these concepts, which will become an 

integral part of the base of values in the curriculum. Results show that the politicians are 

unanimous regarding the content itself, but disagree of the thought of establishing the 

base of values in Christian ethics. But the discussion is ambiguous because the opinion 

of the politicians is that the concepts, especially Christian ethics, stand for general 

human values. That is why they can agree to use the concept Christian ethics and 

western humanism in the base of values, because it is historically established in 

Sweden. Therefore they also can agree using these concepts together with the regulation 

that education is to be non-confessional. 

 

Keywords: curriculum, Christian ethics, western humanism, values.  
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1  Inledning 
 
Mitt intresse för inriktningen av examensarbetet grundar sig på ett par meningar 

hämtade från inledningen av Lpf 94, nämligen: �den etik som förvaltats genom kristen 

tradition och västerländsk humanism� och �undervisningen i skolan skall vara icke-

konfessionell�1. Dessa meningar väckte min uppmärksamhet redan vid den allra första 

terminen på lärarutbildningen, hösten 2003, och det som frapperade mig var hur det kan 

komma sig att politikerna valde att använda just begreppet �kristen� tillsammans med 

en undervisning som ska vara icke-konfessionell. Jag anser att den etik som åsyftas i 

läroplanen återfinns i många religioner och livsåskådningar världen över. Jag menar 

också att kristendom inte ensam kan sägas representera en etik som anses vara suverän. 

Tidigare kunde kristendom ses som grunden för en gemensam moral i samhället, men i 

dagens sekulariserade samhälle har inte kristendom erhållit �samma betydelse som 

normkälla�2. Skälet till detta är, menar Göran Bexell och Carl-Henric Grenholm3, att 

invandring och migration har burit med sig andra religioner som numera också räknas in 

i det västerländska samhället; samhället är mångkulturellt �där skilda traditioner 

existerar sida vid sida�4. 

 

Jag tycker att det är intressant att få ta del av ett textmaterial som ligger till grund för 

dagens läroplaner, emedan dessa är ett av de viktigaste styrdokument för verksamma 

lärare och för mig som blivande gymnasielärare. Det är även intressant att bli insatt i hur 

politikerna resonerade kring att använda begreppen kristen etik och västerländsk 

humanism i ett mångkulturellt samhälle.5 Begreppen stör mig inte i min kommande 

                                                
1 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, s.3. Här nämns endast Lpf 94, men exakt samma 
formulering finns i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94). 
2 Göran Bexell & Carl-Henric Grenholm. (1997) Teologisk etik En introduktion. Stockholm: Verbum 
förlag. s.28. 
3 Göran Bexell är professor i etik vid Lunds universitet, Carl-Henric Grenholm är professor i etik vid 
Uppsala universitet.  
4 Bexell & Grenholm. s.28. 
5 I en stor mängd av den litteratur jag inhämtat under studietiden har det efterlysts större förståelse från 
oss pedagoger inför skolan som en mycket viktigt plats i det mångkulturella Sverige. Att skolan kan bli en 
länk mellan det som betecknas som den egna kulturen och det som vi menar är �svenskt�. På sikt kan 
tanken om gränser mellan kulturer som något negativt suddas ut, hoppas jag. Jag menar att det är det som 
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profession som gymnasielärare, det är inget problem i vardaglig bemärkelse utan ett 

problem som jag, och troligen blivande och verksamma lärare, �är intresserad(e) av att 

skaffa � ny eller fördjupad kunskap om�6. 

 

    

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte är att granska resonemanget som fördes av politiker och sakkunniga kring 

läroplanens, Lpf 94, begrepp kristen etik och västerländsk humanism. Lpf 94 uttrycker 

att skolans uppgift är att förvalta och förmedla värden som samhället vilar på, och det 

ska ske i �överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism�, samt att �undervisningen i skolan skall vara icke-

konfessionell�7. Jag vill undersöka vilken argumentation och diskussion, både för och 

mot användningen av begreppen, som senare ledde till att man valde formuleringen 

�den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism� tillsammans 

med budskapet att skolans undervisning ska vara icke-konfessionell. I samband med 

detta hoppas jag också kunna lyfta fram vad politikerna är eniga respektive oeniga om, 

det vill säga, vilka skillnader som kan skönjas mellan politikernas uttalanden. För att 

uppnå mitt syfte tar jag hjälp av följande frågeställningar. 

 
• Hur har resonemanget förts kring begreppet �kristen etik och västerländsk 

humanism� i 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94? 

 

• Hur har resonemanget förts kring att använda dessa begrepp och samtidigt 

uttrycka att skolans undervisning ska vara icke-konfessionell?  

                                                                                                                                          
den interkulturella profilen, som genomsyrar lärarutbildningen här på Södertörns högskola, försöker ge 
oss med hopp att det på sikt kan bli en levd erfarenhet. Alla elever känner inte till �Ekorr�n satt i granen�, 
varken som sång eller djur, vilket Maria Borgström, högskolelektor på Södertörns högskola, 
uppmärksammade mig m. flera om, höstterminen 2003. M a o min förförståelse inför det sagda och 
upplevda kan inte delas och förstås av alla eftersom den tillhör min sfär och erfarenhet. 
6 Runa Patel & Bo Davidson. (2003) Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. s.9.  
7 Lfp 94, s.3.  
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1.2 Material och metod 
 

Mitt uppsatsarbete är ett litteratur- och textstudium. Jag granskar resonemanget i det 

material som jag hoppas kommer att besvara mina frågeställningar, och koncentrerar 

mig på aktörerna i sammanhanget: vad de säger och vad de grundar sina åsikter på.  Jag 

anser i likhet med Joakim Molander8 �att språket i sig är bärare av tolkningar och 

värderingar�9. I denna undersökning används sökorden kristen etik och västerländsk 

humanism för att sålla i den stora mängd textmaterial som finns på riksdagens hemsida, 

vilket även begränsar det presumtiva undersökningsmaterialet. I detta stycke redogörs 

även för den litteratur jag huvudsakligen ämnar använda mig av.   

 

I den här undersökningen har jag valt att låta regeringarnas kommittédirektiv10 till 

läroplanskommittén vara utgångspunkten för mitt undersökande arbete. Skäl för detta är 

att regeringsdirektiven innehåller riktlinjer för innehållet i den blivande läroplanen. 

Dessa direktiv ingår som bilagor i Skola för bildning11, ett huvudbetänkande från 

läroplanskommittén.  Därefter följer Utbildningsutskottets betänkande UbU112 vars 

innehåll är ett förslag riktat till riksdagen.13 Undersökningens huvudsakliga slutpunkt är 

Kammarens protokoll 1993/94:43 14, där politikerna redogör för sina åsikter i 

värdegrundsfrågan. Ovan nämnda material är viktigt för mitt arbete eftersom dessa utgår 

från dem som ska besluta i ärendet.     

   I uppsatsen används boken Teologisk etik En introduktion15 skriven av Göran Bexell, 

professor i etik vid Lunds universitet, och Carl-Henric Grenholm, professor i etik vid 

                                                
8 (2003) Vetenskapsteoretiska grunder. Lund: Studentlitteratur. Joakim Molander är doktor i filosofi. 
9 Ibid. s.122. 
10 SOU 1992:94 Skola för bildning. Stockholm: Allmänna förlaget. Bilaga 1. Bilaga 2. 
11 Ibid. 
12 Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. 
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GH01UbU1&rm=1993/94&bet=UbU1
#bsam 2007-11-14 
13 I slutet av stycket Bakgrund berättar jag om det praktiska arbetet i ett utskott, samt om kammarens 
funktion.  
14 Kammarens protokoll 1993/94:43 
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1993/94:43  2007-11-21 
15 Bexell & Grenholm.  
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Uppsala universitet.16 I detta arbete är denna bok mig till hjälp för att särskilt belysa 

begreppet kristen etik utifrån olika kristna teologers perspektiv, samt begreppet 

humanism och etik. Vidare använder jag boken Värdegrunden � finns den?17 skriven av 

Kennert Orlenius, fil. doktor i pedagogik. Boken ställer frågan om det överhuvudtaget 

kan finnas en gemensam värdegrund i skola och samhälle, samt vad dessa värden 

innebär. Författaren belyser begreppen etik och värden och ger exempel på hur dessa 

kan komma till uttryck i skolan. Det är synnerligen intressant att inhämta kunskap om 

värdegrunden eftersom den är fundamentet i skolan: den ska genomsyra skolans 

undervisning. Värdegrunden kan inte tas för given, den måste ständigt arbetas med för 

att kännas aktuell i skolans vardag.  

    

1.2.1 Förförståelse 
 

Vår förförståelse, det faktum att vi är �inkastade i en kultur med redan givna perspektiv 

på världen�18 gör att vi inte kan se objektivt på den verklighet vi omger oss av. Det 

finns skäl till att ta det i beaktning när man ska undersöka ett material, vilket i de allra 

flesta fall inte kan göras på ett objektivt vis. Med detta i åtanke vill jag framföra att jag 

är medveten om att jag påverkar min deskriptiva analys genom mina erfarenheter och 

känslor, samt med den kultur jag befinner mig i. Min ambition är att förhålla mig öppen 

till mitt material.     

   

 

 

                                                
16 Boken används främst som lärobok för universitetsstudier i religionsvetenskap och dess syfte är att 
stimulera till självständiga reflektioner kring frågor som rör miljöetik, medicinsk etik, ekonomisk etik och 
samlevnadsetik, samt teorier om moral relaterat till kristen tro och andra livsåskådningar. Det är en bok 
som uppmärksammar moraliska problem som berör alla människor, och därför är den ett inspirerande 
material för mig som blivande gymnasielärare. 
17 Kennert Orlenius. (2001) Värdegrunden � finns den? Stockholm: Runa förlag. 
18 Björn Skogar. (2005) Filosofisk och teologisk etik i miniformat., s.2 Björn Skogar är docent och 
verksam vid Södertörns högskola. Uttrycket �inkastade i en kultur� härstammar från den tyske filosofen 
Martin Heidegger, vilket Skogar explicit uttrycker i texten. 
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1.3 Tidigare forskning och forskningsläge 
 

Uppsatsens litteratur19 är relevant att räkna som tidigare forskning kring begreppen 

kristen etik och västerländsk humanism. Det har forskats kring begreppet kristen etik 

och västerländsk humanism, men forskningen kring värdegrunden och skolans praktik 

ser ut att dominera.20 I Umeå och Göteborg har det funnits ett s.k. värdegrundscentrum, 

men dess hemsida är nedlagd. Min uppsats kan placeras in i forskningslandskapet 

kristen etik och västerländsk humanism. 

   Jag vill nämna två uppsatser om begreppen kristen etik och västerländsk humanism, 

dels Kristen tradition eller västerländsk humanism: En diskursanalys av skolans 

värdegrund, författad av David Karlsson, dels Värdegrunden i skolans vardag Etiken i 

kristen tradition och västerländsk humanism, författad av Kristian Svalin. Den 

förstnämnda uppsatsen utgår från att den kristna traditionen och västerländsk humanism 

är två �motstridiga moralsystem�, och undersökningens syfte är att se om och hur denna 

konflikt kommer till uttryck i skolan.21 Det är svårt med en enhetlig tolkning av dessa 

begrepp menar David Karlsson, eftersom att de är så vaga, och det går inte att helt 

enkelt säga att säga om värdegrunden bygger på det ena eller det andra begreppet, 

därför stjälper dessa begrepp mer än hjälper tolkningen av värdegrunden.22 

   Den andra uppsatsen behandlar värdegrunden i skolans vardag, vad den bygger på, 

samt vilka uppfattningar som lärare har av värdegrunden och hur den kommer till 

uttryck i skolans dagliga verksamhet. Uppsatsen delsyfte är också att undersöka skolans 

historia och främst vilken påverkan kristendom har haft.23 

   Vidare finns följande intressanta material: Vad är grund och botten? �Kristen etik� 

och �västerländsk humanism�: Ett omaka par? Författad av Stefan Andersson.24 

Artikeln diskuterar begreppen i förhållande till läroplanen, Lpo 94, och menar att dessa 
                                                
19 Bexell & Grenholm, Orlenius, m.fl. 
20 Dock gav ordet värdegrund ingen träff vid besök på Internetsidan forskning.se. Information om 
värdegrundsforskning, som jag nämner längre fram i detta stycke, har jag hittat på universitetshemsidor. 
21 http://www.uppsatser.se/uppsats/9cd7cec262/ 2007-12-20 
22 David Karlsson. (2003) D-uppsats Linköpings universitet, 
http://www.ep.liu.se/abstract.xsql?dbid=2316 2007-12-20 
23 Kristian Svalin. (2002) Y-uppsats, Linköpings universitet,. 
http://www.uppsatser.se/uppsats/8f4e469d77/  2007-12-20 
24 Stefan Andersson.  http://www.teol.lu.se/rit/pdf/7/andersson.pdf 2007-12-03 Copyright författaren  och 
CTR, Lunds universitet. Tyvärr ingen träff på författarnamnet på universitet i Lund eller eniro.se.  
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är otydliga och inte helt lätta att förena, men självfallet beror det på vem man frågar 

säger författaren. Andersson menar att det är lättare att definiera västerländsk humanism 

jämfört med kristen etik, eftersom det inte går att tala om en specifik kristen etik.25  

   Det är angeläget att nämna något om forskning kring värdegrunden. Vid institutionen 

för beteendevetenskap, Linköpings universitet bedriver Gunnel Colnerud, professor i 

pedagogik, forskning kring skolans normativa dimensioner; värde- och normfrågor i 

skolans praktik, vilket även omfattar lärares etik.26 Gunnel Colnerud skriver i artikeln 

�Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs� hämtad från Pedagogisk 

Forskning i Sverige 2004 27, att begreppet värdegrund har blivit samlingsnamn för en 

mängd olika normativa frågor i skolan liksom i forskningen kring denna praktik. En 

vetenskaplig behandling av värdefrågor, moral- och etikfrågor, medför ett ökat krav på 

�begreppslig och teoretisk klarhet�28.  

   Pågående forskningsprojekt vid tidigare nämnda institution är Lånta fjädrar � hur 

ungdomar och vuxna förhåller sig till undervisnings-situationer och etablerade 

normsysten, Vetenskapsrådet, start för projektet år 2005, samt Alltid redo 

Lärarstudentens handlingsberedskap för varierande uppgifter i klassrummet, OSU, start 

för projektet år 2005.29   

    Vid högskolan i Dalarna pågår sedan hösten 2000 �ett etik- och värdegrunds-

seminarium som utgör ett nav i forskningsmiljön omkring etik- och värdegrundsfrågor 

där frågor inom utbildningssfären ägnas särskild uppmärksamhet� 30. Under åren 2000-

2005 har ett projekt vid namn Gemensamma värden pågått som har behandlat etik- och 

värdegrundsfrågor, där bland annat frågor rörande den svenska skolan i ett mer mång-

kulturellt Sverige har bearbetats. Projektet har skett i samarbete med Lärarhögskolan i 

Stockholm och Centrum för forskning om internationell migration och etniska 

relationer, Stockholms universitet.31   

                                                
25 http://www.teol.lu.se/rit/pdf/7/andersson.pdf 2007-12-03 
26 http://www.ibv.liu.se/pius/personal/gunnel_colnerud  2007-12-20 
27http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/colnerud1.pdf  2007-12-06  
28 Ibid. 
29 http://www.ibv.liu.se/pius/personal/gunnel_colnerud  2007-12-20 
30http://www.du.se/Templates/InfoPage.aspx?id=2648&epslanguage=SV  2007-12-06    
31Ibid.   
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Den akademiska forskningen syftar till ökad kunskap, och den politiska diskussionen 

syftar till politiska beslut. Jag vill markera att det finns en skillnad mellan dessa med 

tanke på följande redogörelse.                 

   Under våren 2006 pågick en utredning, initierad av den sittande regeringen, som bland 

annat föreslog en omarbetning av värdegrunden i Lpo/Lpf 94. Masoud Kamali, 

professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet och vid Centrum för multietnisk 

forskning vid Uppsala universitet, var under den socialdemokratiska regeringen särskild 

utredare av skolans värdegrund. Som regeringens utredare föreslog Masoud Kamali en 

revidering av skolans värdegrund. �Värdegrundsdiskursen är en oklar diskurs som i 

vissa fall används för att reproducera kulturrasistiska föreställningar inom skolan�32, 

menar Kamali och föreslog en omarbetning. Kristdemokraterna reagerade på detta 

förslag och sa i ett pressmeddelande 2006-08-16: det är �huvudlöst att � ta bort kristen 

etik och västerländsk humanism som grund för skolans värdegrundsarbete�33, säger 

Juan Fonseca, kristdemokratisk riksdagsledamot i den integrationspolitiska utredningen. 

De etniska motsättningarna kommer att öka istället för att minska med den här typen av 

förslag, menar Fonseca.34    

 

I Lärarnas tidning 4/2007 35, kan man läsa om att skolminister Jan Björklund med stor 

sannolikhet kommer att påbörja arbetet med en ny läroplan under hösten 2007. 

Läroplanens arbetsnamn är Lgr 09 och har som mål att revidera läroplanens andra mål: 

mål och riktlinjer, men läroplans första mål värdegrunden har inte samma behov, säger 

Björklund.36  
 

 

                                                
32 �Skolans arbetssätt diskriminerar invandrare�. 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=536332&previousRenderType=2  2007-12-28 
33http://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia/Pressmeddelanden/Integration/Utredarevilltabortkrist
naetikenfranskolansvardegrund.aspx   2007-12-28 
34 Ibid. 
35http://www.lararnastidning.net/LT_Output_2005.asp?ArticleID=354321&CategoryID=3612&ArticleOu
tputTemplateID=92&ArticleStateID=2&ParentID=&MenuItemID=&MenuItemID2=  2007-12-18 
36 Jag kan tillägga att sökning på utbildningsdepartementets hemsida den 18 december 2007 efter Lgr 09 
inte gav någon träff; det återstår att se vad som händer framöver. 
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1.4 Utblick till Danmark och Norge 
 

Det är intressant att nämna något om hur grannländerna Norge och Danmark formulerar 

sig kring värderingar i skolan, eftersom det föreligger vissa skillnader jämfört med den 

svenska skolans värdegrund. I Danmark anför Folkeskolens formål att den tillsammans 

med föräldrarna ska göra eleverna �fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem 

forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets sam-

spil med naturen�37. Den �skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder 

og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget 

af åndsfrihed, ligeværd og demokrati�38. I Norges Grunnskoleopplæringa nämns allra 

först att eleverna ska undervisas i kristendomskunskap och religionskunskap, samt 

förstås andra ämnen. I paragrafen Ordensreglement og liknande nämns att eleverna har 

rättigheter och plikter: �Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje 

nyttast�39. Om tidigare nämnda undervisning i kristendom nämns att den ska �gi 

grundig kjennskap til Bibelen og kristendommen som kulturarv�� �undervisninga i 

faget skal ikkje vere forkynnande�40. I Norge framgår att undervisning i kristendom är 

viktigt, eftersom den omnämns på ett särskilt sätt, dock ska undervisningen i övrigt vara 

icke-konfessionell. I Danmark nämns överhuvudtaget inte ordet kristen utan tyngd-

punkten i skolans värden är de demokratiska värderingarna.  

   

1.5 Centrala begrepp 
 

I detta stycke ämnar jag nämna något om begreppen etik, humanism, västerländsk 

humanism, kristen etik och slutligen något kort om ordet värdegrund. Det är ingen 

heltäckande redogörelse utan jag berättar om det som kan sägas vara relevant för 

förståelsen av min undersökning. Jag använder dessutom flera av begreppen i min 

undersökning och analys.   

 
                                                
37 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25528#K1 2008-01-01 
38 Ibid. 
39http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-3  2008-01-01 
40 Ibid. 
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Etik handlar i regel om några grundläggande frågor. 41 Dessa är: Vad är gott och ont? 

Vad är rätt och orätt? Hur ska en god människa vara? Hur ser det goda samhället ut? I 

dagens samhällsdebatt finns det ytterligare frågor som visar på etikens bredd, bland 

annat kring den �orättvisa fördelningen av jordens resurser�42. Jag tycker att ett par 

etikfrågor är extra intressanta att nämna, nämligen: �samhällets och därmed t.ex. 

skolans värdegrund i ett värdepluralistiskt samhälle�43, och �innebörden i kristen etik, 

särskilt dess relation till humanistisk etik�44. Etik handlar om det som betecknas som 

normer och värden. Vad är en norm och vad är ett moraliskt värde? Det mest enkla är att 

beskriva norm som en regel för hur en människa ska handla. Normen bestämmer att en 

handling kan endera vara rätt eller orätt, en skyldighet eller något som är förbjudet att 

göra.45 Ett värde är något som kan �beskrivas som en egenskap � som finns hos � 

människor�46, �ett moraliskt värde är då på motsvarande sätt en moralisk egenskap.�47  

    Begreppet humanism kan åsyfta åtminstone tre olika företeelser. Den första 

företeelsen kan beteckna de historiska, filosofiska och språkliga vetenskaper som 

studerar människan som kulturvarelse. Nästföljande inbegriper de strömningar som har 

anknytning till antiken och den klassiska grekiska filosofin som under 1300-talet spreds 

från Italien vidare upp i Europa, där den kom att sätta sin prägel på all europeisk 

kultur.48 Den tredje är det som kanske kan sägas vara det vi vanligtvis syftar på när det 

gäller begreppet humanism, vilket här benämns som västerländsk humanism.49 

Västerländsk humanism har sedan lång tid tillbaka uppfattats som bärare av värden och 

normer som de allra flesta människor delar och instämmer i. Det är en livsåskådning50 

                                                
41 Bexell & Grenholm. 
42 Ibid. s.14. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. s.17. 
46 Ibid.  
47 Ibid. 
48 Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen, Thorsén. (1991) �Humanism� i Aktuella livsåskådningar. Del 2., 
Nora: Nya Doxa. s. 136. 
49 Bråkenhielm et al. Jag vill i det här sammanhanget också nämna att det finns religiös humanism och 
profan humanism där man kan skilja mellan liberal, marxistisk, existentialistisk och ekosofisk humanism.  
50 För att bringa klarhet i vad jag här menar med begreppet livsåskådning tar jag hjälp av Anders Jeffners 
definition, som har varit inflytelserik i ett svenskt sammanhang. �En livsåskådning är de teoretiska och 
värderingsmässiga antaganden som utgör eller har en avgörande betydelse för en övergripande bild av 
människan och världen och som bildar ett centralt värderingssystem och som ger uttryck åt en 
grundhållning.� Jeffner. (1991) �Att studera livsåskådningar� i Aktuella livsåskådningar. Del 1. Nora: 
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som främst betonar alla människors lika värde. Den inrymmer respekt för människan 

och hennes rättigheter, vilket kan sägas vara det som är essensen i en gemensam moral i 

ett pluralistiskt samhälle, enligt Bexell och Grenholm.51 Ovan nämnda är endast en del 

av vad som inbegrips i begreppet västerländsk humanism.      

   Vad kännetecknar nutida humanistisk etik? Till en början hävdar humanism att det är 

människan själv som bestämmer vad som är gott och vad som är rätt. För det andra 

framförs, och som tidigare nämnts, att alla människor har lika värde oberoende av kön, 

�ras�, och nationalitet.52 Vidare att �gott är det som är gott för människan�53, det vill 

säga, ett gott mänskligt liv är när människan utvecklar den unika förmåga och de 

möjligheter som endast en människa har: �frihet och rationalitet�54. En fjärde 

uppfattning i nutida humanism är stor tilltro till det �mänskliga förnuftets förmåga�55 att 

rationellt diskutera sig fram till en moraluppfattning som kan delas av alla människor 

oavsett livsåskådning. Kan förnuftet leda människan till att avgöra vad som är rätt eller 

fel? Förnuftet är inte tillräckligt, menar många, enär det inte finns en allmängiltig 

enighet om vad som är �rationella skäl för en moraluppfattning�56; moraluppfattningen 

varierar beroende på tradition och socialt sammanhang. Etiken är därmed i samklang 

med individens livsåskådning.57 Jag instämmer med tanken att normer och värderingar 

varierar beroende av i vilken kultur och kontext vi befinner oss. 

 

Det finns många olika uppfattningar om kristen etik av vilka jag flyktigt ska nämna 

några. En uppfattning är att kristen etik inte unik i sitt slag; innehållet i en kristen etik: 

moral och värden, överensstämmer med andra etiska teorier.58 Nämnda uppfattning 

delas också av den danske teologen Knud E. Løgstrup som menar att det inte finns en 

specifik kristen etik kring hur människor ska förhålla sig till varandra. Människor möter 

                                                                                                                                          
Nya Doxa. s.13 Enkelt uttryckt kan man säga att det t.ex. handlar om vilken människosyn man har, hur 
verkligheten är uppbyggd, om det finns en gud eller inte, frågor man ställer sig som handlar om livet och 
döden. 
51 Bexell & Grenholm. s.30. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. s.31. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. s.175. 
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varandra med en naturlig tillit, och ur den tilliten ger människan sitt liv till den andre.59 

Tilliten är given och i den finns ett outtalat krav att ta till vara på det liv �som tilliten 

lägger i vår hand�60.     

   Den andra uppfattningen påstår att kristen etik är unik och dess innehåll går inte att 

finna i någon annan etisk teori. Den kristna etiken är en religiös etik, en så kallad 

uppenbarelsebaserad etik där Kristus visar vad som är ett gott mänskligt liv.61 Den sista 

uppfattningen är en slags kombination av de tidigare nämnda. Kristen etik överens-

stämmer till viss del med moraluppfattningar som även finns i andra livsåskådningar; 

kristen etik har dock �ett innehåll som skiljer sig från dessa�62. �Det kristna kärleks-

idealet är inte unikt, men det kan inte helt reduceras till allmänmänskliga moral-

uppfattningar.�63  

   En del debattörer menar att kristen etik är unik, och det har bland annat visat sig i 

samhällsdebatten där det framförts att �det finns en karaktäristisk kristen etik som bör 

lyftas fram i skolans undervisning�64. Men det finns ingen enhetlig etisk teori inom 

kristen tradition eftersom frågor av etisk karaktär besvaras på många olika sätt av 

kristna teologer.65 Det som kan vara intressant att fråga sig när det gäller kristen etik är 

om det är nödvändigt att ha en personlig tro på Kristus, den kristna traditionens 

centralgestalt, för att nå etisk insikt. En annan fråga som ofrånkomligen pockar på svar, 

eller åtminstone på reflektion, är om innehållet i en kristen etik är annorlunda jämfört 

med andra etiska teorier.66  En källa till kristen etik är Bibeln. Den kan tillsammans med 

den kristna traditionen tolkas och upplevas vara relevant även i förhållande till den tid vi 

nu lever i, vilket flertalet teologer anser. Flera kristna teologer ansluter sig till tanken 

om en förnuftsbaserad etik som går ut på att grundläggande etiska principer inte utgår 

från någon bestämd livsåskådning. Vidare framförs tankar om att etiken är autonom, det 

                                                
59 Knud E Løgstrup. (1992) Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos. s.50, 138. Knud E. Løgstrup (1905-
1981) var professor i etik och religionsfilosofi vid Århus universitet.   
60 Ibid. s.51. 
61 Bexell & Grenholm. s.176. 
62 Ibid. s.177 
63 Ibid.  
64 Ibid. s.167  
65 Ibid. s.168. 
66 Ibid. 
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vill säga, att den vilar på det mänskliga förnuftet och inte förutsätter någon gudstro; 

människan är med sitt praktiska förnuft kapabel att själv avgöra vad som är gott.67  

   Vad beträffande de olika uppfattningarna kring kristen etik så är det inte mitt syfte att 

här utförligt bedöma dem, utan snarare visa på den bredd som ryms i begreppet kristen 

etik, och som tidigare nämnts: det finns ingen enhetlig etisk teori inom den kristna 

traditionen.  

 

Ordet värdegrund är en konstruktion av orden värde och grund. Begreppet är i sig själv 

innehållslöst, och måste därför �artikuleras och konkretiseras för att ge innebörd och 

mening�68; det kan tolkas och analyseras utifrån olika utgångspunkter.69 Värderingar 

finns i samhället likt sociala konstruktioner, och de s.k. gemensamma värderingarna 

används för att �markera samhörighet mellan vissa människor�70. Värden betecknas 

som något gott att sträva efter. Egenvärden är värden som är värdefulla i sig; läroplanen 

Lpo/Lpf 94 fastslår följande egenvärden som centrala: människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män, och solidaritet med de svaga och utsatta.71 

 

2 Bakgrund 
 

Detta stycke inleds med en kort historisk tillbakablick kring det svenska skolväsendet, 

med början från senare delen av 1940-talet.72 Därefter nämner jag litet om läroplanerna, 

med början på 1960-talet, och om processen kring den kommande läroplanen, Lpo/Lpf 

94 hämtat från följande dokument: Läroplanskommitténs betänkande SOU 1992:94, 

Utbildningsutskottets betänkande UbU1, samt Kammarens protokoll 1993/94:43  Jag 
                                                
67 Bexell & Grenholm. s.169-170. Uppfattningen om etiken som autonom framförs av den katolske 
moralteologen Bruno Schüller som i boken Der menschliche Mench argumenterar för läran om den 
naturliga lagen. Jag använder inte nämnda bok som primärkälla eftersom jag inte kan tyska. 
68 Lahdenperä, Pirjo. (2001) �Värdegrunden som exkluderande eller inkluderande diskurs� i Linde (red) 
Värdegrund och svensk etnicitet. Lund: Studentlitteratur. s.116. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Orlenius. s.16, 21. 
72 Det är ingen heltäckande beskrivning av utbildningsväsendets historia utifrån angiven tidsperiod 
emedan det inte är uppsatsens syfte, men tanken med denna korta redogörelse är att ge läsaren 
information kring några viktiga händelser som skolan genomgick från och med 1940-talet.  
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berättar också om hur ett utskott arbetar och vad som äger rum i riksdagens stora sal, 

kammaren. I detta stycke använder jag mig av följande verk: Utbildningens idéhistoria 

av Carl Ivar Sandström, samt Skola och samhällsutveckling av Kurt Liljequist.73 

 

Man kan benämna 1940-talet som utredningsdecenniet. 1946 års skolkommission 

började då att arbeta med ett reformtema som 1948 lades fram som ett betänkande där 

huvudsyftet var en �demokratisering av det svenska skolväsendet�74. Skolkommissionen 

kom med förslaget att folkskolan och realskolan skulle slås samman till en enhetsskola. 

Uppgiften var att man skulle rensa bort det otidsenliga men hålla fast vid det som var 

värdefullt i det svenska skolarvet. Under 1950-talet pågick en försöksverksamhet, och 

1962 var grundskolan en realitet, men under hela 1960-talet var den föremål för en 

kontinuerlig granskning och förändring.75  

   Skolan kan ses som en samhällsspegel76, vilket visar sig i 1960-talets läroplaner som 

�tecknar efterkrigstidens positivistiska trend�77. Skolan ska utifrån dessa läroplaner 

fostra eleverna till att få möjlighet att leva det goda livet.78 1978 överlämnade 

Skolöverstyrelsen till den socialdemokratiska regeringen sitt förslag på det som skulle 

resultera i Lgr 80, läroplan för grundskolan. I Lgr 80 skriver man att skolan skall fostra, 

samtidigt som man på ett mycket tydligare sätt, om man jämför med Lgr 62 och Lgr 69, 

lyfter fram humanismens ideal tillsammans med att skolan ska anpassa verksamheten 

till verkligheten.79 Människo- och samhällssynen i Lgr 80 kan �sägas uttrycka en fostran 

av den autonoma, solidariskt ansvarstagande medmänniskan�80. Sammanfattningsvis 

kan sägas att läroplaner är politiska dokument som speglar de �strömningar som finns i 

det omgivande samhället�81. 

                                                
73 Sandström.(1997) Carl Ivar Sandström är docent i pedagogik och verkade under många år vid Uppsala 
universitet och vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Liljequist. (1999) Kjell Liljequist har 
arbetat som lärare, skolledare och som utbildningsledare inom den statliga skolledareutbildningen.  
74 Carl Ivar Sandström. (1997) Utbildningens idéhistoria. Stockholm: Svensk facklitteratur. s.226.  
75 Ibid. s.226-227, 229, 231 
76 Kjell Liljequist. (1999) Skola och samhällsutveckling. Lund: Studentlitteratur. s.17.  
77 Ibid. s.271. 
78 Ibid. (Läroplanerna Lgr 62, Lgr 69.) 
79 Ibid. s.274-275. I Lgr 80 framhävs skolans icke-konfessionella inriktning, och �värden som tolerans, 
förståelse och respekt betonas� (Orlenius. s.19). �Lgr 80 genomsyras av ett starkt internationellt 
perspektiv, där solidaritet utgör det mest centrala begreppet.� (Ibid. s.21)  
80 Liljequist. s.275.   
81 Orlenius. s.14. 
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Arbetet med den nuvarande läroplanen Lpo/Lpf 94 påbörjades av den första läroplans-

kommittén82 med utgångspunkt från de direktiv som utgått från den socialdemokratiska 

regeringen, men efter en borgerlig valseger 1991 blev det förändringar. Den nya 

borgerliga fyrpartiregeringen bestod av Moderata samlingspartiet (m), Folkpartiet 

liberalerna (fp), Centerpartiet (c) och Kristdemokratiska samhällspartiet (kds).83 

Regeringsskiftet innebar att det instiftades en ny kommitté vars nya direktiv utgick från 

regeringspropositionen 1992/93:220.84   

   I Skola för bildning, SOU 1992:94, Statens offentliga utredningar, utgör Ulf P. 

Lundgren, generaldirektör för Skolverket, Kerstin Thoursie, departementsråd, Boo 

Sjögren, departementsråd, samt Tor Ragnar Gerholm, professor, m.fl. läroplans-

kommittén. Dess uppgift var att lämna förslag till nya läroplaner för grundskola, 

gymnasium och vuxenutbildningen i enlighet med direktiven från regeringen.85 Efter 

avslutat arbete överlämnade läroplanskommittén sitt arbete till regeringen som utifrån 

detta betänkande Skola för bildning utarbetade ett förslag, som i sin tur gick vidare till 

utbildningsutskottet. I utskottet fortsatte arbetet med läroplanen som avslutades med att 

ett betänkande lämnades till riksdagen för debatt och beslut.  

 

Ett utskott är som en riksdag i miniatyr. Utskottet består av sjutton ledamöter och 

sammansättningen på ledamöterna i utskottet ser precis ut som riksdagen; det största 

partiet har därför flest platser i utskottet, vilket betyder att riksdagen i princip alltid 

säger ja till utskottens förslag. Det finns femton utskott och de ansvarar för var sitt 

ämnesområde. I utskottet förbereds olika ärenden som sedermera läggs fram som 

förslag till riksdagens ledamöter, vilka då fattar beslut i frågan.86 Utbildningsutskottets 

betänkande är en redogörelse för hur man resonerat i ett ärende, vilka som har varit för 

förslaget och vilka som har reserverat, och slutligen, vilket som är utskottets förslag till 

riksdagen.  

  

                                                
82 En kommitté som blev tillsatt av skolminister Göran Persson (s), men den bestod inte av politiker. 
83 http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_riksdagsvalet_1991 2007-12-06 
84SOU 1992:94 Skola för bildning. 
85 Ett övergripande mål för kommittén, enligt direktiven var en �strävan att utveckla Europas bästa skola�. 
(SOU 1992:94, s.33) 
86 Om hur ett utskott arbetar. http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____3413.aspx  2007-12-06 
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Kammaren är �riksdagens hjärta�87 där ledamöterna debatterar och fattar beslut. Men 

kammaren är inte bara namnet på salen utan �när riksdagsledamöterna sammanträder 

utgör de tillsammans kammaren.88� Allt som sägs i kammaren skrivs ned och 

publiceras, vilket benämns som Kammarens protokoll.89 När kammaren har debatterat 

klart är det dags för ledamöterna att fatta beslut.90 

 

I Utbildningsutskottets betänkande UbU191, har jag valt att studera partiledarnas 

motioner vilka har uttryckt åsikter om läroplanens värdegrund.92  I Kammarens 

protokoll 1993/94:43 har jag funnit många anföranden från politiker med skiftande 

partihemvist.93 Debatten i kammaren avslutas med en votering kring läroplanens 

värdegrund. Efter debatten, den fjortonde december 1993, röstade kammaren ja till 

utbildningsutskottets förslag. Jag vill understryka att läroplanskommitténs 

huvudbetänkande utgår från ett direktiv från den borgerliga regeringen, vilket gör att 

essensen i materialet, om man ska vara källkritisk, är styrt utifrån regeringens riktlinjer. 

   Vidare vill jag nämna ett betänkande från utbildningsutskottet 1993/94:UbU17 som 

behandlar vissa skolfrågor, men eftersom det betänkandet kommer efter att riksdagen 

har fattat beslut i frågan om värdegrundens formulering avstyrker utbildningsutskottet 

alla motioner. Av den anledningen är den inte aktuell i uppsatsen.94   

  

                                                
87 Fakta om kammaren. http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1613.aspx  2007-12-06 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1615.aspx   2007-12-06 
91http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GH01UbU1&rm=1993/94&bet=Ub  
U1#bsam   2007-11-14  Jag anser att regeringens kommittédirektiv är tillräckliga som utgångspunkt 
emedan där framkommer vad regeringen anser är viktigt beträffande skolans värdegrund. Jag redovisar 
därför inte regeringspropositionen 1992/93:220 som ligger till grund för kommittédirektiven, av hänsyn 
till uppsatsens omfång. 
92 Jag har läst alla motioner och i dessa är det partiledarna m.fl. som har uttalat sig, men också Berndt 
Ekholm (s) m.fl. och Ulla Pettersson (s) m.fl. har uttryckt att läroplanen ska få den utformning som 
föreslås i den socialdemokratiska partimotionen, därför nämner jag inte dessa motioner eftersom 
motionerna överensstämmer med partiets. (Motion Ub 17, Ub 20) Skolans värdegrund nämns inte i 
stycket Motioner från allmänna motionstiden 1993 i Utbildningsutskottets betänkande UbU1. 
93 Jag har läst igenom anföranden som rör läroplanens värdegrund, och tagit med dem som jag funnit 
intressanta för undersökningen. 
94 Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU17 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GH01UbU17&rm=1993/94&bet=UbU
17  2008-01-06 
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3 Undersökning och analys 
 

I detta stycke ämnar jag redogöra för vad olika instanser har uttalat sig om och kommit 

fram till beträffande läroplanen, samt hur de har resonerat kring begreppen kristen etik 

och västerländsk humanism. Jag inleder undersökningen med att kort redogöra för 

innehållet i de två direktiv som utgick från regeringarna till läroplanskommittén. 

Direktiven är utgångspunkten för kommitténs arbete med den nya läroplanen. Därefter 

följer läroplanskommitténs betänkande kring skolans grundläggande värden. I 

betänkandet diskuteras hur dessa värden ska förstås i ett samhälle i förändring, där 

skolan har en viktig uppgift att förmedla dessa värden. I samband med läroplans-

kommitténs betänkande redovisar jag Anders Piltz tankar om kristen etik och 

västerländsk humanism. Vidare undersöker jag utbildningsutskottets betänkande kring 

skolans nya läroplan med fokus på resonemanget kring begreppen kristen etik och 

västerländsk humanism. I detta betänkande ingår också partimotionerna och vad 

utskottet sedermera kommer fram till. Slutligen undersöker jag riksdagsdebatten kring 

nämnda begrepp, vilken i undersökningen benämns som Kammarens protokoll 

1993/94:43, samt informerar om röstresultatet. 

 

3.1 Kommittédirektiv från regeringarna  
 

I det första direktivet till läroplanskommittén, Kommittédirektiv 95, 1991-02-14, 

framförde skolminister Göran Persson (s) bland annat att skollagen fastställer de 

grundläggande målen för skolans verksamhet och skapar det fundament som skolans 

övriga styrdokument vilar på.96 Läroplanskommittén skulle utgå från de då gällande 

läroplanerna och de grundläggande värderingar som kom till uttryck i dessa, vilka 

ansågs som �djupt förankrade i (det) svenska samhälle(t)�97. Detta skulle följaktligen 

ligga till grund för kommitténs arbete, som dessutom uppmanades att �särskilt 

                                                
95 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.319. 
96 Ibid. s.319,322. 
97 Ibid. s.323. 
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uppmärksamma de etiska frågorna�98. Vidare framfördes att en fast förankring i det 

egna kulturarvet skulle skapa bra förutsättningar för att förstå det egna samhället, och 

den kulturella mångfalden, dels i Sverige, dels i främmande kulturer.99  

   Göran Persson (s) framför inget nytt till läroplanskommittén när det gäller skolans 

grundläggande värderingar.100 Dessa värderingar är förankrade i en livsåskådning som 

förespråkar alla människors lika värde; den benämns vanligtvis för västerländsk 

humanism.101 Det kan tyckas märkligt att Persson, när han framför att det finns ett 

behov av översyn, inte uppmanar till att försöka se skolans grundläggande värderingar i 

ett nytt perspektiv. Om skolan ska förnyas behövs ett nytänkande kring formuleringen 

beträffande grundläggande värderingar för att dessa ska kunna integreras i det mång-

kulturella Sverige. Vidare talar Persson om att individen har större förutsättningar att 

förstå det mångkulturella samhället om man är fast förankrad i sin egen kultur.102 Det är 

viktigt att förstå både sin egen och andra kulturer, anser jag, men onekligen genom att 

belysa detta kan det tolkas som om det finns en kultur, och utifrån denna ska individen 

se andra kulturer, det kan bli en form av orientalism.103 

    

Läroplanskommittén fick genom regeringsskiftet nya direktiv, vilket också innebar en 

delvis ny sammansättning av kommittén. Förslaget Nya direktiv till läroplanskommittén 
104 anfördes av skolminister Beatrice Ask (m) efter beslut vid regeringssammanträde 

1991-12-19.105 I de nya direktiven framfördes att skolans verksamhet skulle: 

                                                
98 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.323. 
99 Ibid. s.324. 
100 Ibid. s.323. 
101 Bexell & Grenholm.  s.30. 
102 Vi betraktar alltid den andre utifrån vår egen horisont; vi är färgade av vår egen kontext. Om synen på 
den andre, skriver Edward Said (1978) i Orientalism. När människan i det moderna västerlandet ska 
studera en annan kultur i främst Indien, eller det s.k. Orienten, görs det utifrån vårt västerländska 
perspektiv, vilket innebär att vi aldrig riktigt kan förstå dess kultur. En person som forskar, undervisar 
eller skriver om �det annorlunda� (Ibid.s.64) kallas, enligt Said, för en orientalist. Pirjo Lahdenperä 
skriver att �kollektiva fördomar och föreställningar används � i skapandet av Vi och Andra. Denna 
process är emellertid omedveten och bilden av de andra � exempelvis �orientalen�, �invandraren�, 
�zigenaren�, �finnen� � har utformats under en lång tid och är en del av kulturarvet� Lahdenperä, P. 
(2001) �Värdegrunden som exkluderande eller inkluderande diskurs� i Värdegrund och svensk etnicitet., 
s.117. 
103 Vem ska i så fall räknas in i den svenska kulturen? Ja, det är onekligen en viktig fråga som får belysas 
vid ett annat tillfälle. 
104 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.329. 
105 Ibid. 
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bygga på de etiska normer, såsom människolivets okränkbarhet, 

individens frihet, solidaritet med de svaga och utsatta, respekt för den 

enskilda människans särart och integritet och allas lika värde, vilka 

genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring 

i vårt land.106  

   Statsrådet Ask ansåg, i skrivelsen, att dessa värderingar kan accepteras av de flesta 

människor i Sverige, även de med olika kulturell bakgrund, samt att det är av stor vikt 

att skolans arbete präglas av dessa värden som på sikt kan stärka individens förmåga att 

�göra etiska ställningstaganden�107. Läroplanskommittén fick i uppdrag att bland annat 

utgå från erfarenheter av de, vid den aktuella tidpunkten, gällande läroplanerna, samt 

forskningsresultat.108  

   Det är troligen ytterst få människor som inte skulle kunna stämma in i Asks 

resonemang om de etiska normerna, vilka kan sägas överensstämma med Perssons 

direktiv. Skillnaden dock är att i direktivet från Ask ska dessa värden förankras i kristen 

etik och västerländsk humanism. Begreppen kristen etik och västerländsk humanism 

definieras inte utan Ask uttrycker, rakt och utan omsvep, att de flesta människor oavsett 

kulturell bakgrund kan acceptera kristen etik och västerländsk humanism. Det kan 

tolkas som om individen, utifrån en kristen etik, ska ges möjlighet att öka sin förmåga 

att fatta etiska beslut. Dock, det kan förankras i en tanke som Knud E. Løgstrup tidigare 

nämnt109, att kristen etik inte är unik utan dess innehåll: moral och värden, 

överensstämmer med andra etiska teorier.  

 

                                                
106 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.330. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Løgstrup. Bexell & Grenholm. 
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3.2 Läroplanskommitténs betänkande  
 

Läroplanskommittén110 menar i sitt betänkande att i nästan alla styrdokument för skolan 

har �kunskap och färdigheter� och �fostran� angetts som skolans huvuduppgifter, men 

att skillnaden dem emellan är imaginär emedan all undervisning innebär fostran. I varje 

läroplan och skolsystem finns bestämda föreställningar om individens förmåga att lära, 

och vad lärande är. Skolans arbete med bildning kan inte enbart rikta blicken mot 

framtiden och dess krav, varför läroplanskommittén menar att: �skolans bildningsarbete 

måste snarare bygga på seklers samlade erfarenheter.�111 Detsamma gäller för den 

värdegrund som läroplanskommittén föreslår, det vill säga, att �det svenska 

skolväsendet vilar på grundläggande demokratiska värden som historiskt vuxit fram och 

fått förankring i vårt land.�112 Direktiven är, som nämnts tidigare, att kommittén ska 

bygga sina förslag på, vid den tiden, rådande läroplaner.113  

   Läroplanskommittén är tydlig med vilken värdegrund de föreslår att den svenska 

skolan ska genomsyras av, anser jag. De demokratiska värdena sätts i fokus och 

förankras historiskt, kommittén påminner implicit om att demokrati är något som 

svensken värnar om. Man kan säga att kommittén utgår från en livsåskådning som 

betonar alla människors lika värde där respekt för människan och hennes rättigheter blir 

essensen i den gemensamma moralen i ett pluralistiskt samhälle.114  

   Läroplanskommittén framhåller att konstruera en läroplan innebär att deklarera 

�vilken värdegrund som skall gälla för utbildning(en)�115 och vad denna utbildning ska 

fostra individen till.116 De grundläggande värden finns i skollagens portalparagraf 117, 

men också i andra dokument som Sveriges riksdag har antagit, bland annat FN: s 

                                                
110 Jag nämner inledningsvis i detta stycke något om skolan, att undervisningen ska fostra, och om 
bildning, vilket kanske kan tyckas vara en bit från ämnet, men min tanke med det är att 
läroplanskommittén belyser just detta att bildningen måste byggas på seklers samlade erfarenheter. 
Ungefär på samma sätt talas det om i texten angående kristendom och dess tradition i Sverige, att det är 
ett etiskt arv, ett etiskt fundament i Sverige.  
111 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.10-11. 
112 Ibid. s.17. 
113 Ibid. 
114 Bexell & Grenholm. s.30. 
115 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.33. 
116 Ibid. 
117 http://www.skolverket.se/sb/d/777   2007-12 -09 



C-uppsats lärarutbildningen ht -07, Elisabeth Lundkvist Jonsson  23

deklaration om de mänskliga rättigheterna. Läroplanskommittén framför: �De 

grundläggande värden som dagens samhälle vilar på är inte en gång för alla givna.�118 

Enligt kommittén måste arbetet med dessa värden ständigt förstås, försvaras och 

aktualiseras. Skolans verksamhet ska byggas på normer som getts i direktiv från 

regeringen 1991-12-19. 119 Kommittén nämner antikens kulturbidrag, kristen etik, 

humanism och upplysningen som dessa normers ursprung. Kommittén ger klara besked 

med vilken roll skolan ska ha när det gäller dessa grundläggande värden: �Skolan har i 

sin kunskapsförmedlande roll en viktig uppgift i att hävda dessa värden och att ge en 

förståelse för hur de vuxit fram och fått förankring i vårt land.�120  Enligt kommittén ska 

skolan också ge eleverna möjlighet att utveckla ett �personligt förhållningssätt till dessa 

grundläggande värden�121 vilket ger eleverna kunskap att göra etiska ställningstaganden 

som rör vardagliga situationer och andra situationer som upplevs som mindre vanliga.122 

Att förankra etiska värden i en tradition, (i det här fallet en kristen tradition), som få 

unga kan stämma in i kan vara vanskligt, men om man utgår ifrån att etiken är autonom, 

att den vilar på det mänskliga förnuftet och inte behöver förankras i en gudstro123, då 

kan dessa etiska värden upplevas relevanta i ett mångkulturellt samhälle.124  

 

Kommittén kan sammanfattningsvis sägas framhålla humanismen i dess klassiska 

tappning: alla människors lika värde, samt historiens betydelse för människans bildning, 

det vill säga, antiken och den klassiska grekiska filosofins inverkan på europeisk kultur, 

                                                
118 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.111. 
119 Vilka nämnts i kommittédirektivet från Beatrice Ask (m). 
120 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.111. Det hade varit intressant om kommittén själva hade definierat 
begreppen kristen etik och västerländsk humanism.  Man kan undra varför det inte finns �motsvarande 
tydlighet angående� grundläggande demokratiska och etiska värden, om man jämför med de oräkneliga 
mål som finns nedskrivna i kursplaner, vilka gäller kunskaper och färdigheter som eleverna ska uppnå. 
Orlenius. s.23. 
121 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.111. 
122 Ibid. s.111-112. 
123 Bexell & Grenholm. s.169-170. 
124Då kan det upplevas relevant med tanke på Sverige som ett mångkulturellt samhälle, med olika 
religioner och livsåskådningar, med barn och ungdomar som lever i ett postmodernt samhälle där inget 
längre kan tas för givet, där alla ideal ifrågasätts. Med postmodernism menar jag också ett samhälle där 
människan strävar efter att inte förstå allt, vilket också är en förståelsehorisont som vetenskapen 
anammar. Religion spelar allt mindre roll i människors liv, samtidigt som religiösa traditioner och riter får 
ökad betydelse i människors liv.  
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vilket Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen och Thorsén nämner som en av humanismens 

särdrag.125  

 

För att få klarhet i begreppen kristen etik och västerländsk humanism inhämtar 

läroplanskommittén ett underlag från Anders Piltz126. Han menar att begreppen är oklara 

till sin definition och om de på ett meningsfullt sätt ska ingå i läroplanen måste de 

definieras.127 Jag kan inte annat än instämma i detta uttalande. �Den kristna etikens 

innehåll är inte specifikt kristet�128, menar Anders Piltz, och citerar den kristne teologen 

Thomas av Aquino: �att handla rätt kan vi göra genom att följa det naturliga förnuftet, 

som är rättesnöre för det mänskliga handlandet�129, inte ens de tio budorden (urkunden 

Bibelns Guds bud) innehåller sådant som det mänskliga förnuftet inte redan har insett. 

Piltz framför radikalt att enligt klassisk kristen uppfattning behöver man inte vara 

kristen för att handla rätt, eller att kristendomen var först med att introducera den 

mänskliga etiken.130  

   Ander Piltz ansluter sig således i synsättet som bland annat Knud E. Løgstrup anför, 

nämligen att etiken är autonom och människan är en förnuftig varelse som kan avgöra 

vad som är rätt och fel, oberoende av religion.131  

 

Om kristen etik var av ett sådant slag att man måste vara troende för att följa dess 

moraliska regler kan den inte verka som grund för skolans undervisning i ett 

pluralistiskt samhälle, menar Piltz.132 Att förstå den kristna etiken på det sättet är en 

form av fundamentalism133. I Gamla testamentet återfinns texter av allehanda slag av 

vilka flera onekligen kan chockera läsaren, exempelvis om hur kvinnor och slavar 

                                                
125 Bråkenhielm et al. s.136. 
126 Anders Piltz, docent vid Lunds universitet vid den aktuella tidpunkten för SOU 1992:94. Piltz är 
romersk-katolsk präst och numera professor i latin vid Lunds universitet. Underlaget bifogades som 
bilaga 8 i Skola för bildning.   
127 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.438. 
128 Ibid. s.440.  
129 Ibid. 
130 Ibid. s.441. 
131 Bexell & Grenholm. Løgstrup. 
132 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.444. 
133  Ibid. Fundamentalism, dvs. att man slår upp en urkund och där försöker finna lösningar på livets 
problem utan att ta hänsyn till att texterna är skrivna i princip en helt annan miljö och tid.  
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behandlas.134 Piltz menar att det kan finnas vissa svårigheterna med ett alltför �enkelt 

förhållande till den kristna religionens fundamentala urkunder�135.  

   Piltz framför vidare att den etik som framförs i Nya testamentet omnämns redan i 

Gamla testamentet, och �det nya är hur man skall leva etiken, motivet för etiken.�136 

Vad innebär det? Det innebär, enligt Piltz, att den kristna etiken motiveras med Jesu 

egen person. Det förhållande som människan har till honom �blir bestämmande för 

etiken: Mitt bud är att ni skall älska varandra så som jag har älskat er (Joh.15: 12)�137. 

Budskapet i bibelcitatet visar tydligt att om den goda moralen ska leda människan rätt i 

livet ska denne följa i Jesus fotspår; det är att leva etiskt rätt, enligt Bibeln.138  

 

Anders Piltz sammanfattar begreppet humanism med att han anser att skolan ska ställa 

sig bakom �det klassiska humanistiska idealet� som �genom grundlig förtrogenhet med 

traditionen genom historia och litteratur� kan �skänka eleverna en kulturell identitets-

känsla och en referensram för sin etiska reflexion�139.  

   Detta ligger i strid med vad som också kan uppfattas som humanism; begreppet kan 

innefatta olika betydelser menar Kennert Orlenius. Till exempel marxistisk och profan 

humanism; begreppet kan därför stå för motsatsen till kristendom, �nämligen en 

livsåskådning som tar avstånd från det gudomliga�140.   

 

Vidare framför Piltz att kristendomen uppstod i �konflikter med makten�; kyrko-

historien berättar om många avskräckande exempel där ett samfund låter sig utnyttjas 

som maktens språkrör. Svenska kyrkan har levt i symbios med regeringsmakten i 400 år 

                                                
134 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.444. 
135 Ibid. Det som Piltz säger är oerhört viktigt att ha i åtanke när religiösa urkunder ska användas för att 
till viss del styrka ett argument. En troende tolkar säkert budskapet i texten på ett annat sätt än vad jag 
som religionsvetare kanske gör.  
136 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.447. 
137 Ibid. 
138 Bexell & Grenholm. s.168. Inom den kristna traditionen finns det ingen enhetlig etisk teori, vilket 
tidigare nämnts, frågor av etisk karaktär kan besvaras på många olika sätt. Att det finns många 
trosinriktningar inom den kristna traditionen visar den mängd gudstjänstannonser som förekommer i 
dagspressen.  
139SOU 1992:94 Skola för bildning, s.458. 
140 Orlenius. s.24. Redogörelsen i stycket bakgrund visar att det inte går att använda begreppet humanism 
utan att konkretisera det. 



C-uppsats lärarutbildningen ht -07, Elisabeth Lundkvist Jonsson  26

och �lider svårt� av dessa sviter.141 Erfarenheten har visat att kyrkan som kyrka fungerar 

allra bäst genom att inte associeras med maktinnehav. �Historien manar därför till 

försiktighet, var gång en regering åberopar sig på kristna värden.�142 Den bibliska etiken 

har införlivats i den europiska kulturen och den har aldrig kunnat ersättas av �något lik-

värdigt alternativ�143, därför har �skolan, i ett svenskt mångkulturellt samhälle /�/ 

förpliktat sig till innehållet i den etik som förvaltats av den judisk-kristna tradi-

tionen�144. Detta innehåll kan olika kulturer i Sverige stämma in i, säger Anders Piltz 

avslutningsvis.145 Ander Piltz framför två olika ståndpunkter. Å ena sidan lyfter han ett 

varningens finger till att sammankoppla kyrka och stat, och han gör det med historiens 

hjälp. Å andra sidan slår han fast att den bibliska etiken inte har ersatts av något annat 

likvärdigt, och därför har skolan anammat den judisk-kristna etiken.146  

   Anders Piltz kan sammanfattningsvis sägas framhålla den klassiska humanismen: alla 

människors lika värde, vilket bland annat återfinns i den kristna etiken. Piltz är oerhört 

noggrann med att framhålla att den kristna etiken inte är unik, att handla rätt kan 

människan göra genom att följa det mänskliga förnuftet. Han menar också att om 

kristen etik och västerländsk humanism ska ingå i läroplanen på ett meningsfullt sätt 

måste begreppen definieras.147     

 

3.3 Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU1 
 

I betänkande behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag beträffande ny läroplan 

för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan. I 

betänkandet nämns motioner från de olika partiledarna, vilka dock inte ingår i utskottet 

som ledamöter. Innehållet i reservation 1, som lämnas av socialdemokraterna, är 

densamma som partimotionen 1993/94:UbU1. Jag nämner även en motion från kds 

hämtad från riksdagsåret 1992/93. 
                                                
141 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.458 �459. 
142 Ibid.  
143 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.459. 
144 Ibid. 
145 Ibid. 
146 Piltz har tidigare framfört att det är viktigt att iaktta försiktighet när det gäller religiösa urkunder.  
147 Anders Piltz föreslår ingen definition av begreppen, utan uppmanar till en definition. SOU 1992:94 
Skola för bildning, s.438. 
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Utbildningsutskottet framför, i sammanfattningen av betänkande 1993/94:UbU1, 

följande förslag till riksdagen:  

 
Utskottet vill, när det gäller värdegrunden, att riksdagen hos 

regeringen begär att det tydligt skall framgå av läroplanstexten att 

formuleringen om skolans värdegrund såsom förankrad i kristen etik 

och västerländsk humanism inte skall tolkas som att skolan skall 

överge sin tidigare hållning i livsåskådningfrågor. Undervisningen i 

skolan skall även framdeles vara icke-konfessionell.148 

 

Det finns skäl att tro att utbildningsutskottet inte framhåller kristen etik som en religiös 

etik, den så kallade uppenbarelsebaserade etiken149, eftersom det framförs att under-

visningen ska vara icke-konfessionell; snarare framhålls uppfattningen att kristen etik 

inte är unik i sitt slag: moral och värden överensstämmer med andra etiska teorier.150  

   I betänkandet framgår att socialdemokraterna (s) och Vänsterpartiet (v) inte vill att 

kristen etik och västerländsk humanism ska nämnas i läroplanens avsnitt om 

värdegrunden.  Ny demokrati (Nyd)151 vill att riksdagen ska begära ett nytt förslag. De 

anser att �regeringen lämnar dubbla budskap när det gäller värdegrunden�152. Social-

demokraterna har lämnat sammanlagt 21 reservationer till betänkandet, i vilka 

Vänsterpartiet instämmer i flera av dem.153  

  

   

                                                
148 Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. 
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GH01UbU1&rm=1993/94&bet=UbU1
#bsam 2007-11-14 
149 Bexell & Grenholm. s.176. Uppenbarelsebaserad etik: där Kristus visar vägen till ett gott mänskligt 
liv. 
150 Bexell & Grenholm.s.175. Nämnda uppfattning delas också av Løgstrup, vilket framkommit i stycket 
centrala begrepp.  
151 Ny demokrati bildades 1991 av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson. Partiet satt i riksdagen 1991-
1994, och hade ingen klar ideologisk hemvist. Förespråkade en restriktivare flyktingpolitik vilket gjorde 
att partiet anklagades för att vara främlingsfientliga.  http://sv.wikipedia.org/wiki/Ny_demokrati   2007-
12-11 
152 Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. I Sammanfattning. 
153 Ibid. 
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3.3.1 Förtydligande av partimotionerna 
 
Partiledaren Ingvar Carlsson m.fl. (s) yrkar i en motion om att läroplanens avsnitt om 

värdegrunden får följande formulering:  

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga 

och utsatta samt alla människors lika värde utgör kärnan i de värden 

skolan skall gestalta och förmedla. Tillsamman med aktningen för 

varje människas egenvärde och respekten för det levande utgör de den 

etiska grunden för skolans arbete.154  

 

Denna formulering har sitt ursprung i den humanism som betonar alla människors lika 

värde oavsett kön, �ras� och nationalitet, samt att etiken är autonom och vilar på det 

mänskliga förnuftet.155 I händelse av avslag i ovan motion yrkar Ingvar Carlsson m.fl. 

(s) till riksdagen att den tydligt framhåller till regeringen att formuleringen kristen etik 

och västerländsk humanism inte innebär att skolan får en konfessionell prägel.156 Ingvar 

Carlsson m.fl. kan förknippa kristen etik med uppenbarelsebaserad etik, en etik som 

förutsätter kristen tro, och av den anledningen kan inte kristen etik accepteras i skolans 

läroplan. Ingvar Carlsson (s) m.fl. nämner inte kristen etik och västerländsk humanism i 

motionen, trots att andemeningen i den utgår från en livsåskådning som betonar alla 

människors lika värde, essensen i den klassiska humanismen. 

 

Den socialdemokratiska reservationen vänder sig mot att begreppet �kristen etik och 

västerländsk humanism� används för att �beskriva något som är så betydelsefullt som 

en del av skolans värdegrund�157. Motionärerna menar att religionsfrihet är en av 

hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle, och det är därför mycket olyckligt att den 

svenska skolan, i en tid som präglas allt mer av religiösa spänningar, ger intryck av att 

                                                
154 Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. I Motionerna Ub1. 1. Nämns även bl.a. i 
1993/94:Ub17 av Berndt Ekholm m.fl. (s). 
155 Vilket har framförts av Bexell & Grenholm samt Løgstrup.  
156 Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. I Motionerna Ub1. 2. Utbildningsutskottet har 
tydligt framfört att undervisningen ska vara icke-konfessionell. 
157 Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. I Reservationerna, samt framförs i partimotion 
1993/94:ubU1 
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vara konfessionell. Vidare framförs att icke-kristna grupper kan ta avstånd från den 

svenska skolan trots att de delar de värden som ska återfinnas i skolans värdegrund. 

Begreppet medför �synnerligen motstridande tolkningar och riskerar att skapa 

konflikter�158.  I ett av argumenten nämns religionsfriheten och hur man ska förhålla sig 

till den med en läroplan som framhåller kristen etik.159 Detta yttrande kan tolkas som att 

kristen etik, även om den till stor del överensstämmer med andra moraluppfattningar, 

har ett annat innehåll jämfört med andra livsåskådningar.160   

 

Vänsterpartiet framför i sin partimotion 1993/94:Ub 12 att begreppet �kristen etik� kan 

uppfattas på många olika sätt, och själva formuleringen har till och med lett till viss oro 

om �begynnande religiös intolerans�161. Vänsterpartiet instämmer i vad många kristna 

teologer och författare har framfört om kristen etik, det vill säga, att det inte finns en 

enhetlig etisk teori inom den kristna traditionen.162 Den oro som vänsterpartiet talar om 

kan tolkas som en oro mot att man med kristen etik i läroplanen syftar på en 

uppenbarelsebaserad etik, och/eller att kristen etik skiljer sig till innehållet jämfört med 

andra etiska teorier163, vilket i så fall det förstnämnda skulle kunna ses som tecken på 

religiös intolerans.     

   Motionärerna menar fortsättningsvis att eftersom Sverige är ett mångkulturellt 

samhälle är det viktigt att riksdagen uttrycker sin mening att undervisningen ska 

förhålla sig neutral i religiösa frågor.164  

 

I Ny demokratis partimotion 1993/94:Ub14, anser Ian Wachtmeister (nyd) med flera:  

 

att det är en allvarlig brist i propositionen att den inte på något sätt 

behandlar den uppenbara målkonflikt som ligger i att dels säga sig 

                                                
158 Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. I Reservationerna, samt framförs i partimotion 
1993/94:ubU1 Socialdemokraterna kanske önskar en definition av begreppen, exakt som Ander Piltz 
tidigare har framfört. 
159 Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. 
160 Bexell och Grenholm. s.177. 
161 Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. I Utskottet. 
162 Bexell & Grenholm. s.168. 
163 Ibid. s.176-177.  
164 Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. I Utskottet. Motion:1993/94:Ub 12. Utskottet har 
uttryckt att undervisningen ska vara icke-konfessionell. 
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välkomna och tillvarata möjligheterna i ett mångkulturellt samhälle, 

dels vilja värna vår kristna etik och vårt västerländska kulturarv.165 

 

Ny demokrati menar att läroplanen, som ett nationellt styrdokument, inte får lämna 

dubbla budskap. De uppmanar därför riksdagen att begära in ett nytt förslag från 

regeringen vad beträffande skolans värdegrund.166 

   Med denna motion förs tankar av ett litet annat slag in i resonemanget kring hur 

läroplanen ska formulera sig kring värdegrunden. Ny demokrati ställer det mång-

kulturella samhället mot det västerländska, och menar att det är en ekvation som inte går 

ihop. Den västerländska humanismen har sina rötter i antiken och har satt sin prägel på 

Europas kultur, och uttrycker en livsåskådning som människor världen över kan 

instämma i, menar jag. Att adressera humanismen som just västerländsk kan medföra att 

man endast tror att man kan härröra den till �västvärlden�, dock, människor i fjärran 

kulturer kan mer eller mindre instämma i Løgstrups tankar om att människor möter 

varandra med en naturlig tillit.167  

   Ny demokrati föreslår att utskottet ska uttrycka �att Sverige bör slå vakt om den 

kulturella homogenitet som kännetecknar vårt land och som är en viktig del av 

förklaringen till dess jämförelsevis harmoniska tillstånd�168. Dock, den kulturella 

homogenitet som Ny demokrati talar om kan sägas höra hemma i humanismen och det 

som kännetecknar humanistisk etik.169 

 
3.3.1.1 Kds motion från 1992/93 

Kristdemokratiska samhällspartiet (kds) instämmer föga förvånande, som en del av 

regeringen, i de föreslagna formuleringarna i utbildningsutskottets betänkande, m a o, 

                                                
165 Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. I Utskottet. Motion:1993/94:Ub14 
166 Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. I Utskottet. Motion: 1993/94:Ub14 
167 Løgstrup. s.50, 138. Tilliten är given och i den finns ett outtalat krav att ta till vara på det liv �som 
tilliten lägger i vår hand�. (Ibid. s.51)  
168 Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. I Reservationer. Att tala om en enda homogen 
kultur är befängt när Sverige består av en mängd kulturer och subkulturer, samt flera minoriteter, 
exempelvis romer och samer, vilka numera är erkända minoriteter i Sverige. Till Sverige har många 
människor under lång tid och av olika anledningar sökt sig. Det är därför märkligt att sätta likhetstecken 
mellan kulturell homogenitet och harmoni, men det syftar kanske på de gemensamma värderingar som 
samhället vilar på. Det saknas en definition av kulturell homogenitet för att kunna uttala sig säkert.  
169 Bexell & Grenholm.  s.30-31.  
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de gör inget större väsen av sin ståndpunkt.170 I motionen 1992/93:Ub525 framförs att 

hela skolan ska präglas av den kristna människosynen, och undervisningen ska läggas 

upp på ett sätt att den fostrar utifrån Bibelns kärleksbud �älska din nästa som dig själv�. 

Konklusionen i denna motion är att morgondagens skola ska förankras i kristen etik.171 

Denna motion ligger inte i linje med regeringsdirektivet, eftersom den på ett radikalt 

sätt framför att skolans verksamhet ska präglas av den kristna människosynen. Om man 

specifikt förankrar den kristna människosynen i en kristen etik där centralgestalten Jesus 

är motivet för ett gott etiskt liv, uppstår svårigheter med att sammanföra detta med en 

icke-konfessionell undervisning.172 Det är troligt att kds majoritet förespråkar en kristen 

etik som återfinns i andra etiska teorier, men att dess innehåll delvis skiljer sig från 

andra etiska teorier; en kombinationsteori av en kristen etik som inte kan sägas vara 

unik samt en uppenbarelsebaserad etik.173  

   Att använda urkunders textmaterial ska göras med försiktighet menar Anders Piltz, 

eftersom dessa är skrivna i en annan kontext. En källa till kristen etik är Bibeln, där 

texter kan upplevas vara relevanta att praktiseras även i nutida sammanhang174, vilket 

kan sägas vara kds övertygelse, i och med att de menar att undervisningen ska fostra 

utifrån Bibelns kärleksbud.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att partierna uttrycker sig på olika sätt beträffande 

begreppen, och det är framför allt begreppet kristen etik som är ett störande element för 

vissa ledamöter. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet uttrycker oro över att kristen 

etik ska leda till konfessionell undervisning och religiös intolerans. Socialdemokraterna 

och Ny demokrati kan sägas vara överens om att begreppen innehåller tvetydigheter: 

socialdemokraterna menar att icke-kristna grupper kan ta avstånd från skolan, och Ny 

demokrati anser att det inte går att förena begreppen med ett mångkulturellt samhälle, 

och befarar en konflikt. Vänsterpartiet medger att kristen etik kan tolkas på många olika 

                                                
170 Av den anledningen hämtar jag information från motion 1992/93:Ub525. 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GG02Ub525&rm=1992/93&bet=Ub525 
2007-12-06 
171 Motion 1992/93:Ub525.  
172 Jesus kan vara motivet för den kristna etiken, vilket Anders Piltz tidigare har framfört. 
173 Bexell & Grenholm. s.177. 
174 Ibid. s.169. 
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sätt. Kds välkomnar förbehållslöst kristen etik och ser detta begrepp och västerländsk 

humanism som ett naturligt inslag i skolans värdegrund.      

 

3.3.2 Utskottets klargörande  
 

Utskottet menar, i likhet med regeringsdirektivet, att �kristendomen har haft och har 

stor betydelse i det svenska samhället�175, samt att dess inflytande sträcker sig vida 

omkring, från kultur, lagstiftning, samhällsmoral, rättsystem till sedvänjor och tradition. 

I och med detta får kristendom en speciell ställning genom att �ge grunden till förståelse 

för svensk och västerländsk kultur och samhällsutveckling�; därför utgör �kristen etik 

en del av det nationella kulturarvet�176. Utskottet menar att det inte finns någon 

motsättning i att å ena sidan vara öppen för det mångkulturella samhället, och å andra 

sidan genuint akta den egna kulturen.177  

   Att vara delaktig i ett kulturarv kan kanske göra människan tryggare, menar Pirjo 

Lahdenperä, professor i pedagogik178, men samtidigt kan fördomar gentemot andra 

människor öka. Följderna av detta kan vara att människan får svårt att förstå den andre 

och känna medmänsklighet.179 Förutsatt att etiken ses som autonom och människan med 

sitt förnuft innehar egenskaper som gör att hon kan leva ett gott liv i samklang med 

människor i andra kulturer är utskottets tankar relevanta. Samtidigt bör man beakta 

Lahdenperäs tankar och då i förhållande till vad kristen etik i en värdegrund kan betyda 

för människor som ska möta den.  

   Sammanfattningsvis kan sägas att utskottet framhåller att de delar direktiven som 

läroplanskommittén fått från regeringen. Dock framhålls, att det viktigt att det framgår 

att undervisningen vara icke-konfessionell, trots formuleringen kristen etik och 

                                                
175Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. I Utskottet.  
176 Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. I Utskottet Utbildningsutskottet framför inte hur 
de ser på begreppen kristen etik och västerländsk humanism. Ledamöterna, även de som är positiva till 
begreppet, tillägger inte att det är svårtolkat vilket vore önskvärt med tanke på vad Piltz tidigare framfört.   
177 Utbildningsutskottets betänkande 1993/1994:UbU1. I Utskottet.  
178 Pirjo Lahdenperä är även forskningsledare vid centrum för interkulturell skolforskning på Södertörns 
högskola. 
179Lahdenperä, Pirjo. s.118. �Människor som ingår i ett och samma system � uppfattar företeelser på 
likartat sätt. Att ta någonting för givet och att se någonting som normalt är utmärkande för personer med 
gemensam kulturhorisont.�(Ibid.) Vi betraktar och bedömer andra kulturer med vår egen kultur som 
måttstock, vilket benämns för etnocentrism. 
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västerländsk humanism.180 Kristendom har haft och har stor betydelse för det svenska 

samhället, och det fungerar utmärkt att värna den egna kulturen och samtidigt dela 

gemenskap med människor från andra kulturer. 

    

3.4 Kammarens protokoll 1993/94:43  
    

Från kammarens protokoll 1993/94:43 hämtas följande åsikter i debatten kring 

värdegrundens formulering kristen etik och västerländsk humanism.181  

 

Riksdagsledamot Lena Hjelm-Wallén (s) menar att det är �trist � att den fullständiga 

låsningen som hela tiden har funnits också finns kring betänkandet när det gäller kristen 

etik och västerländsk humanism�182.  Hon säger fortsättningsvis att det är kds som har 

fört in ordet kristen i debatten, och hon betecknar det som ett �slagord�183 som nu 

drabbar skolan. I Sveriges kulturarv ryms mycket som har sitt ursprung i kristendom 

och kristna värderingar och detta ska skolan framföra, men säger Lena Hjelm-Wallén, 

det får inte skapa osäkerhet kring skolans värdegrund. 184 Liknande åsikter har tidigare 

framförts av andra socialdemokrater.185 
    
Riksdagsledamot Stefan Kihlberg (nyd) säger att hans erfarenhet är att så fort ordet 

kristen har nämnts i utskottet har en del ledamöter gått i �spinn�186, ordet �kristen� är 

värdeladdat och han förstår sig inte på debatten kring det. Jag finner det rimligt att tro 

att dessa ledamöter kan förknippa kristen etik med det som kristna teologer benämner 

för uppenbarelseetik.187 Samhället, menar Kihlberg, vilar på fundamentet kristen etik 

och västerländsk humanism, och att förneka det är �att tilltro något slags stalinistisk 
                                                
180 Dvs. att skolans verksamhet bl.a. ska vila på normer såsom människolivets okränkbarhet och alla 
människors lika värde. Se kommittédirektivet från Beatrice Ask (m). 
181 Efter denna debatt ska beslut tas. Det är således i elfte timmen som dessa åsikter framhävs, vilket 
riksdagsledamot Eva Johansson (s) insiktsfullt anför: �varför kommer alla dessa beklaganden nu, när 
utskottets arbete är avslutat och bara besluten återstår� Kammarens protokoll 1993/94:43. Anförande 111. 
 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1993/94:43  2007-11-21 
182 Kammarens protokoll 1993/94:43. Anförande 57.  
183 Ibid. Enligt kds motion 1992/93:Ub525 vill partiet bygga den svenska skolan utifrån kristen etik. 
184 Kammarens protokoll 1993/94:43. Anförande 57.  
185 Ibid. Bl.a. anförande 117. 
186 Ibid. Anförande 58. 
187 Bexell & Grenholm. s.176. En etik som förutsätter tro på Kristus som visar vägen till ett gott liv. 
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historieskrivning�188. Hjelm-Wallén (s) och Kihlberg (nyd) är, i det här sammanhanget, 

överens om att ordet kristen är värdeladdat, och att samhället till stor del har sina 

traditioner och sin historia förankrad i kristen etik och västerländsk humanism. Anders 

Piltz har tidigare nämnt att den bibliska etiken är förankrad i den europeiska kulturen 

eftersom den inte har kunnat likställas med någon annan.189  Sveriges historiskt sett 

djupa förankring i en kristen tradition kan överbrygga den eventuella klyfta som kan 

skönjas mellan värdegrund och icke-konfessionell undervisning.  
 
Riksdagsledamot Marianne Jönsson (c) beklagar att utskottet inte är eniga kring skolans 

värdegrund.190 Med stöd av teoretikernas resonemang i stycket centrala begrepp finner 

jag att det inte är märkligt att ledamöterna uttrycker oenighet kring formuleringen av 

skolans värdegrund; i teoretikernas resonemang framkommer att det föreligger 

svårigheter med att konkretisera kristen etik. Kristna teologer samt Anders Piltz menar 

att det är svårt att nå enighet kring kristen etik, eftersom det finns många olika 

uppfattningar inom den kristna traditionen.191 Marianne Jönsson (c) menar att Sverige är 

en kristen nation och samhällets normer bygger på värden såsom kristen etik och 

västerländsk humanism. Religionsfriheten som är fastslagen i lagen står fast och den 

�svenska skolan är öppen för alla, oavsett trosinriktning och religion�192. Marianne 

Jönsson framför att Sverige på många sätt är ett mångkulturellt land, och att just det 

skulle stå i �motsatsställning till kristen etik�193 stämmer inte. Tvärtom, menar hon, �är 

det snarare avsaknaden av kristen etik och humanism som får människor att vända sig 

mot människor�194, och att dessa begrepp är likt en etisk kompass och en förutsättning 

för att komma till rätta med främlingsfientliga och rasistiska uttryck.195  

                                                
188 Kammarens protokoll 1993/94:43. Anförande 58. Kihlberg instämmer med majoriteten som menar att 
kristendom är förankrat i Sverige. 
189 SOU 1992:94, s.459. 
190 Kammarens protokoll 1993/94:43. Anförande 106. 
191 Bexell & Grenholm. s.169-170, 175-177. SOU 1992:94. s.440-441. 
192 Kammarens protokoll 1993/94:43. Anförande 106. 
193 Ibid. 
194 Ibid. 
195 Ibid. Denna åsikt kan ge sken av att den framhåller kristendom framför andra religioner. Under 
kolonialtiden var detta ett vanligt förhållningssätt. �Kristendom ansågs ge en oöverträffad moralisk 
vägledning�.  Andra religioner och kulturer stod därför inte �lika högt som kristendom�.  Hedin, Christer. 
(2001) �Kristen tradition och västerländsk humanism�, i Värdegrund och svensk etnicitet. s.196.  
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Jönsson (c) instämmer med Hjelm-Wallén (s) och Kihlberg (nyd) att Sveriges normer 

och värderingar mynnar ut från en kristen tradition, därför ser hon inget problem med 

att förankra skolans värdegrund i dessa begrepp. Skälet kan vara att Jönsson inte ser 

kristen etik som unik till sitt innehåll196, och att ett pluralistiskt samhälle kan förankras i 

den humanistiska livsåskådningen. Däremot är Jönsson inte enig med vad Ny demokrati 

tidigare har framfört om att ett mångkulturellt samhälle inte kan utgå från kristen etik 

och västerländsk humanism; det föreligger inget problem i det, säger centerpartisten 

Jönsson. 

    

Riksdagsledamot Björn Samuelson (v) uttrycker sin förvåning över Marianne Jönssons 

(c) uttalande att Sverige är en kristen nation. 197 �En nation kan inte vara kristen, ett 

parti kan inte vara kristet, människor kan vara kristna.�198. Samuelsons uppfattning om 

kristen etik kan vara att dess innehåll överensstämmer med andra etiska teorier, men 

ändock skiljer sig från dem.199 Samuelsson (v) anser att begreppen kristen etik och 

västerländsk humanism används på ett slarvigt sätt, och det kan få allvarliga 

konsekvenser eftersom �sådana formuleringar reser frågor om och farhågor för deras 

faktiska inverkan på skolans behandling av moralfrågor och etiska ståndpunkter�200. 

Samuelssons åsikt, vilken delas av flera, är att det som kan benämnas för kristen etik 

också finns inom islam och judendom; Samuelson menar således att den kristna etiken 

inte är unik. Värderingarna som finns i kristen etik återfinns även i andra religioner. Han 

säger: �Men ändå skall alltså just den kristna etiken hävdas. Det blir på det sättet liksom 

litet begränsat.�201. Det finns skäl att anta att Samuelsson (v) delar Jönssons (c) åsikt om 

att ett pluralistiskt samhälle kan utgå från värderingarna som finns i kristen etik och 

västerländsk humanism. Resonemanget visar att det inte heller bland riksdagsledamöter 

finns entydiga uppfattningar om kristen etik, vilket framkommit tidigare.202     

                                                
196 Vilket Anders Piltz i SOU 1992:94, Göran Bexell och Carl-Henric Grenholm tidigare framfört.  
197 Vid denna tidpunkt blev alla nyfödda i Sverige per automatik medlemmar i Svenska kyrkan. 
198 Kammarens protokoll 1993/94:43. Anförande 107. Det är insiktsfullt av Samuelsson att framföra 
denna åsikt eftersom tro handlar om människors inre liv. 
199 Anders Piltz resonerar om den kristna etiken i SOU 1992:94, s.447. Bexell & Grenholm. s. 177.  
200 Kammarens protokoll 1993/94:43. Anförande 61. 
201 Ibid. En parallell kan dras till diskussionen i förra anförandet, nämligen att kristendom framhävs 
framför andra religioner, och det ogillar Samuelsson (v). 
202 Bexell & Grenholm. s.168. 
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I anförande 135 häver en av kds-ledamöterna, Tuve Skånberg, upp sin stämma i 

debatten kring skolans värdegrund.203 Skånberg (kds) instämmer med tidigare 

ledamöter, Marianne Jönsson (c) och Christer Lindblom (fp), att formuleringen kring 

skolans värdegrund inte kan tolkas som att den grundlagsfasta religionsfriheten är 

rubbad.204 Skånberg anser att socialdemokraterna och Vänsterpartiet är inkonsekventa 

genom att å ena sidan reservera sig mot begreppen kristen etik och västerländsk 

humanism, å andra sidan instämma i att �kristendomen har en särställning till 

förståelsen av just detta och att kristen etik utgör en del av själva det nationella 

kulturarvet�205. Kontentan av Skånbergs åsikt är att begreppen onekligen är tvetydiga, 

emedan socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot begreppen samtidigt 

som man accepterar dem.  

 

Skånberg berättar att företrädare från olika religioner, däribland kristendom, buddism, 

islam och judendom gärna ser att skolans värdegrund förankras i kristen etik. Dessa 

företrädare ser förmodligen inte kristen etik som unik i sitt slag. Grundläggande etiska 

principer utgår inte från någon bestämd livsåskådning.206 Att skolans värdegrund ska 

utgå från kristen etik och västerländsk humanism samtidigt som undervisningen i skolan 

ska vara icke-konfessionell kan sägas vara i sin ordning om man utgår från detta 

argument från de olika religiösa företrädarna, menar jag. Ett pluralistiskt samhälle kan, 

även om det kan bli problematiskt, använda sig av kristen etik, vilken kan stå för 

allmänmänskliga värderingar som kan återfinnas i en etik som är autonom.    

 

Skånberg framför: 

                                                
203 Äntligen skulle jag vilja utropa! Innan detta anförande har Ingrid Näslund (kds) uttryckt, (anförande 
118), att kds ansluter sig till propositionens förslag angående värdegrunden. I nästa anförande (119) blir 
det en direkt motreaktion från Berit Löfstedt (s) som säger att kds-ledamoten �snuddade i stort sett bara 
vid frågan om värdegrunden�. Men som sagt, kammaren får vänta. Näslund replikerar, (anförande 120) 
att kds kommit överens om att Tuve Skånberg ska föra partiets talan i värdegrundsfrågan.  
Kammarens protokoll 1993/94:43. 
204 Kammarens protokoll 1993/94:43. Anförande 135. 
205 Ibid. I repliker som följer framför bland annat Mona Sahlin (s) att �det är naturligt att försöka förstå 
vad det är i vår historia och vårt kulturarv som bygger på kristendom�, men att debatten har klargjort att 
kristen etik inte bör stå med i läroplanen (Anförande 144). Liknande åsikter: att samhället historiskt sett 
vilar på den kristna traditionens värderingar har tidigare framförts av Hjelm-Wallén (s) och Kihlberg 
(nyd). 
206 Bexell & Grenholm. s.169-170. Etiken kan vara autonom och förutsätter inte någon gudstro. 
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Problemet ligger i missuppfattningen att kristen etik bara skulle 

kunna omfattas av kristna, att den skulle strida mot den religiösa 

pluralismen. Men religiös pluralism är inte detsamma som etisk 

pluralism. Ett land kan leva och bestå med religiös pluralism - - så är 

fallet i dag - - men inte med etisk pluralism.207   

 

I detta citat framför Skånberg att de grundläggande värderingar som samhället vilar på 

måste förankras i ett innehåll som delas av alla. Ett land med etisk pluralism kan inte 

bestå, det skulle bildligt talat vara att famla i mörkret, inga värderingar och normer 

skulle kunna sägas vara det gällande rättesnöret. Skånberg är troligen av åsikten, som 

delas av andra, att den kristna etiken innehåller värderingar som kan sägas vara allmän-

mänskliga, och den kan därför sägas stå för en gemensam etik i det svenska samhället. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga politikerna inte ser kristen etik som unik i sitt slag, 

vilket står i överensstämmelse med vad teoretikerna tidigare har framfört. Ledamöternas 

resonemang kan inte sägas vara en diskussion som är endera för eller mot begreppen, 

eftersom de uppvisar tvekan inför att totalt avfärda kristen etik, (detta begrepp kan sägas 

ha orsakat mest diskussion); det är nämligen ingen av ledamöterna som direkt avfärdar 

kristen etik. Ordet är värdeladdat och dess värderingar kan stå för något allmän-

mänskligt, vilket i princip är en åsikt som ledamöterna mer eller mindre delar. 

Svårigheten ligger i att förstå dess innebörd men det finns inga entydiga svar och 

klargörande av begreppen. De kringgår de icke önskvärda begreppen genom att 

understryka kristendomens inverkan på Sveriges land under en lång era. Av den 

anledningen kan begreppen kristen etik och västerländsk humanism förenas i en 

värdegrund som säger att undervisningen ska vara icke-konfessionell, men också, som 

framförts tidigare, att den kristna etiken inte är unik, dess värderingar återfinns i andra 

etiska teorier och livsåskådningar.    

    

                                                
207 Kammarens protokoll 1993/94:43. Anförande 135.  
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3.4.1 Röstresultat i kammaren  
I utskottets hemställan till riksdagen framförs att formuleringen kristen etik och 

västerländsk humanism inte ska betyda att skolan ska överge sin tidigare hållning, 

undervisningen ska även framledes vara icke-konfessionell. I reservation 1 framhålls att 

begreppen kristen etik och västerländsk humanism inte kan användas för att beskriva 

något så viktigt som skolans värdegrund. Det sägs vidare att man befarar att begreppen 

kan ge sken av att skolan är konfessionell.  

   Röstresultatet i kammarens huvudvotering utföll som följer: 158 ledamöter röstade för 

utskottet, 142 ledamöter för reservation 1, 22 ledamöter avstod, 27 ledamöter 

frånvarande. Kammaren biföll utskottets hemställan. Partivis fördelning av rösterna: För 

utskottet: 1 s, 76 m, 27 fp, 28 c, 25 kds, 1 nyd. För reservation 1: 128 s, 1 m, 1 c, 11 v, 

Avstod 1 c, 21 nyd.208   

 

4 Diskussion 
  

Undersökningen har visat att det inte är etiken i sig som politikerna säger sig vara emot, 

utan det faktum att den etik som ska utgöra fundamentet i skolan ska förankras i kristen 

etik. Vetskapen om att begreppen kristen etik och västerländsk humanism har ställt till 

med en del oreda och framförallt oenighet i utskottet och kammaren, borde ha väckt 

tankar om att försöka tänka i nya banor. Det är ofrånkomligt att ställa frågan: Hur 

mycket tid har ledamöterna slösat på att diskutera begreppet utan att överhuvudtaget ha 

klargjort begreppen och sökt enighet kring värdegrundens formulering. Enighet bland 

politiker är måhända en utopi?  

   Läroplanskommittén för inte ett resonemang kring själva begreppen kristen etik och 

västerländsk humanism. Anledningen till det kan vara att de redan i inledningsskedet 

vet att dessa begrepp ska finnas med i värdegrunden. De uppvisar, genom att få 

begreppet belyst av Anders Piltz, en vilja om att regeringen ska uppmärksamma 

begreppen och kanske använda andra formuleringar. Läroplanskommittén betonar de 

grundläggande demokratiska värden som historiskt vuxit fram i Sverige. Denna 
                                                
208 Kammarens protokoll 1993/94:43. För reservation 1 finns det ytterligare en röst, men det framkommer 
inte av dokumentet vilken partihemvist denna röst har.  
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betoning på de grundläggande demokratiska värden skulle kunna vara länken, som 

påvisar demokratins fasta förankring i samhället utifrån en kristen etik, till en 

undervisning som ska vara icke-konfessionell. Läroplanskommittén talar om att den 

fasta förankringen i den egna kulturen209 är en förutsättning för att förstå hur andra 

människor lever. Att vara förankrad i den egna kulturen och samtidigt ha förståelse för 

andras kulturer är för de flesta naturligt, men svårigheten ligger i när etiska ställnings-

taganden ska utgå från en kultur som implicit kan ses som suverän.210 

 

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell och samtidigt utgå från en värde-

grund som grundar sig på kristen etik och västerländsk humanism. Var ska denna 

värdegrund sägas fungera, i en utopisk värld eller i det svenska samhället? 

Resonemanget hos teoretiker och politiker visar att man med kristen etik syftar på 

värderingar som kan sägas vara allmänmänskliga, och i så fall kan denna specifika etik 

fungera utmärkt. Det motstånd som finns i debatten har också sin grund i frånvaron av 

klargörande av begreppen, anser jag. Det är ingen av ledamöterna som använder sig av 

exempelvis Anders Piltz tankar kring begreppen.  

   En del politiker verkar nöja sig med att konstatera att kristen etik är oacceptabelt i 

värdegrunden, men �när det kommer till kritan� kan det fungera med en icke-

konfessionell undervisning om man syftar på kristendomens historiska påverkan för 

Sverige. Naturligtvis uttrycker flera ledamöter, som debatten har visat, ett missnöje över 

att kristen etik ska vara fundamentet i skolans värdegrund, men argumentationen är inte 

enveten, ordväxlingen är bitvis tvetydig. Viss argumentation visar dock på ett 

ställningstagande för och mot begreppen. Marianne Jönsson (c) framför att Sverige är 

en kristen nation, och därför är det helt naturligt med kristen etik i Sverige. Eller det 

motsatta från socialdemokraterna, att många människor kan komma att bli exkluderade 

om kristen etik och västerländsk humanism omnämns i läroplanen, då är begreppen 

oacceptabla. Precis som om västerländsk humanism inte skulle kunna sägas gälla för 

                                                
209 SOU 1992:94 Skola för bildning, s.89. 
210 Jag anser att jag vill beröra detta trots att det är ett resonemang som skulle kunna utvidgas till en 
diskussion kring kulturbegreppet. Men är det ett problem, det som jag låter påskina? Är det inte så vi 
människor lever våra liv? Vi utgår från det som är vårt, och det som vi benämner som normalt utifrån vår 
kultur. Vi kan inte göra något annat, vi är det som vår kultur har format oss till, men erfarenhet och 
kunskap kan ge en förändrad syn på verkligheten.  
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människor i till exempel asiatiska länder. Om det nu är så som de flesta ledamöter säger, 

att de grundläggande värden som ska finnas med i läroplanen delas av �alla�, är det inte 

möjligt att enas kring en gemensam formulering utan att nämna kristen etik? Är 

anledningen till att Skånberg (kds) uttrycker att värderingarna kan delas av både 

judendom och islam, att han vill påvisa likheter med kristendom istället för att tala om 

olika religioner? Det kan sägas är insiktsfullt, desto större gemensam nämnare, desto 

större förståelse inför varandras (få) olikheter.211  

 

Svårigheten ligger i att människor tolkar ett begrepp på olika sätt, och av den 

anledningen är det just ordet kristen som rör till det, anser Kihlberg (nyd)212 och 

undertecknad. Anledningen till svårigheten att klargöra kristen etik är att det är 

komplext begrepp. Kristna teologer har framfört att det inte finns en enhetlig etisk teori 

inom den kristna traditionen.213  

   Om jag helt krasst framför att man istället för kristen etik skulle använda judisk etik, 

eftersom den kristna etiken i praktiken mynnar ut från Gamla testamentets etik, som 

även delas av den judiska traditionen. Men det är inte relevant eftersom de flesta i 

Sverige är kristna av tradition och har sina värderingar bl.a. genom denna tradition, och 

judarna är i minoritet. Kristendomens historiska förankring i Sverige är avgörande för 

valet av värdegrundsinriktningen kristen etik, och förvisso en naturlig sådan. Anders 

Piltz menar att Europas kultur sedan lång tid tillbaka har anammat den bibliska etiken, 

eftersom det inte har funnits ett annat likvärdigt alternativ.214 

   Politikerna försöker i sitt resonemang skapa enighet kring två begrepp som teologer 

och professorer uttryckligen säger är i princip omöjligt, eftersom dessa kan tolkas på 

många skilda vis. I det här fallet borde det ha framgått vad som åsyftas, av en enda 

anledning: begreppen är komplicerade i sig, och kan inte tolkas utifrån ett perspektiv. 

Andemeningen i debatten är dock en form av enighet kring begreppen, som visar sig i 

att man särskilt med kristen etik inte syftar på en uppenbarelseetik utan en etik som kan 

                                                
211 Judendom, islam och kristendom har ett gemensamt namn: de Abrahamitiska religionerna. 
212 Kammarens protokoll 1993/94:43. Anförande 58. 
213 Bexell & Grenholm. s.168. 
214 SOU 1992:94. Skola för bildning. s.459. 



C-uppsats lärarutbildningen ht -07, Elisabeth Lundkvist Jonsson  41

delas av alla, en gemensam etik. Innebörden i kristen etik och västerländsk humanism, 

tolkat utifrån politikernas resonemang, kan sägas vara allmänmänskliga värderingar. 

  

4.1 Slutsatser 
 
Mitt syfte i den här uppsatsen har varit att undersöka resonemanget kring läroplanens 

begrepp kristen etik och västerländsk humanism, dels resonemanget som läroplans-

kommittén och utbildningsutskottet förde, dels debatten som pågick i kammaren innan 

beslutet skulle tas. För att uppnå mitt syfte har jag granskat vad politiker och 

sakkunniga framfört om begreppen och hur de ser på dess plats i skolans värdegrund.  

   Undersökningen har från allra första början visat på oenighet kring dessa begrepps 

berättigande i skolans värdegrund. Argumentationen kan inte sägas vara ett klart 

ställningstagande endera för eller emot begreppen. Socialdemokrater och Vänsterpartiet 

har framfört att de inte kan acceptera begreppen eftersom de befarar religiös intolerans, 

samtidigt som åsikten att kristen etik av tradition är historiskt förankrad i Sverige har 

vidhållits. Från ett partis håll, Ny demokrati, har följande åsikter getts, nämligen att 

kristen etik och västerländsk humanism i ett mångkulturellt samhälle kan innebära 

konflikter, men att dessa begrepp är historiskt förankrade i Sverige.  

   I princip har alla politiker, även de som å ena sidan ha sagt sig ogilla begreppen 

kristen etik och västerländsk humanism, uttryckt att Sverige som land och dess 

grundläggande demokratiska värderingar vilar på den etik som historiskt sett finns i 

kristendomen. Åsikterna mot begreppen har även framfört oro över att begreppen 

exkluderar en stor del av befolkningen i det mångkulturella Sverige. Konklusionen i 

argumenten från politikerna som säger att det är fel att förankra värdegrunden i kristen 

etik är, att eftersom dess värden överensstämmer med andra etiska teorier, är det en 

ekvation som är acceptabel i skolans icke-konfessionella undervisning. Granskningen 

har också visat att det är tveksamt om politikerna har inhämtat kunskap som finns om 

begreppen, vilka har delgivits av sakkunnig. Dessutom kan man dra slutsatsen att 

politikerna inte har klargjort vad de menar med begreppen. Socialdemokraterna, har 

som enda parti, gett ett annat förslag till formulering av värdegrunden. Avslutningsvis 

kan sägas att resonemanget tydligt uppvisar en ovilja från alla parter att kompromissa.  
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4.2 Avslutande reflektioner 
 

Jag anser att det föreligger svårigheter att skapa samstämmighet kring begreppen kristen 

etik och västerländsk humanism. Det finns alltför många definitioner av begreppen, och 

i synnerhet är det specifika ordet kristen oerhört laddat, vilket har påpekats av ett par 

politiker. Denna övertygelse växer sig allt mer stark när begreppen redovisas, om än 

inte heltäckande, att kristna teologer har skilda uppfattningar om kristen etik, samt att 

begreppet humanism kan tolkas utifrån olika livsåskådningar.  

   Jag anser att den information som jag redovisar kring begreppen är tillräckliga för att 

jag ska ifrågasätta framför allt begreppet kristen etiks berättigande i skolans läroplan. 

Den kristna etiken vilar på Gamla testamentet, med andra ord inga nya lagbud. Det som 

är komplicerat med kristen etik är motivet för etiken, nämligen att leva som Jesus lär. 

Kristen etik är inte ett problem för den som är troende, utan för dem som bekänner sig 

till en annan religion, eller för individer som inte kan känna igen sig i budskapet i Nya 

testamentet. Men exkluderingen gäller även dem som med hjälp av historien har sett hur 

kristendom har åsamkat lidande och andra orättvisor i världen, samt övriga som anser 

att det är vansklig att förankra skolans värdegrund i en specifik etik, trots att 

definitionen av kristen etik kan vara en autonom etik som vilar på kulturellt förankrade 

allmänmänskliga värderingar.  
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