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The purpose of this paper is to examine the educational ideal of the Swedish school. We are 
trying to identify the foundations of the Swedish school today, what it’s based on and what 
it’s trying to achieve. This is also the wider explanation of the concept educational ideal. We 
are also going to examine an alternative ideal for education – cosmopolitanism – and see how 
that could work as an ideal for the Swedish school in the future. 

In the beginning of this paper we try to problematize the concept of democracy as we 
find it being the keyword in the curriculums of the Swedish school. Then we introduce the 
concept of cosmopolitanism as we search for a uniting ideal in a globalized world. We use 
post-modern theorists to question such an ideal. 

We have borrowed the concept cosmopolitanism from the Danish author Peter Kemp, 
and we use theorys from David Held, Kurt Liljequist and John Dewey to understand the 
concept of democracy. To study cosmopolitanism we use Peter Kemp and we also put great 
emphasis on the philosofy of Immanuel Kant as we have found that his thoughts are of great 
importance to understand the concept of cosmopolitansim. 

During our exmination we have found that democracy has many different meanings and 
many different purposes. Democracy in a strictly formal meaning is about an idea of govern a 
society. In a normative perspective democracy is about carrying values and through that 
creating a foundation for a society. The normative democracy can then be devided into other 
aspects with different meanings. It can have a protective purpouse, or a developmental 
purpouse.  

The Swedish school is based on democracy, but never explains in wich meaning. It 
rather mixes all perspectives of democracy, all perspectives and all meanings. That is a 
problem. In that way it can never be a foundation or an ideal for education. On the other hand 
we think cosmopolitanism has greater possibilities to become that foundation and ideal for 
education. Not only for school, but for society. This is because it would be based on a much 
more substantiated idea. An idea that is based not only in good will, and hope of a future good 
man, but in logical theories about man, history and knowledge. 

Democracy is, and should be part of the school, but schools can not be based on it. The 
school must be based on more basic things than that, not to be democratic, but to create 
conditions for democracy. 
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Inledning och bakgrund 
Skolan kräver ett pedagogiskt ideal. Utan detta decimeras skolan endast till en förvaringsplats 

för barn och unga, något som möjligen ingår i skolans uppdrag, men som ändå inte definierar 

vad skola är. Skolan är något mer, något större och vidare. Skolan bygger på drömmen om att 

komma vidare, drömmen om att nå ett mål. Skolan är således målstyrd, och syftar till 

utveckling. Denna utveckling styrs av ett ideal, alltså de mål mot vilken skolans verksamhet 

strävar. Detta ideal menar vi i sin tur, i skolan, måste vara pedagogiskt. Att nå idealet på andra 

sätt är givetvis möjligt, men även då talar vi om något annat än skola. I själva definitionen av 

skola ligger det pedagogiska. Genom att använda skolan som medel att nå målet väljer man 

också metod, pedagogiken. Detta gör man för att målet kräver det. Ett mål i sig kräver inte 

pedagogik för att nås, men det mål man vill nå genom skolan gör det. Därför måste skolan i 

grunde vila på det pedagogiska idealet. I detta ligger både målet och medlet. I detta grundas 

skolan. 

Ett pedagogiskt ideal kan innefatta en mängd små och stora delmål i form av 

kunskapsmål, fostransmål, hälsomål etc. Men vi tycker oss se att alla dessa mål kommer ur 

samma grundläggande diskussion, nämligen: Vad ska vi ha skolan till? 

Svaret på denna fråga torde vara ett mål, ett mål för hela verksamheten och allt som 

präglar den. Svaret på denna fråga torde vara ett ideal - ett mål man vill uppnå. Vägen dit 

sedan, vägen mot målet, mot idealet, torde vara en pedagogisk väg. Detta eftersom vi vill 

uppnå skolans mål genom pedagogik, inte genom tortyr eller på annat sätt genom tvång, utan 

genom att lära, och genom att lära sig. Svaret på frågan borde alltså finnas i det pedagogiska 

idealet. 

Anledningen till att vi fokuserar på det pedagogiska idealet är alltså för att vi vill finna 

grunden till dagens skola. Grundtanken med dess existens och form. Men vi vill också utifrån 

detta prova hur morgondagens skola skulle kunna se ut, hur ett pedagogiskt ideal skulle kunna 

se ut för framtidens skola.  

I en tid som präglas av globalisering, världen växer samtidigt som 

informationssamhällets utbredning gör att vi kommer närmare varandra, möts hela tiden olika 

värderingar och åsikter. Mångfalden grundar sig i olika värdegrunder, men gör samtidigt 

anspråk på att vara en enande kraft. En mångfaldens värdegrund. Men är detta möjligt? Kan 

världens invånare enas kring något som vill lyfta fram våra olikheter?  

En idé om en enande moralisk grund för mänskligheten är världsmedborgarskapstanken. 

Detta är en gammal idé som har sitt ursprung redan hos de gamla grekerna, men som ständigt 
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uppdaterats och tillskrivits nya innebörder genom historien. Det kan å ena sidan användas 

som en beteckning på någon som reser mycket, eller inte känner sig hemma i någon specifik 

nation, å andra sidan som en moralisk utgångspunkt för vilka alla andra lagar ska utgå ifrån. 

Vi är främst intresserade av den senare definitionen.  

Frågan är bara hur man bäst förbereder människor för något som ständigt rör sig och 

utvecklas. Det är här skolan kommer in i bilden. Skolan är den plats i samhället där man har 

möjlighet att förankra de ideal, den grund som man vill att samhället ska vila på. Men dessa 

måste vara tydligt formulerade och definierade.  

Den svenska skolan har sina styrdokument som den ska vila på, och dessa i sin tur 

försöker formulera en ännu mer förankrad grund att utgå ifrån. Det är här vår uppsats tar sin 

början.  

 

Syfte  

Vi vill försöka förstå skolans nuvarande pedagogiska ideal, vår nuvarande skolas grund och 

idé. Vi vill problematisera detta genom att försöka definiera och förklara de olika begrepp 

man använder sig av och förstå dessa i förhållande till varandra. Vi vill också placera den 

svenska skolan i framtiden genom att undersöka huruvida världsmedborgarskapet kan fungera 

som ett enande etiskt pedagogiskt ideal i skolan.  

 

Teorianknytning 

Kring begreppet pedagogiskt ideal finns i stort sett ingenting skrivet. Det är helt enkelt inget 

begrepp som används i dagens svenska pedagogiska forskning. Vi har hämtat begreppet ifrån 

den danske filosofen Peter Kemps bok Världsmedborgaren: Politisk och pedagogisk filosofi 

för det 21 århundradet1. Denna bok har originaltiteln Verdensborgeren som pædagogisk 

ideal. Pedagogiskt ideal är alltså något som i Sverige verkar falla under pedagogisk filosofi, 

men inte helt, eftersom man också valt att mixa det med politisk filosofi. Ett pedagogiskt ideal 

faller givetvis under båda dessa filosofier, men är ändå smalare och säger mer än dessa 

tillsammans, varför vi valt att hålla kvar vid det ursprungliga begreppet.  

I vår analys av demokrati, som ser som det rådande pedagogiska idealet, inleder vi med 

att gå till Kurt Liljequist, som i sin bok Skola och samhällsutveckling2 gör skillnad mellan 

                                                 
1 Kemp, Peter: Världsmedborgaren: Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet. Bokförlaget 
Daidalos, Göteborg 2005. 
2 Liljequist, Kurt: Skola och samhällsutveckling. Studentlitteratur, Lund 1999. 
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instrumentell och normativ demokrati, en distinktion som vi använder i vår analys av 

demokratibegreppet.  

I vårt vidare problematiserande av demokratibegreppet är den brittiske forskaren David 

Helds bok Demokratimodeller3 en given utgångspunkt. Han kartlägger i denna 

demokratibegreppets utveckling från antiken till idag, och går igenom olika modeller och 

perspektiv på demokratin. Bland annat så gör han en distinktion mellan beskyddande och 

utvecklande demokrati, en teori som vi också kommer att använda oss av i vår analys. 

Går man in på kopplingen mellan demokrati och skolan är det omöjligt att inte gå in på 

den amerikanske filosofen John Dewey. Han har i sina böcker Demokrati och utbildning4 och 

Individ, skola och samhälle5 ständigt återkommit till att skolans uppdrag måste vara 

demokratiskt, både i sin utformning och som mål. Detta för att skapa ett demokratiskt 

samhälle. Vi ser framförallt Dewey som en företrädare för det Held menar är en utvecklande 

demokrati. 

När det kommer till vårt alternativa pedagogiska ideal, världsmedborgarskapet, så har vi 

inledningsvis lutat oss mot Peter Kemp, eftersom han tydligt kopplar samman 

världsmedborgarskapet med pedagogiken. Men som huvudsaklig grund för detta alternativa 

spår har vi den tyske upplysningsfilosofen Immanuel Kant. Det finns naturligtvis enormt 

mycket forskning kring Kants filosofi, men just kring hans politiska filosofi, med 

världsmedborgarskapstanken i centrum, är den aningen mindre omfattande. En av de bättre 

genomgångarna av denna del av hans filosofi är Rebecka Lettevalls En europeisk kosmopolit: 

en idéhistorisk studie av Immanuel Kants Om den eviga freden och dess verkningshistoria 

(2001)6. Hon visar framförallt hur Kants politiska filosofi har plats i hans filosofi i stort.  

Det är också i Kants Om den eviga freden (1795)7 som den moderna 

världsmedborgarskapstanken först tar form. Kritiken mot denna finns givetvis, och har alltid 

funnits mot universella påståenden som dessa. I vår uppsats låter vi den dekonstruerande 

postmodernistiska hållningen stå för kritiken. Postmodernt tänkande är lika svårt att hitta i 

modern samhällsteoretisk och humanistisk forskning som vatten i havet. Det vill säga inte 

alls. Ett dekonstruerande förhållningssätt kan närmast beskrivas som det paradigm inom 

denna gren av vetenskapen som rått sedan Nietzsche proklamerade att Gud var död.  

                                                 
3 Held, David: Demokratimodeller. Bokförlaget Daidalos, Göteborg 1997. 
4 Dewey, John: Demokrati och utbildning. Bokförlaget Daidalos 1999. 
5 Dewey, John: Individ, skola och samhälle. Natur och kultur, Stockholm 1980. 
6 Lettevall, Rebecka: En europeisk kosmopolit: en idéhistorisk studie av Immanuel Kants Om den eviga freden 
och dess verkningshistoria. Symposion, Stockholm/Stehag 2001. 
7 Kant, Immanuel: Om den eviga freden (1795). Prisma, Stockholm 2001. 
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I vår uppsats har vi dock valt att gå till grunderna när det gäller den postmoderna 

kritiken av det moderna projektet, dvs. de källor som de flesta forskarna hänvisar tillbaka till 

när de söker stöd för sin kritik. De vi valt att titta närmare på är Michel Foucault, Edward W. 

Said och Simone de Beauvoir. 

Men ingen kritik som inte har en motkritik. Den kanske mest aktive kritikern till det 

postmoderna tänkandet och en förespråkare för den nya moderniteten är Terry Eagleton och 

framför allt då i boken After Theory (2003)8.   

 

Forskningsläge 
Forskningsläget bakom de frågor vi tar upp i denna uppsats är skiftande. Forskningsläget 

kring pedagogisk, respektive politisk filosofi är givetvis enormt och består till stor dela av 

översiktlig studentlitteratur. 

De pedagogiska ideal vi fördjupar oss i är det rådande, demokratiska, och det 

alternativa, världsmedborgerliga. Kring dessa finns en hel del skrivet, ur flera perspektiv. 

Forskningen kring det demokratiska är omfattande och ständigt pågående, vilket gör att det 

under vårt arbete med denna kommit ut en rad nya publikationer. En sådan är Paulina 

Nykänens Värdegrund, demokrati och tolerans. Om skolans fostran i ett mångkulturellt 

samhälle (2008)9. Denna är intressant då den tar upp pedagogiska frågor i ett mer filosofiskt 

perspektiv, och problematiserar relationen mellan politik och pedagogik.  

Vidare berörs kopplingen mellan demokrati och skola i en rad studier, men dessa har, 

liksom i Ellen Almgrens avhandling Att fostra demokrater: Om skolan i demokratin och 

demokratin i skolan (2006)10, ofta med elevinflytande och demokrati i praktiken att göra, 

något som vi ser som exempel på instrumentell demokrati.  

Världsmedborgarskapet är en tanke som utvecklas över tid och idag dyker upp hos flera 

samhällsteoretiker, kanske främst hos den tyske sociologen Ulrich Beck. Han knyter an till 

världsmedborgarskapstanken i sina böcker Den kosmopolitiska blicken eller: krig är fred 

(2005)11 och Det kosmopolitiska Europa: samhälle och politik under den andra moderniteten 

(2006)12. Båda handlar om att vi måste ersätta den gamla nationella blicken med en ny 

                                                 
8 Eagleton, Terry: After Theory. Penguin Books Ltd, London 2004. 
9 Nykänen, Paulina: Värdegrund, demokrati och tolerans. Om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle. 
Göteborgs universitet, Göteborg 2008. 
10 Almgren, Ellen: Att fostra demokrater: Om skolan i demokratin och demokratin i skolan. Acta Universitatis 
Upsaliensis, Uppsala 2006. 
11 Beck, Ulrich: Den kosmopolitiska blicken eller: krig är fred. Bokförlaget Daidalos, Göteborg 2005. 
12 Beck, Ulrich och Grande, Edgar: Det kosmopolitiska Europa: samhälle och politik under den andra 
moderniteten. Bokförlaget Daidalos, Göteborg 2006. 
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kosmopolitisk. Beck menar att detta nu inte längre handlar om en filosofisk teori utan om 

verkligheten. I dagens globaliserade värld kan vi inte längre tolka verkligheten utifrån vårt 

trånga nationella perspektiv, då kommer vi oundvikligen hamna i konflikter av olika slag. Vi 

är alltså, enligt Beck, nödtvungna att höja blicken, och vidga perspektivet, till det 

kosmopolitiska.  

När det gäller kritiken av världsmedborgarskap och andra försök till universella 

moraliska grunder så finns det en uppsjö av förhållandevis ny forskning som på olika sätt 

problematiserar skolans roll, särskilt gäller detta värdegrundsforskningen. I Kennert Orlenius 

bok Värdegrunden - finns den? (2001)13 visar han hur värden kan tolkas olika i olika 

kontexter, och att de oftare är produkter av rådande klimat inom politik och näringsliv snarare 

än baserade på pedagogiska forskningsframsteg.  

I antologin Värdegrunden och svensk etnicitet14 finns flera artiklar som problematiserar 

en tänkt enande värdegrund i ett mångkulturellt samhälle.  

 

Metod, material och disposition 
Uppsatsens analys- och resultatredovisning är indelad i tre delar. I den första delen analyserar 

vi dagens svenska skola och dess pedagogiska ideal. Analysen är i det närmaste semantisk, då 

vi snarare är ute efter hur det pedagogiska ideal är formulerat och kan tolkas, än hur det är 

tänkt att tolkas. Vi diskuterar och problematiserar demokratibegreppet och dess (o)möjlighet 

att utgöra skolans och samhällets grund. För att se hur begreppen används utgår vi från 

skolans styrdokument, och bakgrunden till dessa, både den nuvarande grundskolans genom 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 9415 och statens offentliga utredning inför 

denna Skola för bildning16. Den tidigare skolan tittar vi närmare på genom Läroplan för 

grundskolan, Lgr 8017. För att ytterligare undersöka problematiken kring demokratibegreppet 

går vi vidare i Demokratiutredningen18 samt Intoleransrapporten19. Det är huvudsakligen i 

analys- och resultatredovisningens första del vi studerar vårt material. 

                                                 
13 Orlenius, Kennert: Värdegrunden – finns den? Runa Förlag, Hässelby 2001. 
14 Linde, Göran (red.): Värdegrund och svensk etnicitet. Studentlitteratur, Lund 2001. 
15 Lpo 94 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 
16 Läroplanskommittén: Skola för bildning: Huvudbetänkande SOU 1992:94, Allmänna förlaget, Stockholm 
1992. 
17 Lgr 80, Läroplan för grundskolan, Skolöverstyrelsen, Allmän del mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner, 
Liber Läromedel/Utbildningsförlag, Stockholm 1980. 
18 Demokratiutredningen: En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet SOU 2000:1, Fritzes 
offentliga publikationer, Stockholm 2000. 
19 Brottsförebyggande rådet och Forum för levande historia: Sammanfattning intoleransrapporten, 2003 
(http://www.levandehistoria.se/node/166). 
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Analys- och resultatredovisningens andra del inleds med att fundera över demokratins 

roll i en globaliserad värld samt huruvida ett gemensamt pedagogisk ideal i en sådan värld är 

möjlig. Därefter leder vi diskussionen vidare mot världsmedborgarskapstanken. För att 

ordentligt förstå denna tanke krävs att man sätter sig in i Immanuel Kants filosofi då den till 

stor del ligger till grund för både det moderna världsmedborgarskapsidealet och hans 

pedagogik. Förutom en kort hänvisning till FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna20 

så innehåller denna del inget material, utan grundar sig helt på teori. 

Diskussionen och redogörelsen för Kants filosofi grundar sig främst i Grundläggning av 

sedernas metafysik21, Om den eviga freden samt Om pedagogik22. Vi har här försökt att i så 

hög utsträckning som möjligt gå till originalkällan för att förstå hans tankar, istället för andras 

tolkningar och omskrivningar. I och med detta har vi stött på problemet att vissa av dessa 

originaltexter kan vara något svårbegripliga och svåra att förklara då de rycks ur sin 

ursprungliga kontext. Vårt syfte är ju ändå att denna uppsats ska vara tillgänglig för läsaren 

och har därför valt att förenkla vissa av Kants begrepp just för att innebörden av 

resonemanget ska bli tydligare. Vi är dock medvetna om riskerna med att göra detta och att 

förenkla begrepp är inget vi tror på generellt. Förenklingar tenderar att både urvattna språket 

och dess innehåll, men vid ett par tillfällen i denna uppsats valde vi alltså att fokusera på 

tillgängligheten för läsaren, med risk för att äventyra något av begreppets egentliga innebörd. 

Uppsatsens tredje del består av kritik mot och problematisering av resonemanget kring 

ett enande pedagogsikt ideal. Vi låter även förespråkarna få svara på denna kritik. Sedan följer 

en avslutande diskussion där vi sammanfattar resultatet av vår undersökning samt återkopplar 

till syftet med uppsatsen.  

Avslutningsvis har vi valt att ha ett avsnitt vi kallar för ”Efterord” där vi kortfattat 

skriver om lite av den diskussion gällande detta ämne som förts den senaste tiden. Eftersom 

skrivandet av denna uppsats inleddes för flera år sedan ville vi ändå visa att ämnet är relevant 

även idag, kanske till och med ännu mer relevant då vi står inför (ännu en) utveckling och 

förändring av den svenska skolan. 

                                                                                                                                                         
 
20 FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna: http://www.fn.se/fn-info/verksamhetsomraden/manskliga-
rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/ 
21 Kant, Immanuel: Grundläggning av sedernas metafysik (1785) Bokförlaget Daidalos, Göteborg 1997. 
22 Kant, Immanuel: Om pedagogik (1803), Bokförlaget Daidalos, Göteborg 2008. 
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Analys- och resultatredovisning, del 1 – analys och kritik 

 

Det pedagogiska idealets förändring 

Det svenska pedagogiska idealet präglas historiskt sett av skolformerna läroverk-folkskolan 

och grundskolan. Läroverk- och folkskolan grundades i ett auktoritärt och 

kunskapsförmedlande ideal medan den gemensamma grundskolan grundades i ett 

jämlikhetssyftande och kritiskt fostrande ideal.  

Grundskolan präglades, enligt Tomas Englund i boken Utbildningspolitiskt systemskifte 

(1995), av de uppväxandes rätt att formas till autonoma medborgare i en gemenskap.23 Man 

kan tala om en medborgarskola, en gemensam nioårig medborgarförberedande grundskola 

som sökte ”ge alla uppväxande individer likartade förutsättningar för det vuxna livet och 

kapacitet för att aktivt delta i samhällslivet”.24 Målsättningen för medborgarskolan kan, enligt 

Englund, sammanfattas enligt följande: ”skolans uppgift är att skapa aktiva och kritiska 

medborgare i ett pluralistiskt samhälle – i en för alla gemensam skola.”25  

Detta är det man skulle kunna se som medborgarskolans pedagogiska ideal. Ett ideal 

präglat av enanden genom möten och gemensam utveckling. Skolan skulle vara till för alla 

och fungera som en kritisk fostrande, demokratiserande och politiskt bildande instans i 

samhället.26 ”En balanserande institution med utrymme för såväl enskilda studerandes 

självförverkligande och som ett möte mellan olika sociala, religiösa och etniska kulturer”.27 

För att tydligare visa detta kan men läsa inledningen till 1980 års läroplan, som är den 

sista läroplanen i den gamla medborgarskolan. Där framgår följande: 
 

Grundskolan är en del av samhället. Läroplanen speglar demokratins samhällssyn och 

människosyn: människan är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap för att i 

samverkan med andra förstå och förbättra sina egna och sina medmänniskors livsvillkor.28  

 

Dessa kan ses som grundtankarna för skolan i ett större perspektiv. Skolan och samhället 

är tydligt förenade, och har ett ansvar gentemot varandra. Vidare bygger dessa instanser på 

demokratins grundsyn för samhället och människan, och har således ett ansvar gentemot 

                                                 
23 Englund, Tomas: ”Den gemensamma grundskolan bara en historisk parentes?” i Utbildningspolitiskt 
systemskifte, HLS förlag, Stockholm 1996, sid. 205. 
24 Ibid. 
25 Ibid. sid. 7. 
26 Ibid, sid. 207. 
27 Ibid.  
28 Lgr 80, Läroplan för grundskolan, Skolöverstyrelsen, Allmän del mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner, 
Liber Läromedel/Utbildningsförlag, Stockholm 1980, sid. 13. 



 11

denna. En grundsyn som ytterst representeras av människosynen, förmodligen som ett led i att 

samhället ytterst består av människor. Denna bygger i sin tur på att människan är aktiv, 

skapande och ansvarstagande.  

Ansvaret är själva nyckeln i detta resonemang, och det som tydligast utgör 

människosynen. Man menar att människan kan och måste ta ansvar. Detta är ett tydligt 

ställningstagande för vilken människosyn man har, för vilken människa man tror på. Det är en 

människa med förmåga till ansvar, men inte nödvändigtvis vilja till det. Detta framgår av 

satsens vidare betoning på måste; att människan måste ta ansvar. Genom att skriva ett måste 

här, kan vi inte annat än tolka detta som att människan har förmågan att ta ansvar, men inte 

nödvändigtvis vill. För att samhället ska fungera måste man alltså även avkräva henne ett 

ansvar. Man kan helt enkelt inte, i detta fall, förlita sig på hennes egen vilja.  

Användandet av ordet måste visar också på de krav skolan ställer på elever och 

personal, och, då skolan är en del av samhället, samhället på sina medborgare. Detta visar att 

man vill något med skolan, något större. Att man vill förmedla och bygga upp en moral som 

samhället ska präglas, och hållas ihop, av.  

 

Dagens pedagogiska ideal 

Ett ledord i det svenska pedagogiska idealet, efter medborgarskolans införande, är demokrati. 

Vi har sett ovan hur 1980 års läroplan sägs spegla demokratins samhälls- och människosyn, 

och hur människan enligt denna måste ta sitt ansvar för att förbättra sina och sina 

medmänniskors livsvillkor. Att använda ordet måste på det sättet som nämnts ovan, innebär i 

ett vidare perspektiv att det finns en moral. Att det bakom detta krav, finns en moralisk 

princip. Utan en sådan är det annars bara ett tomt krav, ett tomt ord. I denna formulering finns 

det därför ett högre syfte med att människan måste ta det ansvar hon har förmåga till att göra.  

Detta framgår vidare i den slagordsliknande frasen: ”Skolan skall fostra”, som även den 

ingår i 1980 års läroplans inledande text: 

 

Skolan skall fostra. Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och stimulera barn 

och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa komma 

till uttryck i praktisk, vardaglig handling.29 

 

                                                 
29 Lgr 80, Läroplan för grundskolan, Skolöverstyrelsen, Allmän del mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner, 
Liber Läromedel/Utbildningsförlag, Stockholm 1980, sid. 16. 
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I detta resonemang framgår en del av vad den moraliska principen skulle kunna grundas 

i, nämligen i vår demokratis grundläggande värderingar. Det är till dessa barn och ungdomar 

skall fostras, vilket då skulle innebära att ansvaret man som människa har förmågan att ta, är 

inbyggt som ett krav i vår demokratis grundläggande värderingar. Om man då fostras till att 

vilja omfattas av dessa, kommer man också att vara tvungen att ta sitt ansvar som människa. 

Man måste ta ansvar för att kunna omfattas av de grundläggande demokratiska värderingarna. 

Vad dessa värderingar består av blir tydligt om man studerar hur läroplanen bryter ner dem. 

 

Skolan skall därför utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka 

demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människorna. Att 

väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet 

och därmed för rätten till personlig integritet är en huvuduppgift för skolan.30 

 

Demokratins principer sägs här innefatta respekt för sanning och rätt, för människans 

egenvärde och för människolivets okränkbarhet. Dessa är demokratins stöttepelare. 

Demokratins byggstenar som dess grundläggande värderingar bygger på.  

Liknande tankar, nästan identiska, hittar vi i 1994 års läroplan, 1994 års läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. Där betonar man 

demokratins betydelse i en hänvisning till skollagen (1985:1100).  
 

Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse 

med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall 

främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 

kap. 2 §).31 

 

Att det är demokratin som ligger som grund för det pedagogiska idealet i såväl 

medborgarskolan som i en skola för bildning är således tydligt när man studerar 

styrdokumenten. Men vad innebär då detta demokratiska pedagogiska ideal? Vad ger det för 

grund och vägledning för pedagogiken? Låt oss först titta närmare på hur det hänger ihop rent 

logiskt. 

 

 

                                                 
30 Lgr 80, Läroplan för grundskolan, Skolöverstyrelsen, Allmän del mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner, 
Liber Läromedel/Utbildningsförlag, Stockholm 1980, sid. 17. 
31 Lpo 94 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 sid. 3. 
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Demokratin som pedagogiskt ideal 

De första grundläggande värdena i Lpo 94 hänvisar vidare till en samling andra värden, 

nämligen de grundläggande demokratiska. Detta torde då innebära att dagens pedagogiska 

ideal främst är ett ideal präglat av demokratiska värderingar. 

Vad som är intressant i denna hänvisning till grundläggande demokratiska värderingar 

är inte enbart att dessa aldrig definieras, utan också att de inte verkar innefatta ”aktningen för 

varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”. Denna slutsats drar vi 

eftersom dessa värden skrivs separat från grundläggande demokratiska värderingar. De 

särskiljs med ett och, vilket borde betyda att den inte ingår i de grundläggande demokratiska 

värderingarna, utan måste läggas till.  

Dessa värden, givet demokratiska eller ej, ska dock aktas, vilken skolans verksamhet 

ska främja. Denna formulering tyder på att dessa värden, eller åtminstone kärnan till dem, 

ligger grundat i människan. Det viktiga är att främja aktningen för dem. Just användandet av 

främja tyder alltså på en redan existerande kärna. Ett redan existerande något, som ska 

främjas, för att därefter vidareutvecklas. En grogrund för dess värden helt enkelt.  

Om vi stannar till en stund vid diskussionen om demokrati och värdegrund och tittar lite 

närmare på hur dessa förhåller sig till varandra uppstår en ny diskussion liknande det 

klassiska filosofiska problemet med hönan och ägget. Eftersom att demokratibegreppet inte 

definieras närmare i något av skolans styrdokument går vi till den demokratiutredning som 

gjordes i början av 2000-talet. I denna utrednings slutbetänkande beskrivs demokratibegreppet 

närmare. Där betonas framför allt demokratins etiska sidor: ”Vår demokratiteori utgår inte 

från att demokratin skulle vara så mycket effektivare än andra samhällsskick. Vi väljer istället 

att lägga en moralisk grund för vårt demokratiska program.”32 Denna moraliska grund bottnar 

i att alla människor är lika mycket värda och att hennes värdighet inte får kränkas. Vidare 

förpliktigas denna moraliska grund att omsättas i handling, vilket görs genom att visa tolerans 

och respekt, särskilt gentemot de människor man inte är överens med.  

Tanken är alltså att om alla omfattar den moraliska grund som innebär att man både i 

sitt tänkande och i sitt handlande utgår ifrån att alla människor är lika mycket värda, så 

uppstår ett gynnsamt klimat för ytterligare värden att uppstå i. 

 

                                                 
32 Demokratiutredningen: En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet SOU 2000:1, Fritzes 
offentliga publikationer, Stockholm 2000, s. 17. 
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Grundvärderingen ger skäl för empati och solidaritet, för ett engagemang och ansvar som 

sträcker sig utöver egenintresse, familjeband, kön, etnicitet, religion etc. På denna grund byggs 

den mellanmänskliga tillit, som i sin tur är en förutsättning för att konflikter ska kunna lösas på 

fredlig väg och under bevarat förtroende.33 
 

Dessa värden, empati och solidaritet, bidrar till ett klimat präglat av mellanmänsklig 

tillit som gynnar fredlig konfliktlösning. Detta är i sin tur en viktig aspekt för att olika 

moraluppfattningar ska kunna samverka i att skapa de demokratiska värdena.  

 

En demokratisk stat är alltså beroende av att det finns ett värdevitalt samhälle med levande och 

medvetandegjorda moraluppfattningar hos enskilda och grupper samt att de moraluppfattningar 

som där finns ger grund och stöd för de demokratiska värdena.34  
 

Häri ligger också koppling till värdegrunden, en koppling som förtydligas i följande 

mening: ”En trovärdig demokrati är beroende av att det finns en värdegrund i samhället som 

gör demokratin möjlig.”35  

Vi kan alltså konstatera att demokratin grundar sig på uppfattningen om att alla 

människor är lika värda. Detta utvecklas i sin tur till en mängd andra värden, såsom tolerans, 

respekt, empati och solidaritet. Dessa utgör vidare grunden för den mellanmänskliga tillit som 

i sin tur är grunden för det klimat som det demokratiska samhället ska växa fram i. Men detta 

klimat ska inte bara föda ett demokratiskt samhälle, utan också demokratiska värden. Vad 

dessa består av framgår dock inte helt tydligt, ens i demokratiutredningen. Istället verkar 

demokratin vara ett samhällskick som värnar om att slå fast vissa värden och en mängd 

rättigheter kopplade till dessa. Vad dessa värden och rättigheter grundar sig i verkar spela 

mindre roll, tanken är att de, om de inte strider mot varandra ska kunna verka sida vid sida, i 

samma samhälle. 

 

                                                 
33 Demokratiutredningen: En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet SOU 2000:1, Fritzes 
offentliga publikationer, Stockholm 2000, s. 17. 
34 Ibid. sid. 18. 
35 Ibid. 
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Synen på människovärdet kan bottna t.ex. i humanistisk övertygelse, religiös tro (kristen, judisk, 

islamsk) eller ideologisk övertygelse. Men vad än synsätten bottnar i kan de leva sida vid sida i 

ett samhälle och stärka själva grundhållningen. Av detta följer många moraliska konsekvenser, 

t.ex. jämlikhet, respekt för den enskilde och dennes integritet.36 
 

Om det är detta som åsyftas med demokrati finns en logik, men inga demokratiska 

värden. Värdena som demokratin grundar sig på är inte demokratiska i sig, men skapar ett 

gynnsamt klimat för ett demokratiskt samhälle att växa fram i. Detta samhälle verkar sedan 

bevarande för värdena, bevarande och reproducerande. Det uppstår därigenom en win-win-

situation mellan värde och samhälle, mellan värdegrund och demokrati.  

Om man istället menar att allas lika värde, tolerans, respekt, empati och solidaritet är 

exempel på demokratiska värden, så har man demokratiska värden, men ingen logik. Istället 

hamnar man i en form av cirkelresonemang där det demokratiska samhället grundar sig i, och 

motiveras av en demokratisk värdegrund, där själva ordet demokrati blir gud som skapade sig 

själv och därför är sann, eftersom gud inte ljuger. Demokratin skapade sina värden som 

skapar det klimat i vilket det demokratiska samhället växer fram ur. Anledningen till 

demokratin är således demokratin. När man därför säger att ett demokratiskt samhälle är 

beroende av en värdegrund som gör det demokratiska samhället möjligt, och i nästa mening 

menar att denna värdegrund i sig är demokratisk är det svårt att se hur detta inte skulle vara en 

form cirkelresonemang. Åtminstone borde man kunna säga att det är svårt att avgöra vad som 

är höna och ägg, när både höna och ägg stavas demokrati. 

Det blir ytterligare komplicerat om man går tillbaka till skolans värdegrund. Skolan har 

alltså en viktig uppgift att ”att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden 

som vårt samhällsliv vilar på”37 och denna gång definieras värdena närmare.  
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande.38 

 

                                                 
36 Demokratiutredningen: En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet SOU 2000:1, Fritzes 
offentliga publikationer, Stockholm 2000, sid. 19. 
37 Lpo 94 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 sid. 3. 
38 Ibid. 
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Detta stycke är intressant av flera skäl. För det första är det, återigen, inte helt lätt att 

förstå om dessa värden, de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på, de värden ur 

vilka alla andra värderingar, normer, tankar och åsikter i samhället kommer ur och som ska 

generera i ett smärtfritt och konfliktlöst liv för samhällets medborgare, är desamma som de 

grundläggande demokratiska värderingarna som ligger till grund för skolans verksamhet, eller 

ytterligare tillägg. För det andra så verkar inte dessa bäst gestaltas och förmedlas genom 

demokrati, utan genom att fostras utifrån en etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism. Detta skulle således kunna tala för att de grundläggande värdena som 

vårt samhällsliv vilar på inte är desamma som de grundläggande demokratiska värderingarna, 

eftersom dessa i första hand verkar förvaltas av den kristna traditionen och den västerländska 

humanismen. De grundläggande demokratiska värderingarna är således fortfarande 

odefinierade.  

En anledning till denna formulering kan vara att utredarna bakom denna värdegrund 

anser att den kristna traditionen väger minst lika tungt som värdebärare som någon annan. Till 

en början talade man till och med om en kristen etik, som tillsammans med västerländsk 

humanism och upplysning stod som grund för värden i samhället.39 För att få innebörden av 

kristen etik och västerländsk humanism förklarad för sig har man hämtat underlag av den 

katolske prästen och (numer) professorn (då docent) i latin vid Lunds universitet: Anders 

Piltz.40 Detta underlag, som återfinns i en bilaga till utredningen, låter oss bland annat förstå 

att ”den etik som förvaltats av den judisk-kristna traditionen, inklusive det grekisk-romerska 

arv som sedan början ingått däri, aldrig har kunnat ersättas av något likvärdigt alternativ.”41 

Han menar att alla uttalat ateistiska humanismer har slutat i blod så snart de omsatts i makt. 

Som exempel tar han den marxistisk-ateistiska humanismen som han menar lidit en tragisk 

bankrutt efter sjuttiofem års experimenterande vid makten. Något han anser vara en akt i den 

ateistiska humanismens drama.42  

Huruvida den marxistisk-ateistiska humanismen vilade på demokratiska värderingar kan 

man diskutera. Om vi antar att han i huvudsak åsyftar Sovjetunionen när han talar om den 

bankrutt som inföll efter sjuttiofem års experimenterande vid makten, är det kanske också 

relevant att diskutera huruvida om detta över huvud taget rör sig om en humanism. Det han 

således refererar till när han talar om den ateistiska humanismens otillräcklighet som 

                                                 
39Läroplanskommittén: Skola för bildning: Huvudbetänkande SOU 1992:94, Allmänna förlaget, Stockholm 
1992, sid. 141. 
40 Ibid. sid. 111. 
41 Ibid, sid. 459. 
42 Ibid. 
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värdebärare, är tveksamt om man kan kalla humanism över huvud taget, eller demokrati för 

den delen (vilket borde vara relevant, eftersom det står i skollagen). Att detta sedan skulle 

innebära att den kristna etiken aldrig kunnat ersättas av ett likvärdigt alternativ blir därigenom 

inte helt utrett.  

 

Demokratin och individen 

I läroplanen, Lpo 94, har man dock ersatt begreppet kristen etik med kristna traditioner, och 

tillsammans med den västerländska humanismen styr de på vilket sätt värdena 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta”43 ska gestaltas 

och förmedlas i skolan. De ska nämligen gestaltas och förmedlas genom att individen fostras 

till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Dessa är de värden man i 

värdegrunden menar förvaltas av den kristna traditionen och den västerländska humanismen, 

och genom att fostras till detta kommer individen förstå innebörden av de ovan nämnda 

värdena. Värdena förankras således i individen genom fostran. En fostran som går ut på att 

individen så småningom ska innefatta vissa givna egenskaper.  

Att tala om att fostra till något tyder på en uppfattning om att dessa egenskaper inte är 

något människan föds med. Det är inga givna mänskliga egenskaper, utan de behöver läras in. 

Om detta vidare innebär att människan i grunden är en varelse som inte känner rättskänsla, 

generositet, är intolerant och oansvarig nämns inte, då man snarare talar om hur en människa 

ska bli än om hur hon är. Men att detta är egenskaper som måste tränas till borde innebära att 

de otränade inte besitter dem, och att inte t.ex. kunna tolerera borde rimligtvis då innebära att 

man i grunden är intolerant.  

Även när det gäller de värden som samhällslivet vilar på märks tydligt uppfattningen 

om att dessa värden inte är givna för människan. Dels ser man det genom att förankringen av 

dessa värden skulle komma genom den fostran vi nyss berört, dels syns detta genom att de 

måste förankras, vilket rimligen innebär att de inte är förankrade i grunden. Människan är 

således i grunden ingen bärare av värden och värderingar. Hon är i grunden utan värde. Dock 

ska hon snart istället lära sig att ingen är utan värde, snarare är alla lika mycket värda. 

Fostran är dock inte den enda vägen till de demokratiska värdena. Man ska också låta 

varje enskild elev finna sin unika egenart. Därigenom ska eleven, genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet, kunna delta i samhällslivet.44 Parallellt med egenskaperna rättskänsla, 

                                                 
43 Lpo 94 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 sid. 3. 
44 Ibid. 
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generositet, tolerans och ansvarstagande, utgör således också individens unika egenart, 

grunden för ett ansvarsfullt, och frihetligt, deltagande i samhällslivet.  

Intressant i detta stycke är att eleven ska finna sin egenart, vilket innebär att eleverna 

inte besitter någon sådan från början. Möjligen rör det sig om en utvecklingstanke, i vilken 

individen växer fram eftersom och utvecklas med tiden och erfarenheten. Ingen är då född 

individ utan utvecklar detta eftersom. Människan skulle i detta fall i grunden vara ”tom”, bara 

ren, möjligen med epitetet mänsklig, existens. Vidare är detta ett krav för att kunna delta i 

samhällslivet och då genom ansvarig frihet. Har man inte funnit sin unika egenart kan man 

alltså inte delta i samhällslivet.  

Värnandet om den individuella utvecklingen är således en viktig del i värdegrunden. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov för att på så sätt främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.45 Men det läggs även vikt vid 

medvetenhet om det gemensamma kulturarvet. Att utveckla sig själv och samtidigt vara en 

dela av det gemensamma anses ge en trygg identitet som är viktig att utveckla.46 Vidare 

betonas att skolan är en social och kulturell mötesplats, vilket får till följd att förmågan att 

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar måste stärkas. Skolan ska vara öppen för 

skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.  

Däremot ska alla klart ta avstånd från allt som strider mot de värden som anges i 

värdegrunden.47 

 

Demokratibegreppet 

Vi har nu försökt presentera demokratins roll i vår nuvarande skola. Vi har försökt att utreda 

hur demokratin står i förhållande till andra centrala begrepp i läroplanen, som värdegrund och 

grundläggande värderingar. Vi har försökt att utreda detta för att på så sätt ringa in vår 

nuvarande skolas pedagogiska ideal, vår nuvarande skolas grund och idé. Detta var, av flera 

skäl, svårare än vi först trodde. Dels står många begrepp odefinierade, dels ges det föga 

vägledning i hur man ska tolka dessa begrepp i förhållande till varandra. Vi måste alltså 

vidare i vårt sökande efter förståelse, och som vi ser det är nyckeln till denna förståelse 

demokratin.  

För att få svar på vad demokrati är går vi först till boken Texter i samtida politisk 

filosofi. I denna behandlas demokratin i ett eget kapitel, och i inledningen till detta nämns att 

                                                 
45 Lpo 94 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069, sid. 3.  
46 Ibid.  
47 Ibid. sid. 4. 
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demokrati i sin allra enklaste mening betyder folkstyre. Det som vidare behandlas i dessa 

texter är demokratins roll i dagens samhälle, många gånger kopplat till globalisering och 

nationalstatens avveckling. Detta ska vi återkomma till i slutet av denna uppsats, men till dess 

kan vi konstatera att ingen text primärt behandlar demokratin som något i första hand etiskt. 

Demokrati anses i detta fall således i första hand om ett styrelseskick, och inte bärare av 

någon etik.48 

Denna distinktion, mellan demokrati som å ena sidan ett styrelseskick, en politisk 

demokrati, och å andra sidan som en bärare av en moral, en normerande demokrati, finns det 

mycket skrivet om. Inledningsvis ska vi dock titta närmare på Kurt Liljequist exempel i hans 

bok Skola och samhällsutveckling.49 Där talar han om demokratin som instrumentell, som 

beslutsform, eller som normativ, som livsform. Han menar att man från och med Lgr 80 kan 

se en tydlig förändring av demokratibegreppet i skolan. Från att tidigare bara nämnts som ett 

instrument för beslutsfattande utvecklas och förklaras begreppet nu närmare och får en mer 

normativ funktion.50 Skolans uppdrag, och ideal förändrades således i och med detta, vilket 

också, enligt Liljequist innebär att skolan måste ställa krav på demokratisk fostran.  

Att han använder fostran i detta fall, visar på skillnaden mellan den instrumentella och 

den normativa demokratin. Någonting som han också är inne på, då han menar att skolan, 

genom att endast tala om demokrati som en beslutsmetod och ett styrelseskick, ägnar sig åt 

den instrumentella demokratin, medan den normativa demokratin hänger mer på begreppet 

fostran. Den normativa demokratin är således inget man kan lära sig, eller läsa sig till, på 

samma sätt som den instrumentella, utan den måste snarare nås genom personlig utveckling, 

genom fostran.   

En utveckling av dessa tankar presenterar David Held i sin bok Demokratimodeller. I 

denna bok redogör han för sin distinktion mellan beskyddande och utvecklande demokrati. 

Denna distinktion kan ses ha med olika perspektiv på den normerande demokratin att göra. 

Både den beskyddande och den utvecklande demokratin bygger på att demokrati är mer än ett 

instrument, men samtidigt skiljer de sig åt i sitt normerande. Det är, som vi ska se, i dess 

normativa funktion de skiljer sig åt.  

                                                 
48 Carbin, Maria: ”Demokrati och globalisering” i Texter i samtida politisk filosofi, Liber, Malmö 2004. 
49 Liljequist Kurt, Skola och samhällsutveckling, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 120-122. 
50 Ibid. sid. 133.  
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Den beskyddande demokratin har som utgångspunkt att i alla mänskliga sammanhang 

”tillgodose sina egna intressen och individuellt motiverade val”.51 Därför måste man förhindra 

dominans av andra, genom att skapa ansvariga situationer.52 

Även idéhistorikerna Sven-Eric Liedman tar upp dessa demokratimodeller i sin bok Ett 

oändligt äventyr. Den beskyddande demokratin känner vi, enligt honom, igen framför allt från 

USA, där den länge varit dominerande. Men även i Sverige har den ett allt mer växande stöd. 

Den går kort sagt ut på att beskydda det som skulle kunna kallas de grundläggande 

demokratiska rättigheterna, mänskliga rättigheter och egendomsrätt. Inskränkningar i dessa 

kan man demokratiskt helt enkelt inte ta några beslut om. Genom regleringar beskyddar man 

alltså demokratin. Man kan i och med detta inte avsätta demokratin, även om en majoritet 

skulle vara för det. Detta eftersom själva avsättandet av demokratin då skulle strida mot 

demokratin, vilket ligger utanför det man har rätt att besluta om.53 Vissa saker är helt enkelt 

givna, och får inte förändras. Denna typ av demokrati framstår, enligt Liedman, som tämligen 

statisk.54 

För den utvecklande demokratin är det den politiska delaktigheten som står i centrum. 

Dess mål är att ”utveckla ett folk av aktiva, välinformerade och engagerade medborgare.”55 

Den utvecklande demokratin utgår alltså mer från medborgarnas medvetenhet och kompetens 

och ser dessas utveckling som garanti för det demokratiska systemet, snarare än ett fast 

regelverk. Det är, enligt detta synsätt, medborgarnas aktiva deltagande i det politiska livet 

som möjliggör demokratin.56 Som anhängare av den beskyddande demokratisynen skulle man 

nog hävda tvärtom, att det är demokratin som möjliggör medborgarnas aktiva politiska 

deltagande, något som, för att dra utrikespolitiska paralleller, skulle kunna motivera ett 

militärt ingripande i ett diktatoriskt samhälle, i syfte att instifta ett demokratiskt system.  

För att förtydliga skillnaderna skulle man kunna se demokratins roll i form av mål eller 

medel. För den instrumentella demokratin är demokratin enbart ett medel i att skapa ett 

välfungerande samhälle. För den normativa demokratin blir demokrati allt mer ett mål, lyckas 

vi skapa demokrati, så har vi nått målet. Ett mål som sedan kommer få positiva effekter på 

resten av samhället. Men börjar man sedan gräva sig in lite längre in i den normativa 

demokratin så kan vi också se en skillnad mellan den beskyddande och den utvecklande 

demokratin. I den beskyddande fungerar demokratin både som mål och medel. Målet är att, 
                                                 
51 Held, David: Demokratimodeller, Bokförlaget Daidalos, Göteborg 1997, sid. 103. 
52 Ibid. 
53 Liedman, Sven-Eric: Ett oändligt äventyr, Albert Bonnier förlag, Stockholm 2006, sid. 341.  
54 Ibid. 
55 Held, David: Demokratimodeller, Bokförlaget Daidalos, Göteborg 1997, sid. 103. 
56 Liedman, Sven-Eric: Ett oändligt äventyr, Albert Bonnier förlag, Stockholm 2006, sid. 341. 
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med medlet demokrati, skapa målet demokrati, som sedan förbjuder allt annat än demokrati. 

Detta till skillnad från den utvecklande demokratin, i vilken demokratin egentligen varken är 

mål eller medel, utan en effekt av medborgarnas utveckling till aktiva deltagare i det politiska 

livet. 

Den kanske mest kända förespråkaren för den utvecklande demokratin är den 

amerikanske filosofen John Dewey (1859-1952). I hans text Demokratin och skolans 

organisation ges ett tydligt exempel på den utvecklande demokratin. 

 

För det första är demokratin något vida mer omfattande än en speciell styrelseform, en metod att 

handha regeringsmakten, stifta lagar och sköta förvaltningen av det offentliga livet genom 

allmän rösträtt och folkvalda ämbetsmän. Naturligtvis är den allt detta också. Men den är något 

både vidare och djupare.57 

 

I detta gör Dewey, genom att säga att demokratin är något både vidare och djupare än 

bara ett styrelseskick, en tydlig distinktion mellan demokratins instrumentella och normativa 

delar. Men han visar också, vilket vi inte tagit upp tidigare, att den ena aspekten inte utesluter 

den andra. Den normativa verkar, enligt Dewey, alltid bygga på att den instrumentella finns.  

Men när man går vidare i Deweys text är det primärt den normativa, utvecklande 

demokratin, som utvecklas och diskuteras, och i detta resonemang kan vi också finna 

diskussionen om demokrati som mål och/eller medel.  

 

De politiska och administrativa institutionerna i demokratin är medel – de bästa medel som man 

hittills kunnat tänka ut – för att förverkliga mål som berör de mänskliga relationernas hela stora 

område och personlighetens utveckling. Den [demokratin, f. anm.] är som vi ofta brukar säga, 

fastän kanske utan att göra klart för oss vad orden innebär, en livsföring.58 

 

Det för oss intressanta är här att Dewey inte talar om demokratin som ett mål. Målet är 

istället något annat, högre och mer allmänt rörande människan både som individ och del av ett 

kollektiv. Demokratin som medel, menar Dewey, återfinns i den instrumentella delen, och 

inte i den normativa. I detta gör han, i sin demokratisyn, också en tydlig skillnad gentemot 

den beskyddande demokratin, i vilken demokrati är ett klart uttryckt mål. Kärnan i Deweys 

demokratisyn är inte demokratin i sig utan ”kravet att varje vuxen människa skall medverka 

                                                 
57 Dewey, John: Individ, skola och samhälle, Natur och kultur, Stockholm 1980, sid. 147. 
58 Ibid. 
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att skapa de värden som bestämmer den mänskliga sammanlevnaden”59. Detta skulle ju, i och 

för sig, kunna ses som just demokrati, och då få effekten att demokratin är målet. Men detta 

förtydligas i nästa led, då det framgår att varje vuxen människas medverkan i skapande av de 

värden som bestämmer den mänskliga samlevnaden ”är nödvändigt både ur synpunkten av 

allmän social välfärd och med hänsyn till personlighetens fulla utveckling”60.  

Här framkommer tydligt vad som är mål och vad som är medel. Målet är den allmänna 

sociala välfärden och personlighetens fulla utveckling. Detta är ingenting i sig demokratiskt. 

Däremot kan man se medlet att nå dit som demokratiskt: ”varje vuxen människas 

medverkan…”.  Detta demokratiska medel kan man i sin tur se gestaltas i form av allmänna 

val, och därigenom placeras under kategorin instrumentell demokrati.  

  Det centrala i diskussionen om demokrati, och förmodligen också anledningen till den 

beskyddande demokratisynens framväxt, är att det i demokratin finns moment som kan 

komma i strid mot varandra. Det i historien tydligaste exemplet är hur Hitler lyckades vinna 

makten demokratiskt, för att i nästa läge använda sin makt till att avskaffa demokratin. 

Demokratin avskaffar sig själv demokratiskt. Mot detta problem blir skillnaderna mellan den 

beskyddande och den utvecklande demokratin tydliga.  

Den beskyddande demokratin kan kanske bäst beskrivas med Tingstens ord: 

”Majoriteten får icke använda sin ställning för att genomföra en maktkoncentration, som 

innebär att den demokratiska beslutsmetoden begagnas till sitt eget avskaffande.”61 Här är det 

tydligt att ett avskaffande av demokratin är ett brott i sig, oavsett hur det görs. Demokratin är 

ett mål i sig och får därför aldrig avskaffas. 

Den utvecklande ställer inte upp några liknande regler. Enligt denna syn är det mer den 

mänskliga utvecklingen som framhålls. Robert A. Dahl menar att demokratin befrämjar 

”människors utveckling, inte minst när det gäller deras förmåga till självbestämmande, 

moralisk autonomi och ansvarstagande för sina val”.62 Demokratin är här inget mål i sig, utan 

något som befrämjar något annat. Något som ger positiva effekter och på så sätt även sprider 

ljus över demokratin.  

 

                                                 
59 Ibid. 
60 Dewey, John: Individ, skola och samhälle, Natur och kultur, Stockholm 1980, sid. 147. 
61 Tingsten, Herbert, citerad av Liedman, Sven-Eric: Ett oändligt äventyr, Albert Bonnier förlag, Stockholm 
2006, sid. 343. 
62 Dahl, Robert A. citerad av Liedman, Sven-Eric: Ett oändligt äventyr, Albert Bonnier förlag, Stockholm 2006, 
sid. 343. 
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Demokratin mot väggen 

Inför valet 2010 var det mycket debatt kring Sverigedemokraterna. Det har rått en diskussion 

kring hur skolor bör förhålla sig till detta parti, och deras aningen mer extrema 

utbrytarkompisar, Nationaldemokraterna. Ska man tillåta att de informerar om sin politik i 

skolan, eller inte. Vad säger demokratin?  

Problemen är flera, men primärt handlar det om demokratisyn. Båda dessa partier menar 

givetvis att de är demokratiska, vilket bara deras namn förtäljer. Men oavsett detta, hävdar de 

också att de, i ett demokratiskt samhälle har rätt att uttrycka sina åsikter, eftersom 

yttrandefrihet råder. Redan här kan vi se att demokratin, liksom Liedman sa, innehåller 

moment som kan komma i strid mot varandra. Vi har å ena sidan tanken om att yttrandefrihet 

är ett grundläggande demokratiskt värde, en förutsättning för demokratin. Enligt denna syn 

har både sverige- och nationaldemokraterna givetvis rätt att yttra sig.  

 

Skolan måste vara ett värn för demokrati och tolerans. Vi vet att extremister inte kan hindras 

från att sprida information på skolor. Det anses strida mot yttrandefriheten att utestänga 

politiska partier, så länge de håller sig inom lagens gränser, oavsett om de driver en uppfattning 

som inte stämmer överens med skolans värdegrund.63 

 

Å andra sidan är mycket av innehållet i dessa båda partiers program av det slaget, att det 

är tveksamt om de är förenliga med det som många gånger hävdas vara demokratiska värden. 

På det sättet skulle det alltså, namnen till trots, kunna röra sig om antidemokratiska partier.  

 

Skolan har ett demokratiuppdrag. Den ska respektera alla elever och fostra dem att visa respekt 

för andra. Hur kan det förenas med att skolans lokaler upplåts åt bokbord som sprider rasistisk, 

antidemokratisk propaganda?64 

 

Denna debatt visar att det demokratiska systemet inte automatiskt ger en lösning på alla 

politiska problem. Människor och partier kan, enligt Liedman ”utnyttja vissa delar av den, 

som de fria valen och yttrandefriheten, för att utmönstra andra inslag, som alla andra 

medborgares lika värde inför lagen”.65 Han fortsätter:  

 

                                                 
63 Fjelkner, Metta: ”Skolorna måste ta debatten med SD” på aftonbladet.se 2010-03-17: 
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article6796215.ab 2010-03-31, kl: 13:35. 
64 Åman, Johannes: ”Bokbord: En demokratilektion” på dn.se 2010-02-20: 
http://www.dn.se/ledare/signerat/bokbord-en-demokratilektion-1.1048919 2010-03-31, kl: 13:56. 
65 Liedman, Sven-Eric: Ett oändligt äventyr, Albert Bonnier förlag, Stockholm 2006. sid. 344. 
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Demokratin som formellt system ger inte någon enkel lösning på dilemmat utan kräver en 

klokhet hos inte bara politiker utan också väljare. I ett samhälle som genomsyras av 

demokratiska värden kan inte en stor del av befolkningen rösta på partier som vill visa vissa 

grupper som betraktas som främmande på porten.66 

 

SD och ND:s vara eller ickevara i skolan grundar sig alltså i demokratisyn. Har, eller 

ska vi ha, en beskyddande demokrati, eller en utvecklande demokrati? Liedman verkar till en 

början kluven. I citatet ovan talar han både om människornas (politikernas och väljarnas) 

klokhet, vilket skulle kunna tyda på en utvecklande demokratisyn. Det demokratiska säkras 

genom människors utveckling. Men han talar i nästa mening om att det är de demokratiska 

värdena som förhindrar det ickedemokratiska. Små marginaler, men ändå så viktiga. 

Går man dock vidare i Liedmans text så är han tydlig med att de olika demokratisynerna 

har olika förutsättningar att bemöta ett problem som detta. Han menar att den beskyddande 

demokratin enbart kan hänvisa till de principer som det ickedemokratiska strider emot. Det 

vill säga att man, i Tingstens anda, har rätt att förbjuda ickedemokratiska åsikter, eftersom att 

de strider mot demokratin. Den utvecklande demokratin har däremot fler möjligheter, menar 

Liedman, möjligheter som i grunden handlar om att utveckla människor, både emotionellt och 

kunskapsmässigt.  

 

Människor som hemfaller åt rasism och främlingsfientlighet lider brist på inlevelse och bär på 

den sorts fördomar som tyder på oförmåga att inse det tillfälliga i var man är född och av vilka 

föräldrar. Österrikaren är i deras ögon av naturen österrikare, svensken svensk, amerikanen 

amerikan. Kristendom eller islam är inpräntade i människors själar från begynnelsen.67 

 

Detta blir också en kritik mot den beskyddande demokratin, som han menar är ett 

mycket svagt försvar mot rasism och främlingsfientlighet. Detta eftersom: 

 

                                                 
66 Liedman, Sven-Eric: Ett oändligt äventyr, Albert Bonnier förlag, Stockholm 2006. sid. 344. 
67 Ibid. 
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Föreställningar av det slaget beror inte på enkla missförstånd eller lätt reparerade 

kunskapsluckor. De ligger djupare än så. De hänger samman med ett sätt att uppleva livet och 

medmänniskorna; de nästlar sig in sättet att tala och tänka. De binder samman idé och handling. 

De styr förhoppningar och farhågor och synen på vad som är möjligt eller omöjligt, nödvändigt 

eller likgiltigt. Mot så djupt grundade övertygelser är den beskyddande demokratin ett bräckligt 

bålverk.68 

 

Skolans demokratisyn 

Om vi då återgår till demokratin i skolan, och ställer denna mot bakgrund av de 

demokratimodeller som presenterats i föregående avsnitt kan vi nog konstatera att den 

svenska skolan präglas av en normerande och beskyddande demokrati. Varför vi drar denna 

slutsats ska vi titta närmare på nu. 

För det första så talas det konsekvent om demokratiska värden. Detta från Lgr 80: 

 

Skolan skall fostra. Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och stimulera barn 

och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa komma 

till uttryck i praktisk, vardaglig handling.69 

 

Detta från Lpo 94, med hänvisning till skollagen: 
 

Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse 

med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall 

främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 

kap. 2 §).70 
 

Att tala om demokratiska värden tyder, som Liljekvist också nämner, att demokratin i 

skolan har fått en allt mer normerande funktion. Men vi kan också se, när vi går vidare, att 

den normativa demokratin också är av beskyddande art. Något som också stämmer överens 

med demokratiutredningens syn på demokrati.  

Den beskyddande demokratin har, enligt Held, som syfte att beskydda de 

grundläggande demokratiska rättigheterna, tex mänskliga rättigheter och egendomsrätten. 

                                                 
68 Liedman, Sven-Eric: Ett oändligt äventyr, Albert Bonnier förlag, Stockholm 2006. sid. 344. 
69 Lgr 80, Läroplan för grundskolan, Skolöverstyrelsen, Allmän del mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner, 
Liber Läromedel/Utbildningsförlag, Stockholm 1980, sid. 16. 
70 Lpo 94 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 sid. 3. 
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Dessa grundläggande rättigheter motsvaras i läroplanerna av de grundläggande demokratiska 

värdena. I Lgr 80 låter det så här: 
 

Skolan skall därför utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka 

demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människorna. Att 

väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet 

och därmed för rätten till personlig integritet är en huvuduppgift för skolan.71 

 

I Lpo 94 så här: 

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.72 

 

I dessa avsnitt är det tydligt vad som ska beskyddas. Ser man det så här, i ljuset av 

förståelsen för den beskyddande demokratin, blir det också tydligare vad som är demokrati 

och demokratiska värden, och hur de hänger ihop. Även demokratiutredningens definition av 

demokrati och demokratiska värden blir mer förståelig, samtidigt som den fungerar väldigt 

bra tillsammans med det demokratibegrepp som presenteras i skolans styrdokument.  

 

Vår demokratiteori utgår inte från att demokratin skulle vara så mycket effektivare än andra 

samhällsskick. Vi väljer istället att lägga en moralisk grund för vårt demokratiska program. Som 

redan framgått betonar den moralen medborgarskapets ömsesidighet utifrån en alldeles speciell 

människosyn. Varje människa är lika mycket värd och hennes värdighet får inte kränkas: ”Den 

offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans frihet och värdighet.” (Regeringsformen 1:2)73 
 

Att både skolans styrdokument och demokratiutredningen inte bara talar om demokrati 

som ett styrelseskick, utan även som en moral och värdebärare att fostras till, pekar mot det 

som Liljekvist menar är en normativ demokratisyn. Att de sedan också talar om vikten av en 

                                                 
71 Lgr 80, Läroplan för grundskolan, Skolöverstyrelsen, Allmän del mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner, 
Liber Läromedel/Utbildningsförlag, Stockholm 1980, sid.17. 
72 Lpo 94 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 sid. 3. 
73 Demokratiutredningen: En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet SOU 2000:1, Fritzes 
offentliga publikationer, Stockholm 2000, sid. 17. 
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värdegrund som en gång för alla slår fast de grundläggande värdena, tyder på en beskyddande 

normativ demokratisyn.  

Vi vill alltså hävda att användandet av en värdegrund i sig är att anamma ett 

beskyddande förhållningssätt, och mer beskyddande än följande passage i Lpo 94 går väl 

knappast att bli: ”Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som 

anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.”74 

En utvecklande demokratisyn skulle inte behöva värdegrunden, eftersom man i detta 

synsätt litar på att den klokhet som föds hos de utvecklade medborgarna är tillräcklig för att 

förhindra brott mot det som anses vara de grundläggande demokratiska värdena. Skillnaden är 

alltså att man i detta synsätt anser att de kommer inifrån människan, genom utveckling, 

snarare än stoppas in i människan utifrån, genom inlärning. Utveckling står alltså mot 

inlärning. 

En som ofta ytterligare problematiserar bruket av värdegrund är Tännsjö. I sin artikel 

”Värdegrundens vara eller icke vara” från antologin Mina drömmars skola inleder han med att 

närmare titta på sambandet mellan skolans två uppdrag: (1) att bibringa eleverna kunskaper 

och färdigheter och (2) att fostra dem. Han menar att den andra uppgiften, att fostra eleverna, 

kan tyckas underlätta den första, att bibringa kunskaper, men varnar samtidigt för att 

sambandet kanske inte är fullt så enkelt. 

 

Väldisciplinerade elever tar kanske till sig vissa typer av kunskaper lättare än odisciplinerade 

elever, men det är möjligt, om disciplineringen skett på fel sätt, att kunskapsinhämtandet sker på 

ett okritiskt sätt. Mindre väl disciplinerade elever skulle kanske kunna nå en annan typ av 

kunskaper och, framför allt, andra intellektuella, konstnärliga och praktiska färdigheter.75 
 
Hur skolans första mål, att bibringa kunskaper och färdigheter, skall förverkligas väljer 

han att inte gå in på, däremot är han övertygad om att man valt fel väg att gå vad gäller det 

andra målet, att fostra. Att man valt att formulera en gemensam värdegrund som eleverna ska 

meddelas och fostras till, menar Tännsjö är ”en besynnerlig, skrämmande och otidsenlig 

tanke.”76 Därefter går han in på vad en värdegrund är, och hur den kan se ut. Han menar 

vidare att en värdegrund för skolan i princip skulle kunna motsvaras av vilken moralisk teori 

som helst, men att de svenska myndigheterna tydligt gått in för en. En etik som man menar 

                                                 
74 Lpo 94 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 sid. 4. 
75 Tännsjö, Torbjörn: ”Värdegrundens vara eller icke vara”, i Mina drömmars skola, Hjalmarson & Högberg 
Bokförlag, Stockholm 2006, sid. 60. 
76 Ibid. sid. 61. 
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förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism och som grundar sig i 

människolivets okränkbarhet och människans lika värde. Det är först här Tännsjö menar att 

värdegrunden får substans och verkligen uttrycker grundläggande värderingar. De ”mera 

svepande fraserna om solidaritet med svaga och utsatta, rättskänsla och ansvarstagande”, 

menar han inte har ”karaktären av grundläggande värderingar”, utan kan ”motiveras på 

många olika vis, alltså med hänvisning till olikartade värdegrunder.”77 

Men vad innebär då de grundläggande värdena i värdegrunden, frågar sig Tännsjö? 

Måste inte livets okränkbarhet innebära att självmord, dödshjälp och abort är omoraliskt? Jo, 

menar Tännsjö, vilket också stärks av att etiken i detta fall förvaltats av kristen tradition. Detta 

borde således innebära att det mänskliga livet är heligt, och att det börjar vid 

befruktelseögonblicket 

Vad innebär då tanken om ett särskilt människovärde? Jo, även här med kristendomens 

goda minne måste det, enligt Tännsjö, innebära att människan är moraliskt viktigare än andra 

varelser, att människan på något sätt måste anses vara skapelsens krona.  

Att med utgångspunkt i dessa grundläggande värderingar så tydligt formulera en 

värdegrund är, enligt Tännsjö, inget lyckat sätt att försöka lösa skolans fostrande uppdrag. För 

det första är den svenska skolans värdegrund i denna tolkning oförenlig med en rad seriösa 

moralfilosofiska hållningar, såsom utilitarism, rättighetsetik, dygdetik och moralisk 

kontraktualism. Detta borde i så fall innebära att dessa synsätt inte är accepterade i den 

svenska skolan, vilket strider mot den anda av öppet, kritiskt och systematiskt 

sanningssökande som präglar utbildning på högre nivå. För det andra riskerar många att 

utstämplas från skolan som dissidenter, eftersom de inte förstått de grundläggande 

värderingarna i värdegrunden, t.ex. veganer som tror att djur och människor är lika värda, och 

sådana som hävdar att abort inte är mord.78 

 

                                                 
77 Tännsjö, Torbjörn: ”Värdegrundens vara eller icke vara”, i Mina drömmars skola, Hjalmarson & Högberg 
Bokförlag, Stockholm 2006, sid. 62. 
78 Ibid. 
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Analys- och resultatredovisning, del 2 – problematisering och förslag 

 

Ett pedagogiskt ideal i en globaliserad värld 

Vi har nu diskuterat och problematiserat den svenska skolans pedagogiska ideal och kommit 

fram till att det tydligt präglas av en normerande och beskyddande demokratisyn. En syn på 

demokrati som inte står helt oemotsagd. De främsta problemen som utpekats verkar vara 

denna demokratisyns svårighet att tydligt stå emot och upprätta ett skydd mot 

antidemokratiska strömningar. Att kraftfull gå ut och förbjuda ickedemokratin verkar inte 

vara lösningen mot den. Som Sven-Eric Liedman skriver: ”Mot så djupt grundade 

övertygelser är den beskyddande demokratin ett bräckligt bålverk”.79 Man kan alltså 

konstatera att den beskyddande demokratin har som sitt största problem att den inte verkar 

lyckas med det den är upprättad för att bekämpa, ickedemokratiska strömningar. Dessa är 

nämligen djupare rotade och mer komplexa än att de skulle låta sig hindras av något som helt 

sonika förbjuder dem. Att förbjuda vissa åsikter blir nog snarare en extra sporre för dem, en 

möjlighet att bygga en myt kring sig, ett martyrskap, och på så sätt stärka sig i sin övertygelse. 

Att skapa demokrati, genom att med värdegrunder kräva den, verkar således vara fel väg att 

gå. Frågan är då bara: vilken väg ska vi gå? 

Torbjörn Tännsjö frågar sig varför vi ska ha en värdegrund över huvud taget. Istället 

menar han att vi ska ”bejaka mångfalden i synen på grundläggande värdefrågor”.80 Istället för 

den s.k. värdegrunden ”bör vi sätta det öppna, systematiska och kritiska tänkandet beträffande 

grundläggande filosofiska spörsmål.”81  

Detta menar han även påverkar skolans mål att bibringa eleverna kunskaper och 

färdigheter på ett positivt sätt. 

 

I själva verket tror jag det blir en bättre uppslutning kring olika förhållningsregler och 

arbetsformer inom skolan, om dessa framkommer som ett resultat av en kritisk dialog – inte som 

en mekanisk tillämpning av någon av riksdagen fastställd värdegrund.82 
 

Enligt detta synsätt samverkar skolans båda mål och bildar en fastare och bättre 

förankrad grund att bygga vidare på. Ett synsätt som påminner om den klokhet Liedman 

                                                 
79 Tännsjö, Torbjörn: ”Värdegrundens vara eller icke vara”, i Mina drömmars skola, Hjalmarson & Högberg 
Bokförlag, Stockholm 2006, sid. 62. 
80 Ibid. sid. 64. 
81 Ibid. sid. 65. 
82 Ibid. 
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menar är motmedlet mot ickedemokratiska strömningar, och som nås genom en utvecklande 

demokrati. 

Kort sagt verkar den utvecklande demokratin ha bättre förutsättningar att lyckas stävja 

det som den beskyddande satt som mål att bekämpa, vilket gör att man på god grund kan 

ifrågasätta den beskyddande demokratin, och dess värdegrund, och allvarligt fundera på att 

införa en mer utvecklande demokrati som pedagogiskt ideal. 

Detta tycker vi förstärks ytterligare om man läser Göran Larsson kommentar till 

resultatet av den intoleransrapport som gjorts i samarbete mellan BRÅ och Forum för levande 

historia. Intoleransrapporten visar att de flesta ungdomar idag har ”en positiv inställning till 

de olika minoriteterna”. 83 
 

Ungdomarna i undersökningen tenderar exempelvis att hålla med om påståendena om att de 

flesta muslimer (respektive judar eller homosexuella) säkert är ”hyggligt folk” medan man 

tenderar att ta avstånd från negativt laddade påståenden.84 
 

Larsson menar att man dock måste förhålla sig kritiskt till detta resultat. Dels bör man 

fundera på skillnaden mellan teori och praktik, mellan attityd och handling. Dels måste också 

ta i beaktande att folk i enkäter ofta tenderar att svara neutralt eller så som det förväntas av 

dem, politiskt korrekt. Utifrån dessa reservationer drar han slutsatsen att det är lätt att vara 

politiskt korrekt i skolan, men att det kan vara svårare att behålla och omsätta sina attityder i 

vuxenlivet. Nyckeln är att bevara och förstärka skolungdomarnas positiva och toleranta 

attityder till exempelvis judar, muslimer och homosexuella. ”Men det absolut viktigaste”, 

menar han, ”är att de positiva attityderna omsätts i handling så att alla människor oberoende 

av uppväxt, religion, hudfärg, kön eller sexuell läggning får en plats i det svenska 

samhället.”85 

Att, som Larsson tar upp, svara politiskt korrekt på frågor om tolerans skulle kunna 

motsvaras av den mekaniska tillämpningen av värdegrunden som Tännsjö varnar för. 

Samtidigt som lösningen på dessa frågor, enligt Larsson, är att förstärka skolungdomarnas 

positiva attityder, vilket pekar mot en utvecklande demokrati. Att stimulera demokratin, så att 

den uppstår inifrån är alltså att rekommendera före en mekanisk inlärning utifrån, eftersom 

denna riskerar att enbart utmynna i s.k. politisk korrekthet.   

                                                 
83 Brottsförebyggande rådet och Forum för levande historia: Sammanfattning intoleransrapporten, 2004, sid. 9. 
84 Ibid. 
85 Larsson, Göran: ”Från attityd till handling” på www.levandehistoria.se, 
http://www.levandehistoria.se/node/177, 2010-04-21, kl 15:04. 
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Att utveckla demokrati 

En globaliserad värld ställer krav på förståelse, tolerans och vilja till samarbete mellan folk i 

alla delar av världen. Detta är verkligheten som dagens ungdomar kommer att växa upp i, och 

ska förberedas för. Det är på denna arena de ska tillbringa sin tid, och utvecklas i och påverka, 

och för detta ändamål lämpar sig demokrati väl. Frågan är bara vilken demokrati. Frågan är 

bara hur man bäst förbereder människor för något som ständigt rör sig och utvecklas.  

Enligt vad vi har sett så verkar den beskyddande demokratin inte svara väl upp till 

förväntningarna. Den tenderar att bli en tom retorik, utan substans och förmåga att förändra 

och förbättra. På sin höjd delger den vad som anses fint att tycka och tänka, utan att för den 

delen påverka vad folk egentligen tycker och tänker. 

Den utvecklande demokratin har då bättre förutsättningar att lyckas, eftersom den låter 

de människor som ska verka på denna aren att verkligen, själva, finna demokratin och dess 

förtjänster. På så sätt är denna demokrati väl underbyggd redan från början. Argumentationen 

för den är redan inbyggd i utvecklandet av den. En argumentation som upplevs av var och en 

som utvecklar demokratin.   

Frågan är dock hur demokrati utvecklas? Tännsjös förslag är att skippa all form av 

moralisk skolning, och istället låta vardagen skapa moralen. Avskaffa allt vad etiska 

utgångspunkter heter, och låt alla samverka på arenan och anpassa sig till varandras olikheter.  

Givetvis låter detta som ett tänkbart fungerande förhållningssätt, inte minst beroende på 

dess förmodligen stabila verklighetsförankring, för är det inte så här det går till i det praktiska 

livet? Är det inte på detta sätt vi faktiskt förhåller oss till varandra i vår vardag? Kanske, men 

är det då också det bästa för skolan? Vi vet inte, och vill därför testa ytterligare ett 

förhållningssätt. Ett förhållningssätt som på senare tid kommit upp som ett alternativ i 

globaliseringens tidevarv. Ett alternativ med lång historia, men som också utvecklats ur det 

postmoderna förhållningssättet, påminnande om Tännsjös, att inte ha någon moralisk skolning 

eller grund alls. Detta förhållningssätt är det kosmopolitiska, eller som vi väljer att kalla det: 

världsmedborgarskapet.  

 

Världsmedborgarskapet som pedagogiskt ideal 

Världsmedborgarskapet har en lång historia. Redan den gamle kynikern Diogenes från Sinope 

(400-325 f.v.t.) sade sig vara kosmopolit på frågan om varifrån han var. Senare kom 

världsmedborgarskapet att utvecklas av stoikerna, och då främst den romerske tänkaren 

Cicero (106-43 f.v.t.). Stoikerna menade att allt levande har ett ändamål som i sig är ordning – 

kosmos. Detta kosmos har i sin tur målet: det goda livet. Utvecklingen kan alltså sägas gå från 



 32

kaos till kosmos. Detta innebär att alla människor är en del av ett bestämt mål, ett kosmos. Vi 

är alltså medborgare (polites) i detta kosmos; kosmopoliter.86  

Detta kosmos är det naturliga målet för människorna att stäva efter, vilket gör att vi har 

en bestämd väg att vandra. Vi är alltså på det sättet inte fria, dock har vi, tillskillnad från 

andra levande organismer förnuft, vilket gör att vi trots allt kan välja att trotsa vår natur. Det 

handlar då om hur man vill sträva och nå sitt givna mål, enkelt – i enighet med naturen, eller 

svårt – mot naturen. Till detta hör också plikten. Plikten är kopplad till förnuftet, som ju är 

givet av naturen. Att handla pliktenligt, alltså moraliskt rätt, är att handla förnuftigt och 

därmed i överensstämmelse med naturen. Att handla emot plikten är således att handla 

självdestruktivt, vilket så småningom, bryter ner förnuftet.87 

Denna pliktmoral återkommer i Ciceros bok Om plikterna (44 f.v.t.). Han menar att alla 

människor av naturen drivs till gemenskap med varandra, i samma kosmos. Denna gemenskap 

upprätthålls av plikten att inte söka det nyttiga, utan istället värna om varandra genom omsorg 

och rättvisa. Cicero är också den förste att ställa upp mänsklighet och humanitet som ideal för 

etiken. Innebörden av humanitet hos Cicero är inte helt lätt att förstå, men det står i alla fall 

klart att det rör sig om mer än bara människans väsen, även hennes värdighet och bildning 

innefattas. Även begreppet bildning har i detta fall fler betydelser, både en förnuftig och en 

mer känslomässig sida.88  

 En som påverkats mycket av den stoiska världsmedborgarskapstanken, och då främst 

av Cicero, är, enligt idéhistorikern Rebecka Lettevall, Immanuel Kant. Han är också den som 

kanske tydligast satt sin prägel på denna idé och ständigt åberopas då dessa tankar nu åter 

igen börjar bli aktuella. Hans världsmedborgarskapstanke återfinns i den lilla, men ytterst 

intressanta skriften, Om den eviga freden (1795), som i sin tur är en del av hans etik.89 För att 

förstå Kants etik och världsmedborgarskapstanke, så måste vi gå in lite djupare i hans filosofi. 

Detta för att den till så stor del ligger till grund för det moderna världsmedborgarskapsidealet, 

dels för att den ligger till grund även för hans pedagogik, vilken den danske filosofen Peter 

Kemp hämtar mycket ifrån då han presenterar sin idé om världsmedborgarskapet som 

pedagogiskt ideal. 

 

 

                                                 
86 Kemp, Peter: Världsmedborgaren – Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet, Bokförlaget 
Daidalos, Göteborg 2005, sid. 102.  
87 Ibid. sid. 104f. 
88 Ibid. sid. 106f. 
89 Lettevall, Rebecka: En europeisk kosmopolit, Symposion, Stockholm/Stehag 2001, sid. 97ff. 
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Kant och pliktetiken 

Etiken behandlas av Kant som en del i hans filosofiska system, och bygger på hans grundsyn 

om kunskap och utveckling. I boken Grundläggning av sedernas metafysik (1785) skriver 

Kant att det enda som utan inskränkningar av något annat kan anses vara gott är en god vilja. 

Allt annat, som väl kan betraktas som goda egenskaper; mod, beslutsamhet och ihärdighet, 

kan mycket väl också bli onda om den vilja som ska göra bruk av dessa är ond. Detsamma 

gäller gåvor som makt, rikedom, ära och till och med hälsa. Vad man än talar om kan inget 

vara gott utan en god vilja. Denna vilja är också, menar Kant, det enda som är gott i sig självt. 

Även om den aldrig skulle leda till något, om den aldrig skulle inverka i några processer eller 

leda till något ändamål är den det enda exemplet på något gott. ”Den goda viljan är inte god 

genom det som den får till stånd eller uträttar, inte genom sin duglighet att uppnå ett uppställt 

mål, utan endast genom viljandet, dvs. i sig”.90  

Kant menar alltså att det goda varken ligger i själva handlandet, eller i dess 

konsekvenser, utan i viljan bakom handlandet. Det är först om man vill väl med sitt handlande 

som det kan bli moraliskt gott. Således är ett handlande utan goda intentioner, enligt Kant, 

inte gott, även om resultatet av det skulle vara det.  

Grunden i Kants pliktetik är alltså den goda viljan. Utan den kan ingenting vara gott. 

Det är ur denna det goda uppstår. Det är denna vilja man som människa måste nå för att 

handla moraliskt. Frågan är då hur vi kan frambringa den goda viljan?  

Kant menar att en till livet ändamålsenligt anpassad varelse måste ha ett verktyg 

anpassat till just ändamålet att verka genom den goda viljan. Skulle den goda viljan 

frambringas genom varelsens egen tillfredställelse91 är förnuft och vilja dåliga egenskaper att 

nå detta ändamål. Detta menar Kant skulle mycket bättre kunna uppnås genom instinkten 

snarare än genom förnuftet. Förnuftet skulle i detta fall bara vara åskådare, hindrad av 

instinkten att slå ut i praktiskt bruk.  

Dessutom finner man också att ju mer ett mer odlat förnuft ägnar sig åt sin egen 

tillfredställelse, desto längre ifrån den sanna tillfredsställelsen kommer människan, vilket inte 

sällan leder till att den mest erfarna inom detta område upplever en viss grad av misologi, ett 

hat mot förnuftet, och snarare avundas än ringaktar den enklare, instinktsstyrda, människan.92 

Skulle den goda viljan således ha med människans tillfredställelse att göra är det märkligt att 

                                                 
90 Kant, Immanuel: Grundläggning av sedernas metafysik (1785) Göteborg: Daidalos 1997, sid. 18. 
91 Kant använder sig i detta sammanhang av begreppet ”lycksalighet” som vi valt att översätta med 
”tillfredställelse” för att göra texten mer tillgänglig för läsaren. Vi är dock medvetna om den risk det medför att 
översätta begrepp på detta sätt och för en sådan diskussion i uppsatsens metoddel. 
92 Kant, Immanuel: Grundläggning av sedernas metafysik (1785) Bokförlaget Daidalos, Göteborg 1997, sid. 19. 
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naturen också gett människan förnuftet. Men, menar Kant, att vi trots allt äger förnuft innebär 

att vår tillfredställelse inte är ändamålet med våra liv. Avsikten med människans existens är 

en annan, mycket värdigare sådan, och det är till denna, och inte till tillfredställelsen, som 

förnuftet helt egentligt är bestämt. För denna måste människans privata avsikt också till större 

delen stå tillbaka.  

 

Ty då förnuftet inte är nog dugligt att säkert leda viljan med hänseende till dess föremål och 

tillfredställelsen av alla våra behov (vilka det delvis själv mångfaldigar) – en medfödd naturlig 

instinkt hade kunnat föra mycket säkrare till det målet – men vi likväl tilldelats som en praktisk 

förmåga, dvs. en sådan som skall utöva inflytande på viljan, så måste dess sanna bestämmelse 

vara att frambringa en vilja som är god i sig själv och inte som medel i något annat hänseende.93 

 

Naturen har ändamålsenligt gett oss förnuftet som är en nödvändighet för att frambringa 

en god vilja. Denna goda vilja måste vara villkoret för allt annat, till och med för längtan efter 

den egna tillfredställelsen. Kant menar att förståelsen för detta finns hos alla människor vilket 

gör att vi inte behöver lära oss detta samband mellan förnuft och den goda viljan utan snarare 

erinras, eller som Kant uttrycker det, upplysas om det. 

Genom detta låter sig också det mänskliga förnuftet förenas med tanken om att naturens 

vishet gått ändamålsenligt till väga vid utdelningen av till detta anpassade anlag. Förnuftet är 

det anlag naturen gett oss och som är nödvändigt för att frambringa en god vilja, en vilja som 

måste vara det högsta goda och målet för allt annat, till och med för längtan efter 

tillfredställelse. Denna förståelse menar Kant finns redan i det sunda förståndet och inte så 

mycket behöver skolas in som att bli upplyst. Alla människor, åtminstone de flesta, äger 

förstånd, vilket inbegriper förståelsen om den goda viljan och dess koppling till förnuftet. 

Detta gör att denna förståelse inte behöver läras, utan snarare erinras, eller som Kant uttrycker 

det, upplysas om.   

Men för att ytterligare förstå innebörden av Kants pliktmoral måste vi betrakta 

begreppet plikt. Plikten, menar han, innehåller, med vissa subjektiva inskränkningar och 

hinder, begreppet god vilja. Man skulle förenklat kunna säga att handla enligt den av förnuftet 

uppställda plikten, är att handla i enighet med den, genom förnuftet förstådda, goda viljan. De 

subjektiva inskränkningar och hinder han tar upp är till exempel problem som följer av att 

man kan tyckas handla pliktenligt, men utan att egentligen göra det.  

 

                                                 
93 Kant, Immanuel: Grundläggning av sedernas metafysik (1785) Bokförlaget Daidalos, Göteborg 1997, sid. 20. 
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[D]et är lätt att avgöra om en pliktenlig handling utförts av plikt eller i egoistiskt syfte. Långt 

svårare är det att urskilja denna skillnad när handlingen är pliktenlig och subjektet dessutom har 

en omedelbar böjelse för den.94  

 

Som exempel tar han, dels upp hur en köpman kan tyckas handla pliktenligt då han inte 

tar överpriser för sina varor, utan har ett fast pris så att alla kan handla av honom med samma 

förutsättningar, dels hur en människa bevarar sitt liv trots stor olycka. 

Vad beträffar köpmannen kan hans fasta pris till synes vara pliktenligt, men även då 

man blir ärligt betjänad räcker inte detta för att det skall betraktas som pliktenligt. Man bör 

heller inte anta att han hyser en omedelbar välvilja till sina kunder och utav kärlek ger dem 

samma förutsättningar som konsumenter. Nej, då det är av rent egennyttigt syfte köpmannen 

satt sina priser kan man varken se handlingen som utförd av plikt eller omedelbar böjelse. 

Köpmannens handling har således varken med plikt, god vilja eller förnuft att göra, han 

handlar rätt men av fel anledning och detta gör köpmannen till en omyndig människa.  

Att bevara sitt liv, menar Kant, är en plikt. Men det är också något alla har en omedelbar 

böjelse för att göra. Att bevara sitt liv betyder således inte att man med nödvändighet handlar 

av plikt, vilket gör att själva bevarandet av livet i sig inte har något inre värde eller uppfyller 

någon moralisk maxim. Man kan visserligen handla pliktenligt genom bevarandet av sitt liv, 

men man handlar inte nödvändigtvis av plikt. Detta kan man först göra om man, av olika 

anledningar, önskar döden, men ändå bevarar sitt liv. Man gör det då utan att älska det - och 

inte av fruktan eller böjelse – utan av plikt. Först då har maximen en moralisk halt.95  

För att exemplifiera detta kan vi titta närmare på hur Kant talar om fred. Kant menar att 

freden är en plikt. Han menar att man inte ska verka för den av någon annan anledning, eller 

med något annat syfte, än att den är just en plikt. Att till exempel skapa fred i syfte att uppnå 

något annat genom den innebär bara att det till synes är pliktenligt, inte att det sker av plikt. 

Av plikt skapas bara fred genom att den skapas för att förnuftet påbjuder det som ett uttryck 

för den goda viljan. Genom förnuftet grundar vi det enda i sig goda, den goda viljan, som 

vidare uttrycker de plikter vi har att efterleva. Genom förnuftet förstår vi vår plikt att lyda 

förnuftet. Säger då förnuftet att fred är ett uttryck för vad som är gott, så är det vår plikt att 

inrätta denna. 

Förnuftet grundar den goda viljan, vilken formulerar de lagar som vi av plikt måste 

följa, och det är genom detta som Kant formulerar det kända kategoriska imperativet om att 
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man aldrig ska bete sig på ett annat sätt än ”att jag också kan önska att min maxim skall bli 

allmän lag.”96 Därigenom kan man också förstå plikten som grunden för de lagar 

människorna av plikt måste följa, av plikt därför att de grundar sig på förnuftet vilket man ju 

är förpliktigad att följa.  

 

Kant och naturen 

Om man inte har som mål att leva efter den goda viljans plikt menar Kant att instinkterna är 

överlägsna förnuftet. Men då får man stå sitt kast och kämpa bäst man vill i det naturliga 

tillståndet av krig mot alla. Om man på detta sätt sällar sig till realisternas hopplösa skara 

måste man också vara beredd att ge upp allt vad rätt och värde heter. Ty begrepp som dessa 

kan först få betydelse i och med en överenskommelse, och har vi en sådan har vi också början 

på ett samhälle, vilket vidare kräver lagar att pliktenligt följa. 

Detta menar också Kant är anledningen till att vi av plikt ska följa förnuftets lagar. Han 

ser nämligen en utveckling i allting. I sin text ”Idea for a universal history with a 

cosmopolitan purpose” (1784) tar Kant, i likhet med Aristoteles97, upp att alla varelsers 

naturliga egenskaper förr eller senare är menade att nå full utveckling. Om man inte håller 

med om denna princip håller man inte med om några lagbundenheter i naturen, och kan 

således inte heller hysa någon tilltro till förnuftet som drivkraft, utan bara till slumpen. Vidare 

menar han att människans naturliga kapacitet (som den enda förnuftiga varelsen), bruket av 

förnuftet, endast kan utvecklas fullt ut beträffande människan och inte individen.  

 

In man (as the only rational creature on earth), those natural capacities which are directed 

towards the use of his reason are such that they could be fully developed only in the species, but 

not in the individual.98 

 

Detta menar Kant beror på att förnuftet, vilket förvisso kan utveckla och föra människan 

längre beträffande användandet av sina förmågor än blott de naturliga instinkterna, inte i sig 

är instinktivt. Det måste tvärtom prövas, tränas upp och instrueras innan det kan leda en 

vidare från en nivå till nästa. För att en person ska kunna lära sig göra bruk av alla sina 

förmågor måste han således leva mycket länge, vilket ingen egentligen gör. Därigenom är 
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detta ett mål för mänskligheten i stort att uppnå, genom att lära och erfara i generation efter 

generation, och inte ett mål för varje enskild individ.  

Detta leder fram till Kants mening om att det största problemet för människan är 

skapandet av ett samhälle som kan skapa och ta hand om en universell rättvisa. Den högsta 

naturliga meningen – utvecklandet av de naturliga förmågorna – kan för människan endast 

uppfyllas i ett samhälle.  

 

This purpose can be fulfilled only in a society which has not only the greatest freedom, and 

therefore a continual antagonism among its members, but also the most precise specification and 

preservation of the limits of this freedom in order that it can co-exist with the freedom of 

others.99  

 

Häri ligger de avgörande delarna i varför ett samhälle och en rättvisa måste skapas. Det 

handlar om att föra den mänskliga utvecklingen vidare, vilket handlar om att utveckla det 

mänskliga förnuftet vidare. Detta kan som synes endast göras av mänskligheten i stort, vilket 

således kräver en fredlig samexistens inom vilket förnuftet kan fortsätta tränas. Detta leder 

vidare in på vikten av att skapa en samexistens också mellan olika samhällen, mellan olika 

stater.  

 

The problem of establishing a perfect civil constitution is subordinate to the problem of a law-

governed external relationship with other states, and cannot be solved untill the latter is also 

solved.100 

 

I anslutning till denna artikel förespråkar Kant, liksom han senare även kom att göra i 

Om den eviga freden, vikten av att staterna måste gå samman i en lagstiftande federation. Han 

menar att naturen kräver detta genom att den kräver utveckling av människans förmågor. 

Visserligen talar han om hur krig, genom dess förödelse, skador, och allmänt ohälsosamma 

tillstånd, kan ha fört utvecklingen framåt. Men dessa steg kunde, även om de förde 

utvecklingen framåt, ha undvikits med förnuftets hjälp. Nu leder dessa krig förmodligen fram 

till den dag då förnuftet ändå till slut segrar och visar hur en fredlig samexistens är ett 

naturligt måste för människan. Men genom att lyda förnuftet tidigare hade dessa bittra 
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erfarenheter kunna undvikas. Hursomhelst är det vår plikt att verka för fred. En plikt som 

ligger i naturen själv. 

 
Det som borgar för att den eviga freden en gång kommer att bli verklighet är ytterst den stora 

konstnärinnan naturen själv (natura daedala rerum). Ty i dennas rent mekaniska utveckling 

framträder en målmedveten inriktning på att människorna skall nå ett tillstånd av samförstånd. 

Detta t o m mot deras egen vilja.101 

 

Kant och världsmedborgarskapet 

Kants världsmedborgarskapstanke är tätt sammankopplad med den eviga freden, och de 

åtgärder som måste vidtas för att uppnå denna. Han menar ju, som vi sett ovan, att den eviga 

freden ska nås genom att en i förnuftet grundad universell rättvisa råder. Denna kräver dock 

ett väl fungerade samhälle. Samhället garanterar rättvisan för individerna, men också för 

samhällena sinsemellan. Dessa ska ordnas i en lagstiftande federation, vilket då kan liknas 

med ett samhälle för stater. Utan dessa samhällen blir rättvisan bara en tom föreställning. 
 

Jordens folk har nu nått så långt (i trängre och vidare mening) i sin samhörighet, att en 

rättskränkning på en plats på jorden upplevs av alla. Därför är idén om ett världsmedborgarskap 

ingen fantastisk eller bisarr rättsföreställning utan en nödvändig komplettering av såväl stats- 

som folkrättens oskrivna lagar. Den blir på så sätt till en universell människorätt. Det är blott 

under denna betingelse, som vi kan smickra oss med att vi bit för bit närmar oss den eviga 

freden.102 
 

Här både sammanfattas och motiveras världsmedborgarskapet hos Kant. Man förstår att 

det är avgörande för den universella rättvisan. Det inte bara kompletterar den, utan är 

nödvändig för den, och blir därigenom självt till en universell människorätt. Detta är i sin tur 

nyckeln till den eviga freden. 

Det intressanta i detta fall anser vi kopplingen till människorätten vara. Detta för att 

man idag många gånger talar om just denna, i form av mänskliga rättigheter, men att dessa 

sällan, eller aldrig, motiveras med mer än sig själva. Kopplingen till skolan är givetvis att dess 

värdegrund, och demokratiska ideal, bygger på dessa mänskliga rättigheter. Demokratin 

bygger ju på allas lika värde, vilket är den första artikeln i de mänskliga rättigheterna. ”Alla 
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människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”103. Det är tydligt att dessa ord är 

menade att utgöra grunden, både för de mänskliga rättigheterna och demokratin och dess 

värdegrund. Detta är alltså den formulerade grunden, vilken allt gott växer ur. Garantin för ett 

bra samhälle, ett bra klimat mellan jordens alla invånare. Problemet är dock att den inte 

motiveras. Det finns inget som säger att den skulle vara sann. Verkligheten visar allt för ofta 

att den inte är sann, och rent logiskt finns ingen motivering till varför alla skulle vara fria och 

ha samma värde. Tännsjö har varit inne på hur svårt det kan vara att prata om ett 

människovärde, och vi ställer oss också frågande till denna formulering.  

Givetvis är det svårt att argumentera emot artikeln, eftersom syftet med den är gott. Men 

vi är inte emot syftet, eller det som man önskar uppnå med de mänskliga rättigheterna. Det vi 

vänder oss mot är att denna grund, vilken allt gott ska växa ur, endast motiveras genom det 

den vill uppnå. Återigen ett möjligt cirkelresonemang alltså. Återigen ett exempel på 

beskyddande demokrati, och dess brister. Brister som blir uppenbara då någon ställer sig 

frågande till allas lika värde, och då endast kan bemötas med att alla visst är lika värda. 

Varför? För att vi är människor? Kanske, men då är frågan, vad är människovärdet värt? En 

relevant fråga eftersom man, inte minst som människa i västvärlden, hela tiden måste visa sitt 

värde på andra sätt än att bevisa att man är människa. Det som värdesätts är således inte 

människovärdet, utan de värden som man, som människa, lyckas knyta till sig. 

Människovärdet i sig är alltså värdelöst. Visserligen då lika i värde, men likväl värdelöst i 

förhållande till sådant vi värderar. 

Den beskyddande demokratin brister således därför att den inte kan motivera sin grund 

och sitt mål. Mot kritik hävdar den bara sina värden igen, istället för att argumentera för dem. 

Givetvis kan man tycka att värden som dessa inte ska behövas motiveras djupare, men då blir 

de heller inte lika tunga och grundläggande som man vill göra anspråk på att de är. 

Det är här Kants världsmedborgarskap kommer in. Han menar ju att det är en nödvändig 

komplettering till såväl stats- som folkrättens oskrivna lagar. (Numer återfinns ju dessa som 

skrivna lagar i olika deklarationer, tex. mänskliga rättigheter, Genèvekonventionen och 

barnkonventionen.) Detta menar han därför att världsmedborgarskapet just är den 

motiveringen som krävs för att dessa rättigheter ska bli giltiga. I världsmedborgarskapet ligger 

alltså argumentationen för rätten. Denna argumentation är lika genial som den är enkel. Den 

bygger helt enkelt på att jorden är rund. 
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 På grund av jordens sfäriska form så har människor kunnat sprida sig över hela 

jordytan. Men genom att denna form samtidigt är begränsande, så har ingen människa 

ursprungligen mer rätt till jordytan än någon annan.104  

 

Människorna kan nämligen på grund av jordens sfäriska form inte utsträcka sig över jordytan i 

all oändlighet utan måste lära sig att tåla varandras sällskap. Detta då ingen ursprungligen hade 

större rätt till ett område än en annan.105 

 

Världsmedborgarskapet är således en följd av ”det praktiska förnuftets fredliga 

föreställning om en gemenskap mellan alla folk och enskilda personer på grundval av att vi 

befinner oss på samma jordklot, globus terraqueus, och har en ursprunglig gemenskap kring 

jorden vi lever på och haven vi seglar på.”106 

Världsmedborgarskapet är således grunden till folkrätten och i sig en universell 

människorätt. En människorätt som Kemp kallar världsmedborgarrätten, och som motiveras, 

inte bara av sig själv, utan som en följd av en naturrätt och en av denna given historisk 

utveckling.  

 

Denna grundval för världsmedborgarrätten hade Kant redan angivit några år tidigare, när han 

gav ut den lilla skriften Om den eviga freden. Han säger här att världsmedborgarrätten inte är en 

överspänd rättslig fantasi utan idén om rätten att bli väl mottagen (Hospitalität), det vill säga en 

»besöksrätt» inom vissa gränser. Den innebär inte en »gästrätt» (Gastrecht), alltså inte »öppet 

hus» för alla och envar utan allas rätt att bli »mottagna»  och väl behandlade. 107  
 

Här vill vi bara inflika att Kants val av besöksrätt före gästrätt enligt Lettevall hänger 

ihop med den våldsamma exploatering av världen som européerna ägnade sig åt under denna 

tid.108 Att begränsa rätten till en besöksrätt är således en kritik mot de som drog gästfriheten 

lite för långt, en kritik mot kolonialisering. Som besökare har man mindre frihet än som gäst, 

vilket förmodligen också var syftet med denna formulering.  

Men besöksrätten är mer än bara kritik mot kolonialisering. Den är grunden i 

världsmedborgarrätten, som på ett positivt sätt leder till fred. Positivt i bemärkelsen att den 
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inte härrör ur fruktan för kriget, utan ur det praktiska förnuftet. Ett förnuft som låter oss förstå 

kopplingen mellan naturen och rätten. 

 

Besöksrätten vilar på »den gemensamma besittningsrätten till jorden», en fundamental naturrätt 

som gör det möjligt för oss att komma närmare en »universell människorätt», i kraft av vilken 

fjärran världsdelar kan ha ett fredligt förhållande till varandra. 109   

 

Med ursprung i kunskapen om jordens form drar Kant alltså den inte alltför djärva 

slutsatsen att människorna som befolkar denna planet för eller senare kommer att stöta på 

varandra. Dessa möten kan då utvecklas på två sätt: konflikt eller samförstånd, krig eller fred. 

Ursprungligen, i naturtillståndet, innebar det krig, men vartefter det mänskliga förnuftet 

utvecklas, så måste dessa möten bli allt mer fredliga. Detta beror dels på att människorna blir 

fler och fler, dels för att vi reser mer och mer. Tillslut måste detta leda till att vi lär oss tåla 

varandras sällskap. Vi måste detta helt enkelt därför att det strider mot förnuftet att inte göra 

det. Krig och konflikt strider mot förnuftet, fred och samförstånd är en plikt. Detta beror, som 

vi sett ovan, på den stora konstnärinnan naturen. Naturrätten ger således den universella 

människorätten. 

 

Kant och pedagogiken 

Om nu ett världsmedborgarskap med utgångspunkt i Kants filosofi ska fungera som ett 

pedagogiskt ideal kan det vara intressant att, som avslutning, titta närmare på hur detta skulle 

kunna se ut i praktiken, i pedagogiken. Lämpligast kanske är att gå till Kant själv, och hans 

text Om pedagogik. Denna text kretsar kring samma frågor som Kant berör i sin tidigare skrift 

”Svaret på frågan: Vad är upplysning?” I denna slår han fast att ”upplysning är människans 

utträde ur hennes självförvållade omyndighet”110. Denna syn på upplysning är tätt 

sammankopplad med hans syn på förnuft. Eftersom naturen givit oss förnuftet är det vår plikt 

som människa att utveckla det, och därigenom bli myndig. Gör vi inte detta förblir vi 

omyndiga, och oupplysta. Upplysning är således att utveckla sitt förnuft, att väcka sin 

slumrande förmåga till myndighet.  

Detta är också precis vad pedagogiken handlar om enligt Kant, om att upplysa. Strängt 

taget handlar det om att göra människor av mänskliga anlag. Alla människor äger förnuft, det 
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är det mänskliga anlaget. Men för att bli människa så måste detta utvecklas, annars riskerar 

man att fastna i någon form av djuriskt tillstånd. Kant menar att människan måste uppfostras. 

Men, som vi kommer att se, så innebär uppfostran en mängd saker, omvårdnad, disciplin, 

undervisning och bildning.  

Disciplin och tukt förvandlar, enligt Kant, det djuriska till mänsklighet.111 

 

Disciplinen hindrar människan från att genom sina djuriska drifter avvika från sin bestämning, 

det mänskliga. Den måste till exempel begränsa henne så att hon inte vilt och besinningslöst 

kastar sig in i faror. Tukten är alltså blott negativ, nämligen den handling genom vilken 

människan berövas sin vildhet, medan undervisning är uppfostrans positiva del.112 

 

Disciplinering kan alltså ses som första steget i uppfostran. Det andra steget handlar om 

kultivering. Människan måste kultiveras. Detta, menar Kant, sker genom undervisning och går 

ut på att göra människan skicklig. ”Skicklighet är besittning av en förmåga som räcker till för 

alla möjliga syften. Den anger alltså inte alls några syften, utan överlåter detta att bestämmas 

allt efter omständigheterna.”113 

Detta följs av uppfostrans tredje aspekt, klokskap. Människan ska uppfostras till att bli 

klok, passa in i det mänskliga samhället och bli omtyckt och få inflytande. Detta menar Kant 

kan kallas civilisering.114 

Till sist ska också människan i uppfostran moraliseras.  

 

Människan skall inte bara vara skickad för allehanda syften, utan också få ett sådant sinnelag att 

hon enbart väljer idel goda syften. Goda syften är de som med nödvändighet godtas av alla, och 

som också samtidigt kan vara alla människors syfte.115 

 

Dessa delar ingår i begreppet uppfostran hos Kant, och är de som ska ta människan 

vidare från ett primitivt tillstånd till ett ”fullkomnat och utvecklat tillstånd”.116  Således ligger 

det också i uppfostran ett högre syfte. Ett mål som Kant menar att de som gör planer för 

uppfostran ska ha: ”barnen skall uppfostras på ett sätt som anstår inte människosläktets 
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nuvarande tillstånd, utan dess i framtiden möjliga bättre tillstånd, det vill säga mänsklighetens 

idé och hela dess bestämning.”.117 

För att nå detta mål, att genom uppfostran förverkliga mänsklighetens idé och hela dess 

bestämning, så måste uppfostran ske enligt en viss princip. Man kan inte tvinga människan 

framåt i utveckling, utan hon måste ta sig fram själv. Detta sammanfattas av Kant på följande 

sätt: 

 

Människan kan antingen dresseras, drillas, undervisas mekaniskt, eller verkligen upplysas. Man 

dresserar hundar och hästar, och man kan dressera människor… 

Genom dressyr har man emellertid inte åstadkommit något, utan det kommer framför allt an på 

att barn lär sig tänka.118 

 

Uppfostran skall alltså upplysa och inte dressera. En dresserad människa blir inte 

uppfostrad, och därigenom ingen människa. För att bli människa måste uppfostran således 

präglas av upplysning, undervisning i konsten att tänka. Det är också detta som skolor ska 

ägna sig åt. 

 

Den skolmässiga bildningen eller undervisningen behöver människan för att bli skickad att 

uppnå sina mål. Den ger henne ett värde i sig själv som individ. Genom bildningen till klokhet 

fostras hon till medborgare, och därmed får hon offentligt värde. Här lär hon sig både att 

behärska det borgerliga samhället efter sina syften och att anpassa sig till detsamma. Genom den 

moraliska bildningen, slutligen, får hon ett värde med avseende på hela människosläktet.119 

 

Här förklaras och sammanfattas allt, i stort sett. Här ges svaret på frågan om 

människovärdet, och grunden till det pedagogiska idealet.  

Det pedagogiska idealet grundar sig i människans naturgivna förnuft, vari även 

människan mål finns nedlagt. Målet för människan är att utveckla detta till fullo, vilket då 

också blir målet för uppfostran. För att nå målet måste uppfostran i sin tur upplysa, vilket sker 

genom bildning och undervisning. Dressering är inte en fungerande metod, eftersom den 

strider mot förnuftet. Det intressanta är att Kant också tar upp människovärdet som en 

konsekvens av upplysning. Det är genom att upplysas, genom bildning och undervisning, som 

människan får sitt värde, inte bara ett individuellt värde, utan ett värde gällande hela 
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människosläktet. Människovärdet är alltså, enligt Kant, en produkt av skolmässig bildning 

och undervisning, och därmed, i förlängningen, förklaring och motivering till 

världsmedborgarskapet som pedagogiskt ideal. 
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Analys- och resultatredovisning, del 3 – kritik och försvar 
 

Kritik mot världsmedborgarskapet 

Den huvudsakliga kritiken mot världsmedborgarskapstanken kommer från så kallade 

postmoderna tänkare. Men att försöka ge en övergripande och rimlig bild av 

postmodernismen som begrepp är omöjligt i en text som denna. Det man skulle kunna nämna 

som grund för förståelsen av begreppet är att det förutsätter en modernitet. På vilket sätt är 

dock även det omtvistat, men att moderniteten finns med som ett bollplank för 

postmodernismen förefaller rimligt att anta. Om postmodernismen sedan vuxit fram ur 

moderniteten som en utveckling av den, eller kraftigt brutit med den som en skrap kritik av 

den, eller helt enkelt bara segrat över med eller utan strid, tål att diskuteras. Vi har dock inte 

för avsikt att låta denna diskussion stå i förgrunden i denna text, utan, om den berörs vidare, 

endast få finnas med som en del av vår diskussion om postmodernismen.  

Den del av postmodernismen vi har för avsikt att fokusera på är dess filosofi och 

idéhistoria. Möjligen kommer denna diskussion leda vidare in på vissa andra delar av det 

postmoderna tänkandet, men då alltid med en grund i dess filosofi.  

Vi tar således ett grundläggande avstamp i den postmoderna filosofin. En filosofi som 

kan sägas kretsa kring följande tre dödsfall, eller teser om man så vill: människans död, 

historiens död och metafysikens död.120 

Människans död – med detta menar man att människan saknar en bestämd natur, ett inre 

”väsen”. Hon är bara en position i språket, inte, som den moderna filosofin hävdat, något 

autonomt och ansvarigt för sig själv. Människan är, som Henrik Ibsen menar i Peer Gynt, som 

en lök: man kan riva bort lager efter lager av skal utan att komma till någon kärna.121 Det 

mänskliga subjektet är ytterst en konstruktion (av det moderna). 

Historiens död – med detta menar man att det inte finns någon lagbundenhet i historien, 

ingen framåtskridande historisk utveckling. Allt är istället ett resultat av människans egen 

konstruktion. Allt tal, som återfinns i moderniteten, om mening och mål med historien är bara 

människans egna tolkningar och har inget med den faktiska historien att göra.122 

Metafysikens död – detta innebär slutligen att det inte finns någon sanning eller 

verklighet som kan utgöra grunden för tänkandet. Det finns inget vara bortom den egna 

                                                 
120 Sigurdson, Ola: Den goda skolan: om etik, läroplaner och skolans värdegrund, Studentlitteratur, Lund 2002, 
sid. 83. 
121 Ibid. 
122 Ibid. sid. 84. 
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konkreta verkligheten och den ständiga förändringen som kännetecknar tillvaron.123 Det finns 

ingen objektiv sanning, utan bara subjektiva föreställningar om den. 

För att närmare förstå det postmoderna tänkandet och dess kretsande kring de tre 

dödsfallen kommer vi här gå in på några tänkare och områden som kan sägas representera 

denna tradition. Foucault – diskurs och dekonstruktion, Said – postkolonial teori och de 

Beauvoir – genusteori. 

 

Foucault 

Michel Foucaults (1926-1984) filosofi kretsar mycket kring att kartlägga de diskurser som 

ligger bakom många av de fenomen som präglar det moderna samhällets värderingar och 

åsikter. Som idéhistoriker studerade han den historiska framväxten av synen på vansinne, 

sexualmoral, brott och straff, och det som genomsyrar allt detta och kom att bli ett ledord i 

hans forskning – makt. I hans avhandling Vansinnets historia undersöker han hur 

sinnessjukdom som begrepp, och senare också som anledning till internering, från och med 

mitten av 1600-talet växer fram som en kontrast till förnuftet. Sinnessjukdomen kan alltså 

härigenom urskiljas som det andra i förhållande till det första, det normala, förnuftet. Som en 

följd av detta börjar man också spärra in de sinnessjuka för att alltså även urskilja dem i den 

sociala verkligheten.  

Det är också detta samspel, mellan diskursens plan och den sociala verkligheten, som 

särskilt intresserar Foucault, och får honom att ta parti för oförnuftet och vansinnet mot 

förnuftet och det vetenskapliga vetandet. Detta eftersom han menar att det vetenskapliga 

förnuftet verkar utdefinierande och exkluderande, vilket också understryker hans 

genomgående tes om att makt vetande är ett.124 Vetandet är alltså den diskurs som har makten 

– den diskursiva makten.  

Genom att han kopplar makten så tydligt till vetandet kan man också i detta se en tydlig 

kritik till modernitetens tilltro till förnuft och vetenskap. Hans kritik blir således en 

postmodern kritik till den moderna tanken om att förnuft och vetenskap är grundbultarna i ett 

väl fungerande och gott samhälle. Han är kritisk eftersom förnuftet och vetenskapen så tydligt 

utesluter stora grupper från samhället, och därmed hindrar dem att delta i det och bli en del av 

makten. Han vill också med detta visa på att samhället, med dess maktförhållanden och moral 

inte alls är följden av en naturlig ordning, utan endast är konstruktioner av dem som har makt 

                                                 
123 Sigurdson, Ola: Den goda skolan: om etik, läroplaner och skolans värdegrund, Studentlitteratur, Lund 2002, 
sid. 84. 
124 Ibid. sid. 85. 
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att konstruera dem. Den vansinniga är inte vansinnig i sig, utan bara i relation till den som 

anses förnuftig, vilket i sin tur är följden av ett maktspel där de segrande har makt att 

bestämma diskursen, dvs. över vad som är att anse förnuftigt. 

Kan man då betrakta detta som en moralfilosofi? Nej, inte i meningen att den drar upp 

riktlinjer för hur man ska agera för att kunna betraktas som moralisk. Den visar snarare på hur 

man inte ska göra, är kritisk till andra filosofier, tillämpningar, och dess följder. Man skulle 

snarare, enligt Ola Sigurdson, i boken Den goda skolan (2002), kunna beskriva Foucault som 

en antimoralfilosof. Foucaults styrka är knappast formulerandet av en positiv ståndpunkt, utan  

i hans kritiska förhållningssätt. Det är en filosofi som inte klarar sig utan tidigare filosofier, en 

parasitisk filosofi som lever på den filosofi som den samtidigt kritiserar. Det är dock också 

dess styrka. Det är dess kritiska potential som gör att vi aldrig kan avsluta en etisk diskussion, 

utan hela tiden måste ifrågasätta i vems intresse hävdandet av en bestämd syn på moral 

egentligen ligger. Den fungerar som en ständig misstanke, som en bas för vidare 

ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt.125 Som en nagel i ögat på etablissemanget. 

 

Said och de Beauvoir 

Edward Said är kanske den man först tänker på när man hör begreppet postkolonial teori. Om 

inte annat för att han lanserade ett av denna teoris mest användbara uttryck: orientalism. Detta 

kommer ifrån hans bok med samma namn. En bok som kom ut 1978, och kom att bli ett 

banbrytande verk inom detta forskningsfält. I boken Orientalism utgår Said från Foucaults 

tankar om att kunskaps- och sanningsanspråk i sig är uttryck för maktordningar.126 

Maktordningar som visar hur européernas modernitet, deras industrialisering, 

utvecklingstanke och upplysningsprojekt bygger på att det finns en motbild. Något annat som 

inte kommit lika långt, som ligger efter i utveckling och tanke, något exotiskt men 

ociviliserat. Kort sagt, det andra eller dom andra. Vi ligger före, vi driver historien, vi är 

upplysta och utvecklas stadigt mot vårt, mot allas mål. Detta medan de andra ligger efter, är 

oupplysta och outvecklade. Makten handlar alltså om Vi och Dom. Hur vi ser på oss, och 

föreställer oss dem.127  

Enligt Said är detta i grunden ett försvar till den kolonialiseringspolitik som förts i 

västerländsk historia. Det är ett försvar för imperialism. Genom att se orienten som det andra 

                                                 
125 Sigurdson, Ola: Den goda skolan: om etik, läroplaner och skolans värdegrund, Studentlitteratur, Lund 2002, 
sid. 85. 
126 Carbin, Maria: ”Introduktion till Etnocentrism och postkolonialism” i Texter i samtida politisk teori. Liber, 
Malmö 2004, sid. 225.  
127 Ibid. 
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konstruerar man de koloniserade folken som underlägsna och irrationella varelser. Varelser 

det då blir legitimt att erövra. Dels för att de är svagare och därmed dömda att erövras, dels 

för att de är irrationella och underutvecklade och därmed i behov av hjälp.128  Vår upplysta 

västerländska kultur måste således gå in och hjälpa dem ur deras underutveckling, och detta i 

enighet med framstegstanken, den givna historiska utvecklingen.  

Konsekvenserna av det som Said kallar orientalism blir många. Men för att försöka 

sammanfatta dem kan man säga att förståelsen av orienten, inom alla dess områden i sig är 

orientalistisk. Orienten, dess kulturer, idéer och historia, kan inte studeras, menar Said, i sig 

själv, utan måste förstås i ljuset av orientalism. Även krafterna, eller maktförhållandena, i 

kulturerna, idéerna och historien måste studeras.  

 

Orienten orientaliserades inte bara därför att man upptäckte att den var ”orientalisk” på alla de 

sätt som var vedertagna för en vanlig europé på artonhundratalet utan också därför att den  

kunde göras – det vill säga tvingas ikläda sig rollen som – orientalisk.129 

 

Med detta menas att européerna som skulle sprida kunskap om orienten hade makt att 

skapa den kunskap de vill om orienten. Det orientaliska är således inte något orientaliskt i sig 

själv, utan skapas som något orientaliskt av de som har makt att göra det. Denna strukturella 

makt är dock så inlemmad i den som har den att han själv förmodligen inte förstår att det är 

han själv som skapar bilden av det orientaliska, utan faktiskt tror att han betraktar och 

begrundar något som är i sig själv.  

Detta är vad som skulle kunna kallas etnocentrism. Den som lever mitt i den strukturella 

makten, som makthavare, vet själv inte om sin makt. Man kan tala om en slags strukturell 

hemmablindhet – en maktblindhet, som gör att man i god tro observerar och rapporterar 

kunskap, medan man i själva verket reproducerar och stärker rådande maktförhållanden.  

Samma mönster går att känna igen inom andra poststrukturella, dekonstruerande, 

forskningsfält, till exempel feminism. Precis som Said menar att orienten, det orientaliska och 

orientalerna är den andra i förhållande till det västerländska vi, så menar Simone de Beauvoir 

att kvinnan är den andra, det andra könet, i förhållande till mannen, jag, det första könet. Och 

på samma sätt är makten strukturell, det vill säga svår för den som har den att få syn på. En 

man tror att han betraktar kvinnans sanna natur, det kvinnliga, när han i själva verket ser det 

                                                 
128 Carbin, Maria: ”Introduktion till Etnocentrism och postkolonialism” i Carbin, Maria mfl (red) Texter i 
samtida politisk teori. Liber, Malmö 2004, sid. 225. 
129 Said, Edward W: Orientalism. Ordfront, Stockholm 1997, sid. 69. 
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han har makt att skapa. Det kvinnliga finns således inte i sig själv, utan är skapat av mannen 

som motbild i definitionen av sig själv och sin egen förträfflighet. 

 

Historien har visat oss att det alltid är männen som suttit inne med den konkreta makten. Ända 

sedan patriarkatets äldsta tider har de funnit för gott att hålla kvinnan nere i beroendeställning. 

Lagarna stiftades till hennes nackdel och på så sätt blev hon i praktiken inrangerad som den 

Andra. Detta tjänade männens ekonomiska intressen men stämde dessutom överens med deras 

ontologiska och moraliska anspråk.130 

 

Häri framgår hur kvinnan, och kunskapen om henne, definieras utifrån maktens 

moraliska anspråk. Detta visar liksom hos Said hur kunskapen om något utgår från maktens 

intressen. Kunskapen om något hittas inte genom objektiva observationer, utan skapas genom 

makt i syfte att reproducera makt. Detta gör att man inte föds till kvinna, man blir det.131 

 

Världsmedborgarens svar på kritiken 

Den del av modernitetens idéhistoria som hårdast studeras av postmodernister är upplysnings- 

och utvecklingstanken. En tanke som, enligt Liedman i boken I skuggan av framtiden, 

sammanfattas mycket bra i den franske tänkaren Jean Antoine de Condorcets bok om 

människans framsteg: ”En dag kommer det ögonblick då solen bara lyser över fria människor 

som inte känns vid någon annan herre än sitt eget förnuft...”132. Dessa ord vittnar inte bara om 

en positiv framtidssyn, utan också om hur den kommande goda världen kommer att se ut. Den 

bygger på människans frihet och förnuft. En frihet som möjliggjorts genom förnuftet, och 

därigenom också brutit med religionen.  

Dessa tankegångar löper, enligt Liedman, genom hela de Condorcets bok. Tankegångar 

som skildrar hur människan tar sig upp ur okunnighetens, hjälplöshetens och fördomarnas 

eländiga värld och till sist når den höjd som det sena 1700-talets upplysning representerar. 

Från den punkten blir allt bara bättre. Framtiden ser ljus ut.  
 

Allt det han avskyr har försvunnit: religionen med sina präster, tyrannerna med sina lakejer. 

Slaveri och förtryck har utplånats från jordens yta. Jämlikhet råder. Alla lever ett längre, rikare 

och friskare liv än tidigare. Kunskapen blomstrar. Tekniken gör livet lätt och behagligt. Konsten 

binds inte längre av klassiska mönster utan tillåter större variationsrikedom. Samhället fungerar 
                                                 
130 de Beauvoir, Simone: Det andra könet, Norstedts, Stockholm 1995, sid. 116. 
131 Ibid. sid. 162. 
132 Liedman, Sven-Eric: I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria, Albert Bonnier förlag, Stockholm 
1997, sid. 15. 
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friktionsfritt. Kunskapen om hur man bör bete sig för att undvika konflikter och uppnå resultat 

som gynnar alla finns nämligen nedlagd i lagarna och spridd bland medborgarna. 133 

 

Detta beskriver upplysningens positiva framtidstro, och visar också hur den är förankrad 

i en utvecklingstanke. En tanke om att historien hela tiden strävar efter det bättre, och i 

slutänden också det bästa. En teleologisk historiesyn på samma sätt som Kant ger uttryck för i 

sin filosofi.  

Men denna tanke är också tätt förknippad med moral, och universalism. Den bygger helt 

enkelt på att alla människor i grunden delar samma moral, samma syn på vad som är rätt och 

fel. Enligt Kant sker detta genom förnuftet, som ju alla är födda med. Men det finns också 

modernare argument. På Youtube, och liknande internetsidor, kan man hitta ett utdrag ur ett 

mycket intressant samtal mellan Michel Foucault och Noam Chomsky134. Dessa diskuterar 

bland annat om moralen är relativ eller absolut, det vill säga en diskussion mellan modernism 

och postmodernism. Foucault menar givetvis att moralen är relativ, medan Chomsky menar 

att det finns en universell grundidé om rätt och fel. Hans argument för detta grundar sig i hans 

språkforskning. För även om han idag förmodligen är mer känd för sitt samhällskritiska 

politiska engagemang så är han i grunden lingvist. Och det är också i denna forskning som 

han finner argument för sitt senare engagemang, som i mångt och mycket bygger på att det 

finns en allmängiltig moral. Han har nämligen funnit att det i alla världens språk finns 

gemensamma drag. Gemensamma drag som vittnar om någon form av urspråk, eller 

åtminstone en universell mänsklig förmåga till språk, som i grunden ser likadan ut, oberoende 

av tid och plats, alltså oberoende av situation. Detta menar han vittnar om något i grunden 

gemensamt för alla människor, något mänskligt som vi senare utvecklas ur. Häri, menar han, 

ligger också grunden för den gemensamma moralen. Moralen kan alltså jämföras med språk, 

som på ytan skiljer sig från varandra, men som i grunden kommer ur samma mänskliga 

förmåga.135 (Här finns också en annan koppling, nämligen esperanto. Esperanto för samman 

tanken om ett universellt språk med en universell moral. Esperanto bygger på tanken om att 

ett universellt språk förmodligen skulle minska risken för stora konflikter, och därmed bidra 

till en, om inte allmängiltig, så åtminstone mer omfattande moral.136) 

Men om detta ger oss något svar på frågan om den universella moralen i kombination 

med utvecklingstanken över huvud taget existerar låter vi bero för nu, utan går till den mer 
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intressanta frågan: vilka konsekvenser får det postmoderna tänkandet? Vilket, mer specifikt 

för oss blir: vilka konsekvenser får det postmoderna tänkandet för skolan? 

Detta sammanfattas enkelt och tydligt av arkeologen Ylva Sjöstrand i en artikel i DN 

2008. Hon refererar i denna till en rad av modernismens försvarare, och således 

postmodernismens kritiker, bland andra till Jürgen Habermas och Terry Eagleton. 

Grundkritiken mot postmodernismen menar hon är att den innebär att det allmängiltiga 

upphör, liksom drömmen om det. Risken att hamna i en absolut relativism, med värdenihilism 

som följd, är uppenbar, vilket skulle innebära en destruktiv relativism, enligt vilken alla 

tolkningar skulle vara giltiga. Detta är också grunden i Jürgen Habermas kritik mot det 

postmoderna förhållningssättet. 

Jürgen Habermas kom tidigt att bli en central figur i kritiken mot postmodernismen. Under 80-

talet förde han en intensiv debatt med Jacques Derrida där han bland annat beskyllde filosofin 

för att vara en performativ motsägelse. Habermas ifrågasatte att ett tänkande som avvisar alla 

sanningsanspråk kan hävda sin egen giltighet och påpekade att kritik av språk, maktspel och 

metafysik med nödvändighet måste byggas på samma grund som det som problematiseras.137  

Ett annat perspektiv i kritiken mot den postmoderna teorin är det moraliska. Sjöstrand 

menar att det postmoderna relativistiska förhållningssättet riskerar att inte kunna ta ställning i 

några moraliska frågor över huvud taget. Som exempel hänvisar hon till Foucaults bok 

Övervakning och straff. I denna ifrågasätter han om avskaffandet av vissa tortyrmetoder 

verkligen kan ses som exempel på mer humanitärt tänkande, eller om det bara handlar om 

konsekvenser av strukturella förändringar.138 Detta sett att se det kritiseras hårt av Terry 

Eagleton i boken After theory. 

Han menar att dagens teoretiska debatt talat tyst om moral, biologi, religion och kärlek för att 

sedan tystna helt när det kommer till ondska, död och lidande. Eagleton efterlyser en mer 

pragmatisk hållning där reella värden erkänns och ordinerar en återgång till ett 

historiematerialistiskt perspektiv. Målet är att få en humanistisk och estetisk diskurs som kan, 

vågar och vill uttala sig i termer av rätt och fel.139 

Att ta del av grunddragen i den postmoderna teorin och kritiken av densamma, får oss, som 

vid det här laget läst in oss en del på Kant, att dra parallellen till David Humes ifrågasättande 

                                                 
137 Sjöstrand, Ylva: ”Efter postmodernismen”  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/efter-postmodernismen-
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av möjligheten att dra slutsatser om orsakssamband, och därmed moraliska regler, samt Kants 

kritik mot honom, och försvar för vetenskapen och moralen.140 På sätt och vis hade vi redan 

då, på 1700-talet, en debatt om kunskapens och moralen allmängiltighet. Så det är med andra 

ord inte konstigt att de främsta kritikerna av postmodernismen idag ofta refererar till Kant i 

sitt tänkande. Liksom de främsta företrädarna för postmodernismen kritiserar honom. 

Konsekvenserna för skolan blir således i denna debatt en fråga om skolans giltighet och 

syfte. Ett postmodernt förhållningssätt kan inte vi tolka på något annat sätt än att skolan inte 

har någon reell giltighet. De kunskaper och den moral som man i skolan ägnar sig åt är ändå 

bara relativ de strukturer de befinner sig i. Skolans enda syfte skulle i så fall bli att förvara 

barn, medan deras föräldrar arbetar. Liksom den postmoderna filosofin, enligt Habermas, blir 

en performativ motsägelse, blir också den postmoderna skolan det. En skola som lär ut att det 

inte finns några rätt eller fel kan ju inte motivera sitt eget existensberättigande. Frågan för 

postmodernismen måste alltså, när det kommer till skolan, ytterst bli: kan vi ha en skola? 

Den enda legitimeringen av en skola, bortsett från förvaringsplats (men då är det frågan 

om det kan kallas skola), finner man i kritiken av postmodernismen. I Eagletons slutsats: 

”Målet är att få en humanistisk och estetisk diskurs som kan, vågar och vill uttala sig i termer 

av rätt och fel”.141 

Vad som sedan är rätt och fel ska givetvis diskuteras, men som moralisk utgångspunkt 

för skolan, som det vi alla kan enas kring, som den humanistiska diskursen, som pedagogiskt 

ideal måste världsmedborgarskapet stå. Inte bara för att vi är överens om det, och bestämmer 

det, utan också för att det är en given logisk konsekvens av vår utveckling och strävan. 
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1.699679  2008-07-22 16:47. 



 53

Avslutande diskussion 
Vad vi har gjort i denna text är att vi har analyserat och kritiskt granskat dagens pedagogiska 

ideal. Därefter har vi, utifrån den kritiska granskningen presenterat ett alternativt förslag på 

pedagogiskt ideal – världsmedborgarskapet. Detta har vi sedan låtit svara på den kritik som 

postmodernismen står för. Det som återstår är att nu, på ett snabbt och snyggt sätt, försöka 

knyta ihop denna påse. Och det tänkte vi göra genom att svara på frågan: varför 

världsmedborgarskap som pedagogiskt ideal? 

För det första så kräver skolan ett pedagogiskt ideal. Utan detta decimeras skolan endast 

till förvaringsplats för barn och unga, något som inte definierar vad skola är. Skolan är något 

mer, något som syftar till utveckling. Denna utveckling styrs av ett ideal, alltså själva målen 

mot vilken skolans verksamhet strävar. Detta ideal måste i sin tur vara pedagogiskt, annars 

talar vi heller inte om skolan. Att nå ett ideal på andra sätt är givetvis möjligt, men ett ideal 

för skolan måste vara pedagogiskt eftersom ett mål för skolan kräver det. Annars talar vi om 

en annan verksamhet, och andra typer av mål. Därför måste skolan i grunden vila på det 

pedagogiska idealet. I detta ligger både målet och medlet. I detta grundas skolan. 

Den svenska skolans ideal har visserligen förändrats en del över tid, i detalj, men i stort 

kan man säga att det präglats av ett ledord – demokrati. Demokrati kan i sin tur 

problematiseras nästintill till oändlighet. Men vi nöjer oss med några grundläggande 

problematiseringar. För det första tittade vi på demokrati som instrumentell respektive 

normativ. Den instrumentella demokratin handlar i stort sett enbart om demokrati som 

besluts- och styrelsemetod, medan den normativa handlar om att förvalta och skapa 

demokratiska värden. Här kunde vi se att demokratisynen i den svenska skolan har gått från 

rent instrumentell till mer normativ. Därefter, som en del av den normativa demokratisynen, 

kan man göra en distinktion mellan en beskyddande och en utvecklande demokrati. Båda 

dessa demokratisyner ingår i den normativa, det vill säga de handlar om demokratiska värden. 

Men de skiljer sig åt i sättet de närmar sig värdena. Den beskyddande slår fast att det finns 

demokratiska värden, som ska beskyddas, medan den utvecklande snarare är inne på att 

utveckla människor till att vilja skapa och omfatta demokratiska värden. Demokratiska värden 

är nästa led. Vilka dessa är kan nämligen också problematiseras länge och väl. Det är svårt att 

se en tydlig gräns för vad som är specifikt demokratiska värden och vad som är värden med 

annan grund än den demokratiska. Detta blir intressant eftersom värdena är det som 

demokratin ska vila på, och om dessa då inte är klart och tydligt definierade och motiverade 

så måste man säga att grunden är en aning bräcklig. Detta genomsyrar också vad som finns på 
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andra sidan, nämligen vad demokratin syftar till. Vi vill nog säga att målet för demokratin inte 

helt klart är definierat. Enligt den beskyddande demokratins synsätt så förefaller demokratin 

vara målet i sig, vilket då skulle innebära att det finns demokratiska värden, som ska 

beskyddas av den enkla anledningen att de i sig är målet. Grunden och målet är samma sak, 

och de ska beskyddas.  

Enligt den utvecklande demokratin så är demokratin i sig inte målet. Demokratin är en 

metod, en samling värden som ska utvecklas, för att nå längre. Vad det är som ska nås 

uttrycks dock inte helt klart.  

Dessa grundläggande oförenliga perspektiv på demokratibegreppet gör oss kritiska till 

demokratin som pedagogiskt ideal. Andra saker som väcker tvivel är viljan att definiera 

demokratin som allomfattande. Bara en sådan sak som att inte betona individ eller kollektiv, 

utan snarare vilja tillgodose båda parters behov i samma utsträckning är för oss svårbegripligt. 

Dessa parters behov kommer aldrig kunna tillgodoses fullt ut samtidigt, och att då inte betona 

vilket som ska prioriteras för att bäst uppfylla demokratins mål tycker vi blir en svaghet. En 

svaghet som mycket väl kan hänga ihop med avsaknaden av ett tydligt mål. 

Vi anser alltså, sammanfattningsvis, att demokratin är för bräcklig och spretig för att 

kunna utgöra ett fungerande pedagogiskt ideal för den svenska skolan. Bara en sådan sak som 

att det är oklart om veganer, utifrån värdegrunden sett, är välkomna i den svenska skolan, 

väcker tvivel.   

Frågan är då om världsmedborgarskapet kan fungera bättre som pedagogiskt ideal? Vi 

tycker det, av flera anledningar. Världsmedborgarskapet kan vid en första anblick bara tyckas 

ersätta demokratin som pedagogiskt ideal, utan någon större förändring. Men om man går 

djupare i hur de olika idealen motiveras så hittar man också skillnader. Demokratin har vi 

redan problematiserat. Världsmedborgarskapet motiveras genom logik, en logik som 

dessutom är lika enkel som genial. Genom att vi alla bor på den runda jorden så har vi alla 

ursprunglig rätt till den. Således är vi alltså världsmedborgare, med ett gemensamt ansvar för 

jorden och varandra. Häri ligger också våra grundläggande rättigheter och skyldigheter. 

Vi ska inte gå djupare in i det här, eftersom vi tagit upp det tidigare, men vill ändå 

betona en sak som skiljer världsmedborgarskap från demokrati – ansvar. Med demokratin som 

pedagogiskt ideal saknas ett tydligt ansvar för skolan. Det är inte klart vad skolan syftar till, 

eftersom de ställningstaganden som görs i detta ideal säger emot varandra. 

Världsmedborgarskapet tar ett tydligare ansvar, inte minst genom att man använder sig av 

begreppet medborgarskap. I detta begrepp ligger ett tydligare ansvar, både för individ och 

kollektiv. Individen har ansvar för att utveckla det som gör henne till människa – förnuftet. 
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Kollektivet har ansvar för att ge individen denna möjlighet. Ansvaret är tydligt kopplat till 

människans grundläggande förmåga att utvecklas, och skolans ansvar är att vara en miljö för 

denna utveckling – detta är det pedagogiska idealet, detta är världsmedborgarskapet.  

På denna nivå kan det tyckas likna det demokratiska pedagogiska idealet, och i mångt 

och mycket tror vi att detta också är grundtanken i det demokratiska idealet. Problemet blir 

när det ska omsättas i praktiken. Det är då viljan till ansvar sviktar. Demokratin vill, som vi 

sett, så långt det går undvika att trampa någon på fötterna: 

 
Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall 

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 

Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna 

skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för 

den ena eller andra åskådningen.142 

 

Samtidigt som man vill sätta ner foten och ta ansvar: 

 

Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i 

denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.143 
 
Det är denna ambivalens som gör att det pedagogiska idealet i grunden sviktar. Det är 

denna ambivalens inför skolans uppdrag som i grunden får skolan att bli otydlig och valhänt 

när det kommer till frågor som kräver konkreta svar, eller till situationer som kräver konkreta 

handlingar.  

Världsmedborgarskapet tar i grundet ett ansvar, eftersom man i uppbyggnaden av detta 

definierat frågorna och svaren. Man har i uppbyggnaden av detta problematiserat, diskuterat 

och analyserat olika infallsvinklar och konsekvenser av dem. Man har byggt upp ett ideal som 

bygger på genomtänkta teorier och idéer om människan, kunskap och moral. Man har byggt 

upp en betydligt hållbarare struktur som man kan luta sig mot om det blåser, eftersom den i 

sin uppbyggnad tar ansvar för det den är byggd av.  

Ansvaret är dock inte, som vi sett i den postmoderna kritiken, oproblematiskt. Det 

kräver att man måste kunna ta obekväma beslut. Men om man i sitt obekväma beslut har 

något att luta sig mot blir det lättare. I en skola vilade på det demokratiska idealet kan det vara 

svårt att finna råd i en diskussion om Sverigedemokraternas vara eller icke-vara i en skola, 

                                                 
142 Lpo 94 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 sid. 4. 
143 Ibid. 
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eftersom båda alternativen enligt detta ideal är möjliga. Med världsmedborgarskapet som 

ideal är det åtminstone utifrån ett perspektiv lättare. Sverigedemokraterna är oförnuftiga och 

bör behandlas därefter, nämligen: Vi ansvarar för att ge dem möjligheter till att utveckla sitt 

förnuft.  

Samma sak gäller givetvis diskussionen om att hantera bibelns skapelseberättelse som 

en alternativ teori, likvärdig den vetenskapliga, till universums, jordens och människans 

ursprung och uppkomst. 

Genom att hävda att det finns en förnuftig väg att vandra, och att det är människans 

plikt att följa den, så ger det också stöd att motarbeta de som avviker ifrån den. Sen måste 

detta givetvis göras inom förnuftets gränser.   

Demokratin har givetvis plats i skolan, men inte som pedagogiskt ideal. Demokratin kan 

inte på samma gång vara grunden för den verksamhet som den vill vara målet för. Genom 

demokratins ovilja, eller snarare oförmåga, att ta ansvar för rätt och fel, så blir det ohållbart att 

ha den som pedagogiskt ideal. Skolan bygger på kunskap, på rätt och fel, därför måste idealet 

för den grunda sig i teorier om detta. Det gör världsmedborgarskapet, inte demokratin.  

Demokratin har en plats i skolan, eftersom den innefattar iden om den fria diskussionen. 

Men en fri diskussion som enbart är fri blir snart meningslös. Den fria diskussionen måste 

kopplas till något mer fundamentalt för att bli meningsfull, till ett ideal som innehåller idéer 

om människa, kunskap och den historiska utvecklingen. Först inom ramen för 

världsmedborgarskapet kan demokratin bli meningsfull, först då kan vi bli demokratiska. 
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Efterord 
Trots att denna uppsats började ta sin form för flera år sedan så känns den ändå relevant och 

aktuell än idag. Debatten kring skolan, dess grund och innehåll kommer ständigt att pågå i 

synnerhet då nya läro- och kursplaner utformas och implementeras. Vi har i vår uppsats haft 

Lpo94 som utgångspunkt, men nu i slutarbetet håller de nya läroplanerna på att fastställas för 

att snart bli rådande styrdokument. Inför varje nytt styrdokument som utformas har man 

möjlighet att omarbeta, förbättra och förtydliga tidigare versioner. Men det som vi har saknat i 

Lpo94, en tydlig grund, verkar tyvärr ej heller finnas i de nya läroplanerna (men då ska 

tilläggas att vi endast sett utkast från dessa). Därför är vår uppsats fortfarande aktuell. 

Vi vill också tillägga att olika skolor idag arbetar med frågor kring värdegrund och kring 

möjligheterna och problemen som uppstår i vår globaliserade värld där olika värdegrunder 

möts.  Ett exempel på detta i Sverige är Tensta gymnasium som nyligen blivit ackrediterad 

som en Ross-skola. 144 ”Ross-konceptet” härstammar från USA där man utformat en 

pedagogik som ska vara väl anpassad till den komplexa och föränderliga värld vi lever i idag. 

Man vill utforma en inlärningsmiljö som utbildar studenter till världsmedborgare. ”Vår vision 

var att utveckla en läroplan och en inlärningsmiljö som kunde anpassas till alla tänkbara 

lokala kontexter”, säger Courtney Sale Ross, grundare av Ross Institute.145 

Även Stockholm stads utbildningsdirektör Thomas Persson använder sig av begreppet 

världsmedborgare när han talar om sina visioner om en skola i världsklass i 

utbildningsnämndens årsredovisning 2008.146 Han utgår dock ifrån dagens gällande läroplan 

och menar att de värden som den förmedlar förbereder eleverna för att vara 

världsmedborgare. Vi vill med vår uppsats visa att det inte är så enkelt. Dels är 

världsmedborgarskap inget lättvindigt begrepp och dels är det inget man automatiskt blir 

genom att hävda människors lika värde. Risken är att man nu börjar använda begreppet 

världsmedborgarskap lika lättvindigt och outvecklat som man tidigare använt 

demokratibegreppet. Detta tyder på att demokratibegreppet har blivit urholkat, men att då bara 

ersätta det med ett nytt begrepp, löser ingenting. Det enda man på detta sätt lyckas med är 

förmodligen att urholka även det nya begreppet.  

Vi hoppas att vi med denna uppsats visat att världsmedborgarskapet är en djupare idé än 

så. En idé som förtjänar ett bättre öde än att hamna på det politiska språkets avfallshög. 

                                                 
144 http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Forskola--Skola/Ross-Tensta-gymnasium-ackrediteras-till-Ross-skola/ 
(2010-11-04). 
145 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/ross-institute-introducerar-ross-institute-sweden-och-
tillkaennager-ackreditering-av-ross-tensta-gymnasium-som-en-ross-skola-493448 (2010-11-04). 
146 www.stockholm.se/Global/.../Årsredo_light_godkänd.pdf (2010-11-04). 
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