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Abstract 

This thesis in Educational Sciences consists of a narrative ideology-analysis of the Swedish 

school's fundamental values with perspectives from the philosophy of Nietzsche and Kant, 

which also analyzed the same way, with the aim to trace and problematize the ideological 

foundations of "our society's shared values" that teachers should convey to the students. 

Based on a theory that a humanism crisis occurs when important values are perceived as 

threatened, does the introduction of the basic values of the curriculum appear as a response to 

societal changes. Nietzsche and Kant represent completely different idea currents that both 

have been reflected in the curriculum in which basic values have different meanings. 

    Nietzsche has inspired social criticism, postcolonial and postmodern thinkers to a critical 

constructivist approach that is an asset in the multicultural classroom to deconstruct 

stereotypes and prejudices. That culture, ethnicity, morality and religion do not have an 

objective essence, but seen as social constructions, using a critical approach is a way of 

thinking which was developed with inspiration from Nietzsche. The school shall strengthen 

the ability "to live with and realize the values inherent in cultural diversity" is the expression 

of a postmodern narrative, suggesting that there is not only a valid story, but several. In 

Nietzsche's perspective, the current standards, such as basic values, is an expression of power, 

but it is possible to become a superman that frees itself from the prevailing conventions and 

fulfilling herself, like the postmodern man, or the self-sufficient individual, while Kant rather 

believe that there are an objective morality that can be reversed by reason that people will 

follow. 

    Democracy carries the fundamental values of the National Agency for Education. The 

curriculum values are based on political decision by the Swedish Riksdag and law, but the 

curriculum refers simultaneously to the ethics borne of humanism. Humanism as 

Enlightenment, where Kant seems one of the great philosophers of the Enlightenment, is the 

basis for the curriculum of values. The belief in human rights as a guiding principle and core 

values constitute a kind of ideology in the curriculum that can be defended by Kant's 

philosophy, but not with Nietzsche's philosophy. The Curriculum Committee also argues in 

the report, SOU 1992: 94 for the classic humanistic educational ideal, as both Nietzsche and 

Kant included, which was weak in Sweden during the post-war period. 

Keywords: värdegrund/value basis, moralfilosofi/moral philosophy, etik/ethics, 

moral/morality, ideologi/ ideology, läroplan/curriculum 
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För den som i dag har lust att ägna de moraliska tingen sitt studium, 
öppnar sig ett ofantligt arbetsfält. Passioner av alla slag måste tänkas 
igenom var för sig, och följas var för sig genom tider, folk, stora och små 
individer; hela det förnuft som finns i dem och alla deras 
värdesättningar och belysningar av tingen måste fram i ljuset!1 
Friedrich Nietzsche  

Inledning – värdegrunden och de oförytterliga värdena 
Värdegrunden är ett politiskt laddat ord trots att samtliga politiska partier i riksdagen stod 

eniga bakom den formulerade värdegrunden i läroplanen. Värdegrunden som begrepp 

infördes under 1990-talet i och med Läroplanskommittén och deras utredning Skola för 

bildning (1992:94). Överföringen ”av vetande och värden” hör till skolans centrala och 

ofrånkomliga funktioner.2 Begreppet värdegrund utgör ett av fundamenten i de nya 

läroplanerna och skall ligga till grund för all verksamhet i förskolan och skolan. Det antas i 

läroplanen att det finns oförytterliga värden som ”i en given kulturkrets gäller under alla 

omständigheter”.3 De värden som lyfts fram i läroplanerna och som skolan skall gestalta och 

förmedla är: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta” 

vilket skall ske i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism.4 Vad som exakt åsyftas med formuleringen västerländsk humanism 

klargörs dock inte i läroplanen men diskuteras däremot i Skolverkets kommentar till skolans 

värdegrund från maj 1999.5 I den kommentaren behandlas värdegrundsbegreppet utifrån olika 

infallsvinklar och en inblick ges i de överväganden som Läroplanskommittén gjorde då 

värdegrunden infördes som begrepp i läroplanerna. Bl.a. hävdar universitetskansler Sigbrit 

Franke i Skolverkets kommentar att:  

                                                             

1 Nietzsche, Friedrich, Den glada vetenskapen, Korpen, Göteborg: 2002, s. 23 
2 Läroplanskommittén, Bildning och kunskap: särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning 
(SOU 1992:94), Statens skolverk: Liber distribution, Balder, Stockholm: 1994, s. 15 
3 Läroplanskommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, SOU 1992:94, Utbildningsdepartementet, 
Allmänna förl., Norstedt, Stockholm: 1992, s. 47 
4 Zackari, Gunilla; Modigh, Fredrik; Värdegrundsboken: om samtal för demokrati i skolan, Danagårds grafiska, 
Värdegrundsprojektet, Utbildningsdep., Regeringskansliet, Stockholm: 2000, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/23/93/8a95dbe6.pdf 
5 Skolverket, 1999, Skolans värdegrund. Kommentar till läroplanen. Ständigt. Alltid!, www.senrp.se, i förordet.  
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De mänskliga fri- och rättigheterna är i teorin oomstridda. Det är få som inte anser att 
alla samhällsbyggen skall vila på dessa moraliska principer som vuxit fram under 
seklen ur filosofiska och etiska reflektioner om humanismen som grundetiken för ett 
demokratiskt samhälle… Den humanistiska grundsyn som dessa principer vilar på 
känns desto med värdefull att slå vakt om när vi betänker de utbrott av barbari som vi 
upplevt under största delen av 1900-talet… diktaturstyre har blottat hur bräcklig vår 
demokrati egentligen är och hur viktigt det är att aldrig försjunka i den bekvämliga 
tanken att de demokratiska värdena för alltid är vunna och att barbarin är ett minne 
blott.6 

Att skolan förmår upprätthålla legitimiteten och respekten för dessa värden framstår som att 

säkra freden och demokratin i världen från barbariet.  

Problemområde 
Angående värdegrunden i läroplanen aktualiseras frågor om hur ”dessa moraliska principer 

som vuxit fram under seklen ur filosofiska och etiska reflektioner om humanismen som 

grundetiken för ett demokratiskt samhälle” egentligen kan identifieras.7 För att leta rätt på 

idéerna bakom läroplanens moraliska principer behövs en moralens genealogi8 som kan 

tydliggöra den ideologiska grunden och därmed ge trovärdighet och legitimitet till läroplanens 

värdegrund. Det finns en fara i att läroplanens värden tas för givna; om värdegrunden ska 

framstå som berättigad måste istället idéerna bakom synliggöras och prövas. För ämnet 

utbildningsvetenskap är tilltron för värdegrundens bärkraft av högsta relevans, eftersom 

lärarkåren inte bara ska förmedla kunskaper till eleverna utan även är förpliktigad i 

professionen att gestalta och förmedla värden.  

    Svante Nordin menar att från och med 1700-talet har det rått ett konkurrensförhållande 

mellan filosofi, religion och vetenskap angående tolkningsföreträdet för hur världen är 

beskaffad. Ett sådant konkurrensförhållande avspeglas i läroplanens formuleringar. I 

läroplanen, i det första kapitlet med rubriken Skolans värdegrund och uppgifter hänvisas, 

under första stycket med rubriken Grundläggande värden, till kristen tradition och 

västerländsk humanism men det hävdas också att ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig 

grund”.9 I Värdegrundsboken utgiven av Regeringskansliet år 2000 hävdas: 
All utbildning måste bygga på en moralisk grundhållning och se individen i varje 
människa. En medmänsklig skola måste alltid och aktivt värna om vissa värden. Den 

                                                             

6 Skolverket, 1999, Skolans värdegrund. Kommentar till läroplanen. Ständigt. Alltid!, s. 24-25 
7 Skolverket, 1999, Skolans värdegrund. Kommentar till läroplanen. Ständigt. Alltid!, s. 24-25 
8 ”Genealogi” ('härkomst', 'generation'), släktvetenskap; härledning. Inom antropologin definieras genealogi som 
en redogörelse för härstamningsförhållanden. http://www.ne.se/lang/genealogi, Nationalencyklopedin, hämtad 
2012-04-27. 
9 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705, s. 5 
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kan inte vara värdeneutral. Det är därför nödvändigt att skolan tar upp frågor om 
demokrati, alla människors lika värde, skyldigheter och rättigheter. Värdegrunden 
handlar om allt detta. Men att undervisa om värdegrund, etik och moral är inte nog. 
Värdegrunden måste prägla hela förskolans och skolans verksamhet. Förskolan och 
skolan har i uppgift att lyfta fram de grundläggande värderingar som samhället vilar 
på.10  
 

Frågor ställs i inledningen av Värdegrundsboken:  

”Vad är värdegrund för något? Finns det och bör det finnas en gemensam värdegrund 
i den mångkulturella och pluralistiska skola som vi redan har? Behöver 
värdegrunden och demokratin försvaras? Hur skall skolan förhålla sig i 
fostransfrågor i relation till föräldrarna? Vi gör i Värdegrundsboken ett försök att 
besvara dessa och andra frågor.”11  

Utgångspunkten i det här arbetet är det problem som Nietzsche lyfte fram redan under 1800-

talet som dock framstår som dagsaktuellt: ”Framför allt hade Nietzsche för första gången med 

full kraft ställt den tänkande mänskligheten inför nihilismens problem. Givet att religionen 

tappat sin makt över sinnena, givet att vetenskapen inte har något att säga om gott och ont, rätt 

och orätt – varifrån skall människorna i fortsättningen hämta de värden på vilka de skall leva 

sina liv?”12 Värdenihilism handlar om att värdebegreppen endast är fiktioner och saknar 

objektiv grund; vi har den moral som är biologiskt gynnsam, värdena motsvaras inte av något 

faktiskt, objektivt.13 Detta är den grundläggande problemställningen i den här uppsatsen, 

d.v.s. nihilismens problem i relation till skolans värdegrund; på vilka grunder kan skolan 

hävda vissa värden på bekostnad av andra värden? Vem kan, och har befogenhet att, ytterst 

bestämma vilka värden som skolan ska stå för och förmedla till eleverna? Finns rätt och fel, 

eller är värdegrunden bara fina men tomma ord? Läroplanen är barn av sin tid och utmärks av 

”djup moralisk oklarhet” hävdar professor och docent i pedagogik Kennert Orlenius.14 

Orlenius ifrågasätter om det överhuvudtaget är möjligt att rekonstruera gemensamma värden i 

ett postmodernt samhälle.    

    I den här studien vill jag utifrån en narrativanalys undersöka hur skolans värdegrund kan 

förstås, förankras eller kritiseras ur ett filosofiskt perspektiv. För ämnet utbildningsvetenskap 

är det av stor relevans att skärskåda den filosofiska basen för skolans värdegrund. Är 

värdegrunden som ”kejsarens nya kläder” eller ”kan de formulerade gemensamma värdena 

                                                             

10 Zackari, Gunilla; Modigh, Fredrik, s. 6 
11 Zackari, Gunilla; Modigh, Fredrik, s. 8 
12 Nordin, Svante, Filosofins historia: det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, 
Upplaga 2, Studentlitteratur, Lund: 2003, s. 462 
13 Nordin, Svante, 2003, Filosofins historia, s. 459  
14 Orlenius, Kennert, Värdegrunden - finns den?, 1. uppl., Prinfo/Team Offset & Media, Malmö: 2001, s. 90 
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utgöra instrument för att skapa den goda skolan och det goda livet för framtidens medborgare 

i ett postmodernt samhälle?”.15 

    När Läroplanen hävdar att ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna 

att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i 

praktisk vardaglig handling”16 så aktualiseras frågan vilka är ”vårt samhälles gemensamma 

värderingar”? Formuleringen ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism”17 måste förstås som ett historiskt konstaterande snarare 

än något normativt. Idag måste värdegrunden också förstås utifrån en postmodern kontext. I 

Värdegrundsboken hävdas att: ”Läroplanerna ger i sina skrivningar uttryck för samtida 

ideologiska strömningar och värderingar och för förskolans och skolans roll i samhället.”18  

    Givet att läroplanens värdegrund är en spegel av ”vårt samhälles gemensamma 

värderingar” så är en hypotes rimlig att även Nietzsches anti-humanism och den kritik av 

moderniteten som hans filosofi inspirerat till gjort avtryck i läroplanen. Hans betydelse för 

delar av det senare 1900-talets filosofi är stor p.g.a. den kritik av det västerländska tänkandet 

som han formulerade.19 Nietzsches och Kants tänkande antas i det här arbetet vara viktigt för 

två helt olika idéströmningar, som på olika sätt haft betydelse för värdegrundens utformning. 

Kant framstår som en viktig humanistisk tänkare medan Nietzsche har lagt en filosofisk grund 

för samhällskritik som använts i de postmoderna och de postkoloniala teorierna. Att 

problematisera och förstå läroplanen och värdegrunden utifrån Immanuel Kants filosofi samt 

utifrån Nietzsches filosofi är ett sätt att förankra värdegrunden i moralfilosofi med syftet att 

pröva dess legitimitet och trovärdighet, d.v.s. att påvisa och härleda en filosofisk 

underbyggnad, att problematisera och identifiera värdegrundens ideologiska rötter i en 

postmodern kontext. 

Bakgrund 
Det hävdas i läroplanen att det finns en etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism. 20 Humanismen har förändrats sedan 1700-talet; humanism kan i 

                                                             

15 Orlenius, Kennert, Värdegrunden – finns den?, s. 90 
16 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 11 
17 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5 
18 Zackari, Gunilla; Modigh, Fredrik, s. 9  
19 “Friedrich Nietzsche“, http://www.ne.se/lang/friedrich-nietzsche, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-09. 
20 Se bilaga 1 – ”Läroplanens värdegrund”. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011 
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modern tid innebära: ett bildningsbegrepp, ett politiskt-filosofiskt begrepp samt ett begrepp 

för en epok, renässanshumanismen.21 Under 1900-talet fram till andra världskriget 

associerades humanism framför allt till ”en tysk kulturuppfattning och en nyhumanistisk 

bildningstradition”,22 som kunde vara konservativ, elitistisk med en betoning på att 

”humanismen är aristokratisk till sin natur” samt klassicistiska bildningsideal.23 Humanism 

började efter andra världskriget istället att förknippas med upplysningen, demokrati, tolerans 

och mänskliga rättigheter (vilket innebar ett uppbrott från 1800-talets humanism och en 

återgång till 1700-talets humanism).24 Idéerna om de mänskliga rättigheterna har sina rötter i 

den västerländska upplysningstraditionen. Med upplysningen avses en intellektuell strömning 

under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike och den krets filosofer och författare 

som med förnuftets och vetenskapens hjälp sökte skapa en sammanhängande rationalistisk 

världsbild och samtidigt kritiserade dogmatism och maktfullkomlighet i kyrklig eller statlig 

form.25 Tänkare som John Locke (1632-1704) samt Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

formulerade grunderna till den livsåskådning som kallas för humanism. Dessa inspirerade 

filosofen Immanuel Kant (1724-1804) som har haft en avgörande roll för tankarna om 

mänskliga rättigheter. Kants filosofi präglar fortfarande vårt sätt idag att se på människan och 

samhället.26 Bl.a. den amerikanske politiske filosofen John Rawls argumenterar för den 

betydelse Kant tillskriver förnuftet som grund för rättvis politik och en bra värld.27  

    I läroplanen betonas vikten av att ” förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna.28 ”Alla som verkar i skolan ska alltid hävda de grundläggande värden som 

anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem”.29 

För att skolan och lärarkåren ska kunna fostra eleverna till att respektera de mänskliga 

rättigheterna och förankra de värden som läroplanen förespråkar förefaller det nödvändigt 

med kunskap om den ideologiska underbyggnaden till dessa. På vilka grunder kan de värden 

som det är skolans uppdrag att förmedla till eleverna hävdas? Vilken etik kan hävdas på 
                                                             

21 Hansson, Jonas, Humanismens kris: bildningsideal och kulturkritik i Sverige 1848-1933, B. Östlings bokförl. 
Symposion, Eslöv: 1999, s. 22 
22 Ers, Andrus; Segrarnas historia: Makten, historien och friheten studerande genom exemplet Herbert Tingsten 
1939-1953, Bokförlaget H:ström, Umeå: 2009, s. 105 
23 Hansson, Jonas, Humanismens kris, s. 188 
24 Hansson, Jonas, Humanismens kris, s. 212 
25 ”Upplysningen” http://www.ne.se/lang/upplysningen, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-28. 
26 Gunner, Göran; Namli, Elena; (red.), Allas värde och lika rätt: perspektiv på mänskliga rättigheter, 
Studentlitteratur, Lund: 2005, s. 89 
27 Gunner, Göran; Namli, Elena; (red.), s. 92 
28 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5 
29 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 6 
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grundval av humanismen? Vilka värden finns i humanismen? Att skolan och lärarkåren är 

djupt förankrad i de humanismens idéer som bär upp de värden skolan ska förmedla förefaller 

vara av ödesdiger betydelse. Skolan har ett oerhört viktigt uppdrag att på ett trovärdigt sätt 

hävda en solid värdegrund, ideologiskt underbyggd i humanistisk moralfilosofi. I det här 

arbetet är avsikten att utforska filosofins möjligheter att säkra världen emot en humanismens 

kris, och att söka rötterna till ”vårt samhälles gemensamma värderingar”.30 

Syfte & frågeställning  
Syftet är att utforska och problematisera vilka idéer i västerländsk humanism som kan utgöra 

ideologisk grund till de värden skolan ska värna om och förmedla till eleverna. Filosofisk 

reflektion runt värdegrunden kan leda till att den förstås tydligare och i högre grad framstår 

som ett användbart redskap i elevernas fostran. Metoden är jämförande narrativ- 

ideologianalys; d.v.s. att jämföra två viktiga filosofer och analysera värdegrunden i läroplanen 

genom deras perspektiv. För att gå till rötterna till de idéer som ligger till grund för skolans 

värdegrund har jag valt en viktig västerländsk tänkare moralfilosof, humanist och 

upplysningsideolog, nämligen Immanuel Kant och avser att göra en narrativ ideologi-analys 

av hans texter och se hur dessa idéer kan bära upp värdegrunden.  

    Nietzsche hävdade att Gud är död, vilket var hans diagnos på kulturen och samhället, d.v.s. 

Nietzsche pekade på det problematiska i att hävda vissa värden i ett samhälle där religiösa 

argument inte längre har legitimitet.31 I Till moralens genealogi: en stridsskift (också utgiven 

med titeln: Om moralens härstamning - En stridsskrift), gör Nietzsche upp med vad han anser 

vara moralisk förljugenhet och moralism i framförallt kyrkan genom historien och hos dess 

prästerskap men också i kulturen överhuvudtaget.32 ”Dessa verkstäder där man fabricerar 

ideal – mig förefaller det som om de stinker av idel lögner”.33 Nietzsche och Kant 

representerar två idéströmningar som haft stor betydelse i västvärlden på olika sätt; Nietzsche 

har inspirerat samhällskritisk forskning av kulturen, makten, samhället och moderniteten 

medan Kant har lagt grunden till idéer om fred och mänskliga rättigheter. Bl.a. Svante Nordin 

hävdar om Nietzsche, att: ”Dennes betydelse för 1900-talets idéliv, inte bara dess filosofi utan 

hela dess human- och samhällsvetenskap, litteratur och konst, politiska och religiösa debatt, är 
                                                             

30 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 11 
31 Nordin, Svante, 2003, Filosofins historia, s. 459 
32 Nietzsche, Friedrich, ”Bortom gott och ont: förspel till en framtidens filosofi”; ”Till moralens genealogi: en 
stridsskrift”; i Samlade skrifter. Band 7, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv: 2002, s. 296-297 
33 Nietzsche, Friedrich, ”Till moralens genealogi”, i Samlade skrifter, s. 218 
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svårt att överskatta”.34 I det postmoderna perspektivet är det problematiskt att hävda ett 

metanarrativ på bekostnad av andra berättelser med andra värden. Michael Foucault, Edward 

Said m.fl. stöder sig på Nietzsches tankgods i sin kritik av moderniteten utifrån ett 

postmodernt/postkolonialt perspektiv och lyfter bl.a. fram det intima förhållandet mellan 

kunskap och makt.35 

Frågor som ligger till grund för analysen är: 

1. Hur definieras de olika humanistiska inriktningarna och hur tolkas humanismens 

kris/potential i läroplanens förarbeten? 

2. Hur kan läroplanens värdegrund försvaras eller kritiseras utifrån Immanuel Kants 

filosofi samt utifrån Nietzsches filosofi? 

3. Hur kan moralens ontologi definieras utifrån Kant, Nietzsche samt läroplanens 

värdegrund och dess förarbeten och kommentarer?  

4. Hur har den moderna respektive den postmoderna berättelsen gjort avtryck i 

läroplanen?  

Forskningsläge & bakgrundslitteratur 
Kennert Orlenius har skrivit en bok som heter Värdegrunden – finns den? Utgångspunkten för 

hans analys är att läroplaner är ett resultat av politiska kompromisser samt idéströmningar i 

tiden snarare än att några experter och skolforskare formulerar hur de tycker skolan borde 

vara. Orlenius menar att formuleringarna i läroplanen delvis är en respons på ett allt mer 

mångkulturellt och pluralistiskt samhälle.36 Orlenius diskuterar formuleringarna om att 

individens fostran skall ske i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism. Den formuleringen var en politisk kompromiss som var 

kontroversiell och orsakade mycket diskussion. Orlenius menar att frågan borde vara vad som 

egentligen kan utgöra grunden för etik och värdegrund i ett postmodernt samhälle. Även 

begreppet humanism är problematiskt. En humanist kan hävda att förnuftet utgör etikens 

grund, det gjorde redan Sokrates på 400-talet f.Kr. Den idén var central för 

upplysningsfilosoferna under 1700-talet.37 En tendens i humanismen handlar dock om 

                                                             

34 Nordin, Svante, 2003, Filosofins historia, s. 455 
35 Läroplanskommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, SOU 1992:94, Utbildningsdepartementet, 
Allmänna förl., Norstedt, Stockholm: 1992, s. 457 
36 Orlenius, Kennert, Värdegrunden - finns den?, s. 20 
37 Orlenius, Kennert, Värdegrunden – finns den?, s. 40 
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avståndstagande från religion och kyrkans hegemoni och ett ateistiskt förhållningssätt vilket 

skulle kunna leda till värdenihilism som bl.a. Nietzsche påvisat. 

    Det har skrivits många uppsatser och avhandlingar som berör och problematiserar den 

kristna traditionens relevans till skolans värdegrund och den politiska eftergiften till 

kristdemokraterna.38 Bl.a. har Elisabeth Lundkvist Jonsson skrivit en C-uppsats i 

utbildningsvetenskap ht 2007 vid Södertörns Högskola som är upplysande angående 

resonemangen i läroplanskommitténs förarbeten och betänkanden. Hon har på ett djupgående 

sätt använt bl.a. SOU 1992:94, Läroplanskommittén Skola för bildning: huvudbetänkande, 

som källa vilket beskriver förarbetet till läroplanen 1994. I läroplanskommitténs 

huvudbetänkande har den katolske prästen Anders Piltz skrivit bilaga 8 med rubriken: Kristen 

etik och västerländsk humanism. I den delen diskuteras etikens förankring i den kristna 

traditionen och humanismen som sedan låg till grund för läroplanens formuleringar, även om 

Piltz inte till fullo kunde få det som han föreslagit.39 

    Hedin & Lahdenperä inleder en fördjupningsrapport, Värdegrund och samhällsutveckling 

som först utgavs på uppdrag av Regeringskansliet inom ramen för Utbildningsdepartementets 

Värdegrundsprojekt, med att hävda att ordet värdegrund är en konstruktion som ger 

möjligheter till olika tolkningar. ”Uppgiften är därför tankeväckande och som en arkeologisk 

upptäcktsfärd; en resa till sin egen och andras kulturlandskap. Och man vet inte vad som 

kommer fram när man börjar `gräva i grunden´”.40 Dock gräver de inte särskilt djupt i vad 

arvet från Hellas och Israel mer preciserat kan stå för. Med arvet från Israel åsyftas 

kristendomen och Hedin tycker det är gåtfullt att orden ”kristen etik” finns med i läroplanen 

och anser att det har skapats en myt om ”arvet från Hellas och Israel”.41  

    Många har skrivit om värdegrunden i läroplanen men i begränsad omfattning verkligen gått 

till de filosofiska källorna till de idéer som anges vara grunden till läroplanens värden. En som 

dock fördjupat sig i frågor runt skolans värdegrund är Roger Fjellström, som är docent i 

praktisk filosofi men lärare och forskare även i pedagogik, som bl.a. skrivit boken 

Skolområdets etik. En studie i skolans fostran. Han är forskare vid Filosofiska institutionen, 

                                                             

38 Fjellström, Roger, ”Kristen etik inte bara kristen”, Lärarnas Nyheter, 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2010/02/26/kristen-etik-inte-bara-kristen, s.2 
39 Jarl, Maria, Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum, Holmbergs, 1.uppl., Malmö: 2010, s. 97 
40 Hedin, Christer; Lahdenperä, Pirjo, Värdegrund och samhällsutveckling, Värdegrundsprojektet, 
Utbildningsdep., Regeringskansliet, Stockholm : 2000, s. 7 
41 Hedin, Christer, Lahdenperä, Pirjo, s. 14-15 
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Stockholms universitet och undervisar i lärarutbildningen om yrkesetiska dilemman. Han 

efterlyser mer filosofisk reflektion, särskilt i politisk filosofi och etik för att ge ökad klarhet 

om vad läroplanernas fostransmål egentligen innebär. ”Studier som fokuserar värde- och 

normprinciper och karaktärsdaning i skolan, i synnerhet studier som är av normativ eller 

filosofisk karaktär, saknas i stor utsträckning i Sverige” enligt Fjellström.42 Uttrycket 

värdegrund måste ges ett tydligare innehåll för att inte uppfattas som luddigt men 

forskningsläget är bristfälligt, menar Fjellström.43 

    David Brolin har skrivit en bok Friedrich Nietzsche: liv, filosofi, politik (2010) där han 

ställer sig kritisk till en stor del av Nietzscheforskningen. Föreställningen om Nietzsche som 

en personifiering av otidsenligheten får sig en hård törn av Brolin som menar att Nietzsche 

bör förstås i sitt historiska sammanhang. Nietzsche har ofta framställts som en opolitisk 

person, mot den föreställningen invänder Brolin och visar istället att mycket av det Nietzsche 

skrivit i själva verket först blir begripligt när det förstås utifrån Nietzsches politiska och 

aristokratiska tankestruktur.44  

    Otried Höffe som är en av vår tids främste kännare av Immanuel Kant har skrivit boken 

Immanuel Kant (2004). I den presenteras Kants grundtankar inom etiken, filosofin, 

rättsfilosofin och det politiska tänkandet. Kants inflytande fram till vår tid diskuteras; Höffe 

menar att Kants tänkande i högsta grad är relevant även i vår tid; ”Immanuel Kants filosofi 

utgör inte bara den intellektuella höjdpunkten på den Europeiska upplysningen, utan är också 

en omvandling av den”.45 

    Richard Norman som är professor i moralfilosofi vid the University of Kent at Canterbury 

har skrivit boken The Moral Philosophers: An Introduction to Ethics. Norman gör bl.a. en 

analys av Nietzsches tänkande med utgångspunkt i boken The Genealogy of Morals. 

    Svante Nordin, har skrivit Filosofins historia: det västerländska förnuftets äventyr från 

Thales till postmodernismen (2003) samt Filosoferna: det västerländska tänkandet sedan år 

1900: [Nietzsche - Freud - Bergson - Sorel - Russell ...] (2011) som varit till stor hjälp för att 

                                                             

42 Fjellström, Roger, Skolområdets etik: en studie i skolans fostran, Studentlitteratur, Lund: 2004, s. 23 
43 Fjellström, Roger, Skolområdets etik. En studie i skolans fostran, s. 24 
44 Wallrup, Erik, ”Vi är inte klara med Nietzsche på länge än”, SvD, publicerat 15 oktober 2010, hämtat 2012-
05-16, http://www.svd.se/kultur/understrecket/vi-ar-inte-klara-med-nietzsche-pa-lange-an_5509943.svd 
45 Höffe, Otfried, Immanuel Kant, Thales, Lettland, Stockholm: 2004, s. 9-10 
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förstå de olika filosofiska strömningarna. Svante Nordin är professor i idé- och 

lärdomshistoria vid Lunds Universitet.  

    Professor Alister McGrath hävdar i sin bok The twilight of atheism: the rise and fall of 

disbelief in the modern world att “ateismens stjärna” oväntat dalat. Med det menar han att 

ateismen varit ett viktigt paradigm i tvåhundra år, från franska revolutionen 1789 till 

kommunismens fall 1989, under den moderna epoken. Under samma epok har demokrati 

utvecklats ut över världen och sekularisering; det postmoderna tillståndet har inneburit ett 

paradigmskifte som visat sig innebära religionens återkomst, enligt McGrath.46 McGrath 

diskuterar humanism, Nietzsche samt postmoderniteten utifrån ett kristet perspektiv.  

Material  
Empiriskt material och primärkällor i det här arbetet är regeringens, skolverkets och 

läroplanskommitténs olika förarbeten, läroplaner, kommentarer och betänkanden till 

läroplanen och värdegrunden. Läroplanskommittén Skola för bildning: huvudbetänkande 

(SOU 1992:94) utgör en primärkälla. Till betänkandet ingår bilagor; Anders Piltz har skrivit 

bilaga 8, med rubriken Kristen etik och västerländsk humanism. Där presenteras resonemang 

som utgör empiriskt material till analysen för hur läroplanskommittén tolkar humanismens 

kris/potential och definierar olika humanistiska inriktningar. Även Svensk författningssamling 

– Sveriges Riksdag, Skollag (2010:800), samt Skolverkets kommentar från 1999, Skolans 

värdegrund. Kommentar till läroplanen. Ständigt. Alltid!, och Skolverkets, Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, och 

Värdegrundsboken: om samtal för demokrati i skolan utgiven av Regeringskansliet utgör 

primärkällor till att svara på frågorna.  

    Vid analysen av narrativa teman i Kants respektive Nietzsches filosofi används deras egna 

texter som primärkällor. Som hjälp till att förstå Nietzsche och Kant har flera olika uttolkare 

av deras tänkande använts som bakgrundslitteratur. 

Metod – narrativ ideologianalys  
För att utforska, analysera och hantera de idéer och ideologier som ligger till grund för 

läroplanen framstår narrativ analys som en lämplig metod. Med hjälp av den narrativa 

                                                             

46 McGrath, Alister, The rise and fall of disbelief in the modern world, The Twilight of Atheism, New York: 
2004, Doubleday, Random House, Inc., s. 260 
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metoden vill jag undersöka hur olika narrativ kan identifieras i valda texter. Ett skäl som 

Bergstöm & Boréus anger till att studera narrativer är ”att man vill lära sig mer om hur 

makten reglerar förståelseprocesser i samhället och, i relation till det, om identitet och om hur 

människor begripliggör sin omvärld”.47 Studiet av narrativ är ett sätt att studera ideologier och 

maktfördelning i samhället. Studiet av narrativ kan också ge insikter om fenomen som 

uppfattas som självklara och naturliga.48 Att skolan har som uppdrag att fostra eleverna till 

vissa värden är en sorts maktutövning, skolan har makten att reglera förståelseprocesser i 

samhället och påverka elevernas sätt att tänka.49 En kamp utspelas hela tiden mellan olika 

företeelsers innebörd i samhället, t.ex. vilka värden som ska vara vägledande i läroplanen, och 

det kan diskuteras på vilken arena makten finns att slutligen genomföra den agenda som lärare 

och elever sedan måste efterleva.50  

    Narrativ analys handlar om att söka ”narrativa teman” viket innebär ”förgivettagna 

antaganden om hur världen fungerar”.51 Vissa forskare hävdar att vi alla är inneslutna i 

metanarrativer som kan vara t.ex. Utveckling, Upplysning, Demokratins triumfer. En narrativ 

analys kan ge lärdomar om ideologi och makt och dessutom ”insikter som annars skulle vara 

oåtkomliga, inte minst om hur människor egentligen gör den sorts texter som det sociala livet 

formas av begripliga”.52 I den här studien är syftet att begripliggöra värdegrunden i skolans 

läroplan. 

    Narrativ analys kan utformas på många olika sätt. Lieblich använder sig av det holistiskt-

formbaserade sättet att analysera som innebär att handlingen och strukturen fokuseras i hela 

narrativer.53 Herbert Tingsten utvecklade en modell för idé- och ideologianalys som ligger 

den holistiskt-formbaserade narrativanalysen nära. En ideologi konstitueras, enligt Tingsten, 

av tre element (som Lieblich istället benämner narrativa teman):  

 ”För det första grundläggande värdepremisser, t.ex. en viss syn på rättvisa eller en 

viss syn på människans natur... 

                                                             

47 Bergström, Göran; Boréus, Kristina, (Red.), Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, Studentlitteratur, Lund: 2005, s. 225 
48 Bergström, Göran; Boréus, Kristina, (Red.), s. 256 
49 Bergström, Göran; Boréus, Kristina, (Red.), s. 225 
50 Bergström, Göran; Boréus, Kristina, (Red.), s. 256 
51 Bergström, Göran; Boréus, Kristina, (Red.), s. 259-260 
52 Bergström, Göran; Boréus, Kristina, (Red.), s. 260 
53 Bergström, Göran; Boréus, Kristina, (Red.), s. 236 
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  För det andra ingår verklighetsomdömen i en ideologis faktuella och inbördes 

konsistenta påståenden om olika företeelser och förhållanden i samhället… 

 För det tredje innehåller en ideologi enligt Tingsten konkreta rekommendationer 

exempelvis handlingsförslag när det gäller styrelseskickets utformning.  

Dessa tre delar bildar ett någorlunda sammanhållet system, en `samhällsåskådning´” enligt 

Tingsten.54 Genom att söka dessa tre element, eller narrativa teman, kan en 

samhällsåskådning identifieras. Hannah Arendt betraktar politisk teori som ett slags 

berättande; d.v.s. en samhällsåskådning, eller politisk teori kan betraktas som narrativ.55 Med 

Tingstens ideologianalys samt Lieblich holistiskt-formbaserade analysmodell som förebild 

har analysmodellen konstruerats i det här arbetet, d.v.s. narrativ ideologianalys. 

    Att göra en narrativ analys av läroplanens värdegrund handlar om att påvisa hur olika 

narrativ framträder i texten. Narrativ analys bygger på antagandet ”att våra handlingar och ord 

endast blir begripliga i en narrativ inramning. Det är genom narrativer som andra kan förstå 

vad våra ord och handlingar betyder”.56 Analysen utgår ifrån antagandet att läroplanens 

värdegrund får olika mening beroende på vilken narrativ inramning den ges, att den kan 

förstås på olika sätt genom Nietzsches perspektiv än i Kants perspektiv.  

    De valda narrativa temana nedan är min modifikation av Tingstens tre element samt 

Lieblich holistiskt-formbaserade analysmodell med ett tillägg av ”moralens ontologi” som ett 

narrativt tema, eftersom det är en viktig aspekt för analysen av värdegrunden, d.v.s. i vilken 

mening moral, rätt och fel och värderingar finns. Med utgångspunkt i Lieblich – holistiskt-

formbaserade analysmetod samt Tingstens tre element operationaliseras undersökningen 

nedan genom att systematiskt valda narrativa teman/element analyseras i texterna för att 

utifrån dessa identifiera narrativ i texterna.57 Narrativa teman:  

 en diagnos över människans natur, tillstånd, rör sig mänskligheten nedåt mot en 

mörkare period från nuet eller uppåt mot ljusare tider 

 olika utvecklingsmöjligheter, scenarier, d.v.s. fred och lycka eller katastrof, huruvida 

det t.ex. finns en vändpunkt eller en klimax som kastar ljus över hela utvecklingen 

 moralens ontologi 

                                                             

54 Bergström, Göran; Boréus, Kristina, (Red.), s. 151 
55 Bergström, Göran; Boréus, Kristina, (Red.), s. 233 
56 Bergström, Göran; Boréus, Kristina, (Red.), s. 225 
57 Bergström, Göran; Boréus, Kristina, (Red.), s. 236 
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 förslag till åtgärder, rekommendationer, lösning (d.v.s. vad kan utifrån en diagnos över 

människans natur och tillstånd vara en lösning, vilka åtgärder bör vidtas?)   

Teoretiska perspektiv 
I boken Varför vetenskap? av Bjereld, Demker & Hinnfors betonas vikten av att 

medvetandegöra sin teoretiska förförståelse.58 Min förförståelse angående värdegrunden är att 

varje samhälle behöver normer för att fungera eftersom dessa gör det möjligt för människor 

att leva och vara lyckliga. Jag anar att många lärare betraktar värdegrunden med skepsis och 

ser den mest som fina ord utan egentligt innehåll. Valet av Kant & Nietzsche är motiverat 

utifrån hypotesen att dessa tänkare haft betydelse till de idéströmningar i tiden som läroplanen 

ger uttryck för. 

    Epistemologiskt är utgångspunkten i min analys att föreställningar konstrueras i berättelser 

och att människor handlar utifrån dessa snarare än att människans handlande är rationellt, 

d.v.s. en anti-essentialistisk ansats.59 Med moralens ontologi (fråga 3) syftas till frågan i 

vilken mening moral, rätt och fel och värderingar existerar.60 

    För min analys har jag valt att utgå från det teoretiska perspektiv som Jonas Hansson 

redogör för i boken Humanismens kris; Hansson menar att humanismen genomgått olika faser 

och att humanismens idéer under perioder inte stått särskilt högt i kurs; t.ex. under 1930, 40-

talet blev andra idéer populära vilket banade väg för nazismen, kommunismen och fascismen. 

Det är när humanismen upplevts som hotad som den blir medveten menar Hansson, 

”kontrasten gentemot det omänskliga har skapat tydlighet”.61 Efter första världskriget fanns 

en medvetenhet om en humanismens kris, inte minst i Tyskland, som bland annat berördes av 

författaren Thomas Mann.62 Humanismens kris som en diskurs är främst ett 1900-talsfenomen 

och kan indelas i en filosofisk, en vetenskaplig samt en politisk gren. I samtliga är Nietzsche 

en centralgestalt i kritiken av upplysningen, bildningen, idealismen och humaniteten.63 

                                                             

58 Bjereld, Ulf; Demker, Marie; Hinnfors, Jonas; Varför vetenskap?: om vikten av problem och teori i 
forskningsprocessen, Studentlitteratur, Lund: 2009, s. 23 
59 Bergström, Göran; Boréus, Kristina, (Red.), s. 20-23, 260 
60 ”ontologi” (av grekiska 'varande' och -logi), läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening 
läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri 
och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten. Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/lang/ontologi, , hämtad 2012-06-22. 
61 Hansson, Jonas, Humanismens kris, s. 7 
62 Hansson, Jonas, , Humanismens kris, s. 17 
63 Hansson, Jonas, Humanismens kris, s. 22 
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Humanism kan innebära bildningsideal, ett politiskt filosofiskt begrepp, ett epokbegrepp för 

renässansen, men Hansson menar att den enda gemensamma nämnaren för alla varianter av 

humanism är en ”fortgående kamp om definitionen av det mänskliga”.64 I min undersökning 

avser jag att studera Immanuel Kants texter som en idealtyp för humanismens/upplysningens 

idéer som läroplanens säger sig stödja sig på, samt Nietzsches texter som idealtyp till 

samhällskritiska idéströmningar som kan betraktas som en sorts ”Västerlandets immanenta 

självkritik”, d.v.s. tron på förnuftets förmåga att kritisera sig självt.65  

Etnocentrism eller kulturrelativism  

Filosofin, med rötter i det klassiska Grekland, handlar, enligt Nordin, om ”det västerländska 

förnuftets äventyr”. Nordin menar att: ”Om vi alls kan tala om ett `västerländskt projekt´ så är 

det filosofins projekt”. ”Filosofin sådan den odlades bland grekerna underkände alla 

auktoriteter utom förnuftets, den ställde alla traditioner och sedvänjor inför förnuftets 

domstol, den hävdade varje människas intellektuella och moraliska självständighet, den hyste 

föga respekt för vedertagna religiösa eller nationella uppfattningar”.66 Ove Bring hävdar att 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna gör universella anspråk vilket innebär att 

dessa rättigheter bör gälla för alla människor, regioner, kulturer och folk. Den inställningen 

kan från ett u-landsperspektiv, eller i muslimska länder, eller bland urbefolkningarna tolkas 

som västerländsk kulturimperialism med motiveringen att alla kulturer är lika mycket värda; 

de kulturella värderingar som råder i en annan del av världen är inte sämre än de 

västerländska värderingarna. Den inställningen kallas för kultrelativism och utmanar den 

västerländska upplysningens universella anspråk.67 När Sitting Bull 1875 förhandlade med 

den vita regeringen angående indianernas rätt att jaga på sina marker och leva enligt sin 

traditionella livsstil hävdade Sitting Bull en helt annan berättelse än den förhärskande 

berättelsen om USA; han hävdade att Wakantanka (den store anden) gett indianerna rätten att 

jaga och leva som de alltid gjort medan regeringens förhandlare identifierade sig i den 

”kristna liberala amerikanska civilisationens narrativ” som skulle civilisera urbefolkningen.68 

                                                             

64 Hansson, Jonas, Humanismens kris, s. 22 
65 Nordin, Svante, 2003, Filosofins historia, s. 12 
66 Nordin, Svante, 2003, Filosofins historia,  s. 12 
67 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg - genom historien, Bokförlaget Atlantis, 2011, s. 595 
68 Brown, Dee; Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee: erövringen av Vilda västern ur indianernas perspektiv, 
Karneval, Stockholm: 2008, s. 272, 280 
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Modernitet och postmodernitet 

Med moderniteten och upplysningen som ledstjärna skulle vetenskapen vara grunden för 

skolans undervisningsideal snarare än religionen ansåg man efter andra världskriget. 

Kunskapen skulle vila på vetenskaplig, objektiv grund och skiljas från värderingar; vetenskap 

ansågs stå för fakta medan religionen stod för värderingar. Med vetenskapen som grund skulle 

det goda samhället skapas. Det moderna samhället har sin grund i upplysningsfilosofi och 

dess tilltro till människans förnuft samt tro på ordning och rationalism som bl.a. lett till t.ex. 

den sociala ingenjörskonsten som handlade om utvecklingsoptimism, ideologier och stora 

berättelser och sanningar.69  

    Ett postmodernt perspektiv kan förklaras utifrån Foucaults kritik av moderniteten som går 

ut på att allt skulle kategoriseras och kontrolleras. Som en infektion, för att inte spridas, bör 

kontrolleras och isoleras för att slutligen elimineras, så har moderniteten behandlat religionen 

genom att isolera den till en avskild sfär separerad från det offentliga i moderna 

sekulariserade samhällen, för att där kunna kontrollera den och sedan helst eliminera den.70 

Det postmoderna samhället karakteriseras istället av olikheter, mångfald och subjektiva 

sanningar. Även tilltron till vetenskapen har minskat eftersom vetenskapen inte kunnat lösa 

många av världens problem. Den postmoderna människan skapar sin egen moral, inget 

utanför människan utgör grunden till moraliska ställningstaganden.71 Narrativ är ett begrepp 

som ofta förknippas med postmodernism, vilket till stor del kan tillskrivas Lyotard, som 

hävdade att ”det postmoderna tillståndet” utmärks av att ett fåtal metanarrativer har ersatts av 

ett oräkneligt antal mikronarrativer. I det postmoderna tillståndet är inte längre ”de stora 

berättelserna” giltiga; det hävdade Lyotard i boken La condition postmoderne (”Det 

postmoderna tillståndet” som publicerades 1979).72  

    Termen ”narrativ kunskap” används som hänvisning till ett förnimmelsesätt som skiljer sig 

från ”monologiska föreställningar om sanningen som tenderar att vara rationella och 

vetenskapliga”.73 Postmodernister framhåller den frigörande förmågan hos mikronarrativerna 

som utmanat de gamla hegemoniska metanarrativerna.74 Många vänsterintellektuella i 

                                                             

69 Orlenius, Kennert, Värdegrunden – finns den?, s. 58, 59 
70 McGrath, Alister, s. 223 
71 Orlenius, Kennert, Värdegrunden – finns den?, s. 84, 89-90 
72 Nordin, Svante, 2011, Filosoferna: det västerländska tänkandet sedan år 1900, s. 564 
73 Bergström, Göran; Boréus, Kristina, (Red.), s. 227 
74 Bergström, Göran; Boréus, Kristina, (Red.), s. 234 
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Frankrike som tappade tron på marxismen under 1970-talet anammade istället det 

postmoderna perspektivet som innebar en förlorad tro, inte bara på revolutionen, utan också 

krossad tilltro till förnuftet och varje ”stor berättelse”, på moderniteten och ”till sist 

realiteterna själva”.75     

Kritik av upplysningens humanism 

Upplysningsfilosofernas humanism och teorier om rättigheter byggde på tron på en naturrätt, 

att det finns en Naturlag som innebär att om det finns lagar i ett samhälle som strider mot 

människans sanna natur så betraktas en sådan lag som illegitim. FN:s allmänna förklaring, den 

första artikeln hävdar att ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” vilket 

är uttryck för naturrättslig humanism.76 I Sverige har starka intellektuella strömningar motsatt 

sig naturrätten bl.a. vid Uppsala Universitet. Tron ”på personlighetens värde i sig själv” var 

enligt bl.a. professor Axel Hägerström och Uppsalaskolan ren vidskepelse och rätt och fel är 

enligt den rättpositivistiska skolan, som den brukar kallas, meningslösa ord.77 Hägerström var 

övertygad motståndare till alla sorter av värdeobjektivistiska eller naturrättsliga 

föreställningar; han såg som sin viktigaste uppgift att kritisera metafysiken. Moraliska 

värderingar var enligt Hägerström uttryck för subjektiva känslor.78 Uppsalaskolan har av 

kritiker ansetts stå för värderelativism.79 Anders Piltz hävdar i Läroplanskommitténs 

huvudbetänkande att Hägerström stod för en värdenihilistisk filosofi som har spelat stor roll i 

Sverige.80 Kritik emot den filosofiska humanismen och mot upplysningens rationalism har 

framförts av bl.a. Foucault som menar att den moderna västerländska tillvarons rationalisering 

och disciplinering innebär en ”förnuftets och maktens normalitet” där det ”annorlunda” 

definieras ut och det avvikande stöts ut; att det finns förtryckande kontrollerande tendenser 

inom moderniteten.81 Den vetenskapliga rationaliteten ses av Foucault, i Nietzsches efterföljd, 

som ”en vilja till makt”.82 Även Derrida var inspirerad av Nietzsche i kritiken av ”förnuftets 

och vetenskapens hegemoni”.83 

                                                             

75 Nordin, Svante, 2011, Filosoferna: det västerländska tänkandet sedan år 1900, s. 586 
76 Gunner, Göran; Namli, Elena; (red.), s. 87  
77 Läroplanskommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, SOU 1992:94, s. 443 
78 Nordin, Svante, 2011, Filosoferna: det västerländska tänkandet sedan år 1900, s. 187 
79 Hansson, Jonas, Humanismens kris, s. 172-173 
80 Läroplanskommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, SOU 1992:94, s. 443, 457 
81 Nordin, Svante, 2011, Filosoferna: det västerländska tänkandet sedan år 1900, s. 554-556 
82 Nordin, Svante, 2011, Filosoferna: det västerländska tänkandet sedan år 1900, s. 556 
83 Nordin, Svante, 2011, Filosoferna: det västerländska tänkandet sedan år 1900, s. 562 
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Undersökning  
Svante Nordin hävdar att filosofins källa ”är en tro att förnuftet kan ge oss inte bara en 

världsbild att hålla för sann utan en norm att leva efter”.84 Det hävdade även Kant: ”Nu står 

emellertid sedelagen i sin renhet och äkthet inte att söka någon annanstans än i en ren filosofi, 

varför en sådan (metafysik)85 måste komma först, och utan den kan det ingenstans finnas 

någon moralfilosofi”.86 Nedan undersöks filosofins möjligheter att ge en norm att leva efter 

som kan bära upp läroplanens värdegrund. 

    Riksdagen beslöt 1985 med utgångspunkt i språk- och kulturarvsutredningen (SOU 

1983:57) att undervisningen i skolan ska ha ett interkulturellt perspektiv.87 I olika kulturer så 

finns och har funnits olika legitimeringsgrunder till rådande normer, i t.ex. Asien har 

konfucianismen haft stor betydelse för att upprätthålla respekten för specifika normer i 

samhället. Nedan undersöks humanismens potential att bära upp värdegrunden med 

utgångspunkt i först och främst Läroplanskommitténs huvudbetänkande, Skola för bildning: 

huvudbetänkande, SOU 1992:94. 

Fråga 1. Humanismens potential och dess kris 
Hur kan humanismens kris/potential tolkas för de olika humanistiska inriktningarna som 

definieras i läroplanens förarbeten?  

    Skolan ska förmedla värden ” I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism”.88 I en synonymordbok är ordet ”etik” synonymt med: 

moralfilosofi, etiskt system, moralteologi, värderingsfilosofi.89 Värden som solidaritet, 

tolerans och respekt för olikheter är grundläggande för ett välmående samhälle, men hur ska 

människor motiveras att välja det gemensamma goda? Ett möjligt svar är traditionella 

religiösa påbud, men i ett sekulariserat samhälle har många människor dock svårt att 

identifiera sig i ett religiöst narrativ, det implicerar nihilismens problem. Dock kan en annan 
                                                             

84 Nordin, Svante, 2003, Filosofins historia, s. 13 
85”Metafysik”, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som 
avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna. Dessa problem rörde verklighetens mest fundamentala struktur 
och egenskaper, och metafysik framstod därigenom som den mest grundläggande av alla de filosofiska 
deldisciplinerna. Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/metafysik, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-
05-29. 
86 Kant, Immanuel, Grundläggning av sedernas metafysik, Daidalos, Mediaprint, Uddevalla:1997, s. 12  
87 Läroplanskommittén, Bildning och kunskap: särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning 
(SOU 1992:94), s. 63 
88 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5 
89 Gerhardsen, Hanna (Red.), Svenska synonymordbok: [196.000 synonymer], Norstedt, Stockholm: 2009 s, 145 
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motivationsgrund vara moralfilosofisk.90 Nedan analyseras hur humanismens olika 

inriktningar, och dessas kris/potential, definieras i läroplanens huvudbetänkande.  

 Humanism som upplysning, där Immanuel Kant framstår som en av de stora 

upplysningsfilosoferna, ligger till grund för de mänskliga rättigheterna.91 Tron på de 

mänskliga rättigheterna som rättesnöre och värdegrund utgör en sorts överideologi i 

läroplanen.92 

 Humanism som ateism – d.v.s. ett inslag i humanismen är uppgörelsen med kyrkan 

och religionen. Humanism har en religionskritisk tendens med idealet: människan som 

människans enda mått och norm. Bl.a. filosofen Ludwig Feuerbach och Karl Marx såg 

uppgörelsen med religionen och kyrkan som viktig. Inom humanismen finns en 

religionskritisk tradition.93 Att låta förnuftet ersätta kyrkans verklighetsförståelse 

ansågs bana väg för frihet och en bättre värld. Anders Piltz som skrivit bilaga 8 i 

läroplanskommitténs huvudbetänkande menar att den ”Den marxistisk-ateistiska 

humanismen har efter sjuttiofem års experimenterande vid makten lidit en tragisk 

bankrutt, vilket är en akt i `den ateistiska humanismens drama´”.94 

 Humanism som bildning anses viktig i SOU 1992:94, Läroplanskommitténs 

huvudbetänkande, att skolan bör ”ställa sig bakom det klassiska humanistiska idealet 

att genom grundlig förtrogenhet med traditionen genom historia och litteratur skänka 

eleverna en kulturell identitetskänsla och referensram för sin etiska reflektion”.95 Det 

klassiska bildningsidealet anser att arvet från antiken bör vara grunden för studier, 

eftersom detta lärostoff har en bildande och förädlande inverkan.96 Nyhumanism 

framträdde i Tyskland under 1700-talet som nådde sin kulmen med bl.a. Goethe, 

Hölderin och Schiller. Frihet ansågs viktigt för att människan skulle komma till sin 

rätt.97 

                                                             

90 Svenungsson, Jayne, ”Politiken behöver fiktion i brist på tro”, SvD, 2012-04-23, s. 9 
91 Bring, Ove, De mänskliga rättigheternas väg - genom historien, s. 236 
92 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5 
93 Läroplanskommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, SOU 1992:94, s. 455-456 
94 Piltz, Anders, ”bilaga 8” I Läroplanskommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, SOU 1992:94, s. 459 
95 Läroplanskommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, SOU 1992:94, s. 458 
96 Hartman, Sven G., Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, Natur 
och kultur, Stockholm: 2005, s. 306 
97 Läroplanskommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, SOU 1992:94, s. 455 
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 Kristen humanism, har bl.a. formulerats av Jacques Maritain som tror på ”den 

gudomliga försynens ledning” att tillvarata det goda i mänsklighetens arv.98 Thomas 

av Aquino anses vara en stor tänkare inom den riktningen.99 I Sverige har inte kristen 

humanism varit en särskilt inflytelserik idéströmning efter andra världskriget; 

möjligen finns inslag av sådan humanism inom KD. 

Läroplanen i ett historiskt perspektiv 

Skolan har historisk gått från en ”religiös enhetlig auktoritär” skola under 1800-talet fram till 

efter andra världskriget då en demokratisk skola blev idealet med kritiskt tänkande som 

ledstjärna.100 De demokratiska värdena har framhävts allt mer tydligt i läroplanerna under 

1900-talet ”och skolans betydelse som medborgarskola och demokratifostrare har vuxit med 

åren. Ännu tydligare än tidigare framhävs idag att kunskaper och värden är förenade och att 

det sociala sammanhanget är betydelsefullt för lärandet.”101 Skolan ska förmedla ”de 

grundläggande värden som dagens samhälle vilar på” där de mänskliga rättigheterna har en 

särställning.102 Detta kommer till uttryck i läroplanerna sedan 1994, bl.a. med att uttryckligen 

använda formuleringen värdegrund vilket var nytt i 1994 års läroplan. 

    Efter andra världskriget framstod den tidigare idealistiska bildningsfilosofin och 

reformpedagogiken av tyskt ursprung som överspelad och även komprometterad av 

nationalsocialismen. Skolkommissionen ville lägga en grund för ett ”demokratins samhälle” 

som framstod som en nyskapelse, och kapade banden till det ”gamla” och började därför om 

”från år noll”.103 Det goda framtida samhället skulle skapas med tidsenlig vetenskap med 

inspiration från bl.a. nordamerikansk beteendevetenskap. För 1946 års skolkommission var 

det angeläget, mot bakgrund av erfarenheterna från totalitarismen under trettiotalet och andra 

världskriget, att skolans uppgift var att fostra demokratiska människor. Skolkommissionen 

1946 hade en ”positivistisk grundsyn, där begrepp som vetenskaplighet, rationalitet, förnuft 

                                                             

98 Läroplanskommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, SOU 1992:94, s. 455 
99 Läroplanskommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, SOU 1992:94, s. 440 
100 Skolverket, Värdegrunden över tid, http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/demokrati-som-
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och utvecklingsoptimism utgjorde ledstjärnor”.104 Undervisningen skulle vila på ”objektiv, 

vetenskaplig grundval”. Det rådde en föreställning om att skolan skulle vara objektiv och ”fri 

från värden”.105 En objektivistisk positivistisk kunskapssyn var förhärskande som idag har 

övergetts, objektivitet har alltmer framstått som en utopi och ordet finns inte med i senare 

läroplaner. Skolans värdeneutralitet ersattes från 1994 med en värdegrundad skola.106 Idag 

framstår det som att psykologin inte kunnat ersätta den filosofiska och pedagogiska 

reflektionen och en insikt har växt fram om nödvändigheten av att ”ett verksamt 

bildningsarbete måste bygga på seklers samlade erfarenheter” dock utan att söka återskapa 

”skolan förr”.107  

Diskussion 
Det är tydligt att vissa humanistiska riktningar är mer gångbara idag än andra. En tydlig kris 

föreligger enligt Anders Piltz för den ”Den marxistisk-ateistiska humanismen” medan 

upplysingens humanism som ges uttryck i FN:s formuleringar om de mänskliga rättigheterna 

har en stark ställning. En kris förelåg för nyhumanismens ideal efter andra världskriget men 

läroplanskommittén betonar den klassiska bildningens potential i huvudbetänkandet.  

Analys av läroplanen, Kant samt Nietzsche 
Läraren ska ”tydliggöra vilka vetenskapliga grunder, värderingar och perspektiv som 

kunskaperna vilar på och vägleda eleverna så att de kan ta ställning till hur kunskaper kan 

användas” hävdas i läroplanen 2011.108 Utmärkande drag i samhällsutvecklingen under den 

moderna epoken, som kan härledas antingen från 1700-talet alternativt från slutet av 1400-

talet och renässansen, har varit vetenskaplig utveckling, sekularisering och rationalisering. 

Tilltron till att vetenskapen kan ge svar har underminerat traditionens värden men samtidigt 

har kritiker av hela det moderna paradigmet ifrågasatt vetenskapens potential att ge svar på 

allt, bl.a. på de existentiella frågorna, livsstilsfrågor, identitetsfrågor och värderingsfrågor.109 

Olika berättelser och verklighetsförståelser konkurrerar om tolkningsföreträdet. Nedan avser 
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jag att gräva efter de filosofiska rötterna till skolans värderingar med narrativ ideologianalys, i 

följande ordning: 

 läroplanen 

 Kants filosofi 

 Nietzsches filosofi 

 Jämförande narrativ ideologianalys  

Under rubriken Jämförande narrativ ideologianalys avser jag att svara på fråga 2 - 4 och 

jämföra läroplanen med Kants samt Nietzsches filosofi med syftet att förstå 

läroplanen/värdegrunden i deras perspektiv och identifiera de narrativ som framträder i 

skolans läroplan/värdegrund.   

Läroplanen och värdegrunden 

I skolans läroplan anges värdegrundens genealogi väldigt vagt med hänvisning till 

västerländsk humanism samt kristen tradition. Roger Fjellström menar att nyorienteringen 

med Lpo 94 samt Lpfö 98 och sedermera den nya läroplanen 2011 inte är särskilt stor; redan i 

skolberedningens betänkande Grundskolan (1961) fanns formuleringar som betonade att den 

obligatoriska skolans mål är elevens utveckling och fostran på kristen och humanistisk 

grund.110 Visionen för skolkommissionens reformer efter andra världskriget, från 1946 var att 

bygga en konfessionslös skola på vetenskaplig grund, och religiös tro skulle ersättas med 

vetande.111 Roger Fjellström menade att en viss nyorientering, som skett sedan 1990-talet 

med större betoning av värden och fostran, och att den är väldigt vag, otydlig och dåligt 

underbyggd.112  

Narrativa teman i läroplanen 
 en diagnos över människans natur, tillstånd, rör sig mänskligheten nedåt mot en 

mörkare period från nuet eller uppåt mot ljusare tider 
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Hot gentemot läroplanens värden utgör aktörer som finns i världen som motsätter sig 

demokrati ”eller förespråkar och praktiserar rasism, sexism och diskriminering”113 enligt 

Skolverket. Om elever möts med respekt utifrån deras rättigheter förväntas de ”utveckla 

egenskaper som kan bära upp och förstärka demokratins principer”.114 Skolan ska ha en 

demokratisk samhälls- och människosyn. 

 olika utvecklingsmöjligheter, scenarier, d.v.s. fred och lycka eller katastrof, huruvida 
det t.ex. finns en vändpunkt eller en klimax som kastar ljus över hela utvecklingen 

Anders Piltz pläderar i läroplanskommitténs huvudbetänkande för den klassiska humanismens 

ideal: 

 ”Ett vettigt innehåll i begreppet humanism vore den klassiska humanismens ideal, 

Roms och renässansens: att gentemot provinsialism och i sig slutna system, genom 

umgänget med världslitteraturens, trons och filosofins klassiska texter… Varje tid är 

egendomligt blind för vissa sanningar, och först senare generationer ser ytligt just 

denna blotta men tappar själv i gengäld bort något annat… Humanism borde vara 

öppenhet för det främmande, för mångfalden, motsatsen till enfalden.”115 

 moralens ontologi 

Det hävdas på Skolverkets hemsida att skolans värdegrund är ett resultat av demokratin.116 

Det hävdas också att skolans värdegrund vilar ”på ett antal juridiska dokument som trots allt 

kan ändras och justeras av politiker och av företrädare i FN-systemet.” Skolverket menar att 

det finns en moralfilosofi som benämns ”moralisk realism” som bygger på en föreställning 

om att en moralisk värdegrund existerar oberoende av juridiska dokument.117 Men för skolans 

del, hävdar dock skolverket, räcker ett juridiskt stöd även om det går att motivera 

                                                             

113 Skolverket, Vad är en värdegrund – reflektion, 
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värdegrunden utifrån olika moralfilosofiska uppfattningar.118 Läroplanskommittén hävdar: 

”Sådana värden, som även kommer till uttryck i bl.a. grundlagen, i FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna och i FN:s konvention om barnets rättigheter, kan kallas oförytterliga, 

genom att de i en given kulturkrets gäller under alla omständigheter. De kan aldrig sättas ur 

spel, även om de under vissa omständigheter kan te sig opraktiska, oekonomiska eller 

onyttiga”.119 Skolan är inte och kan inte vara värdeneutral, istället ska skolans arbete vila på 

oförytterliga värden som inte är förhandlingsbara.120 

Sverige har som nation förbundit sig att följa vissa internationella 
överenskommelser. Av betydelse är främst sådana som har sin grund i de 
mänskliga fri- och rättigheterna som de proklamerades av Förenta Nationerna 
den 10 december 1948. De är förankrade i vårt rättsliga och politiska system 
och ger yttryck för det svenska folkets ställningstaganden i dessa frågor. De 
utgör en given grund för skolans verksamhet.121 

 förslag till åtgärder, rekommendationer, lösning 

Skolan ska utveckla ”självständiga och samarbetsvilliga individer, som är etiskt medvetna och 

demokratiskt kompetenta”.122 Handlingar och beslut ska utgå från värdegrunden. Syftet med 

utbildningen inom skolväsendet preciseras i skollagen: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta 
och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på.123 

Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 

mellan människor.124 

                                                             

118 Skolverket, Vad är en värdegrund – reflektion, 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/demokrati-som-uppdrag/2.2260/vad-ar-en-vardegrund-
reflektion-1.128141 , Senast granskad: 2011-04-01, hämtad: 2011-04-29 
119 Läroplanskommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, SOU 1992:94, s. 10 
120 Skolverket, 1999, Skolans värdegrund. Kommentar till läroplanen. Ständigt. Alltid!, s. 11 
121 Läroplanskommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, SOU 1992:94, s. 146 
122 Skolverket, Värdegrunden över tid, http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/demokrati-som-
uppdrag/2.2260/vardegrunden-over-tid-1.137482 , Senast granskad: 2011-01-26, hämtad: 2011-04-29 
123 Svensk författningssamling – Sveriges Riksdag, Skollag (2010:800) 4 §, Utfärdad: 2010-06-23, hämtat 2012-
04-29, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-
2010-800/ 
124 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 11 
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Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 
inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och 
kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka 
denna förmåga hos alla som verkar där.125 

Konklusion av läroplanens värdegrund som narrativ 
”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling”.126 

Det är tydligt att läroplanen 2011 är en berättelse som bygger på en föreställning om de 

”grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”127, d.v.s. ett 

samhälle med gemensamma värderingar; det kan liknas med Benedict Andersons definition 

av nationalism som en ”föreställd gemenskap”, d.v.s. det är omöjligt att verifiera eller 

falsifiera att det finns ”gemensamma värderingar” liksom det inte går att påvisa att folk som 

tillhör en viss nation har något gemensamt egentligen, men genom att göra det antagandet 

skapas samhörighet – en föreställd gemenskap, ett VI.128 Dessutom preciseras i 

läroplanskommitténs slutbetänkande vad som menas med grundläggande värden: 

”Oförytterliga värden är de som i en given kulturkrets gäller under alla omständigheter”.129 

Sedan 1990-talet är det uttryckligen skolans uppdrag att förmedla ”de grundläggande värden 

som dagens samhälle vilar på”.130 Det är värden som enligt läroplanskommittén ”har djupa 

rötter i vår historiska utveckling; antikens kulturbidrag, kristen etik, humanism och 

upplysning”.131 ”Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska 

befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medve-

tenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet” anses viktigt i 

läroplanen.132  

    Men ”förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder” ska också 

stärkas.133 Läroplanen innehåller en berättelse om att VI inom vår kultur, genom en historisk 

                                                             

125 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5 
126 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 11 
127 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5 
128 Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen, Reflektioner kring nationalismens ursprung och 
spridning, Diadolos, Göteborg 1992, s. 21 
129 Läroplanskommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, SOU 1992:94, s. 47 
130 Läroplanskommittén, Bildning och kunskap: särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning 
(SOU 1992:94), s. 84 
131 Läroplanskommittén, Bildning och kunskap: särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning 
(SOU 1992:94), s. 84 
132 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5 
133 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5 
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utveckling, har genom dyrköpta erfarenheter utvecklat värderingar som skolan måste 

förmedla genom fostran till eleverna medan DE ANDRA, från andra kulturer, har 

värderingsgrunder som eleverna bör leva sig in i och försöka förstå. Skolans värdegrund avser 

att sammanfatta delar av vårt kulturarv som anses viktiga; ”Den innehåller etiska principer 

som är så värdefulla att de inte får gå till spillo. De är omistliga för samhällets bestånd och 

måste därför leva vidare”134 enligt Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt.  

    Det är ytterligare värden som tillkommer som inte nämndes i den tidigare uppräkningen av 

värden; att skolan ska stärka förmågan ”att leva med och inse de värden som ligger i en 

kulturell mångfald”.135 Skolan ska stärka förmågan att inse de värden (värden i pluralis) som 

ligger i kulturell mångfald och aktivt motverka ”Alla tendenser till diskriminering eller 

kränkande behandling… Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser.”136 Objektivitetsidealet från efterkrigstiden lyser med 

sin frånvaro, istället ska skolan stå upp för de värden som ligger i kulturell mångfald och med 

aktiva insatser stävja otillåtna åsikter. Det är dels en berättelse med ett förgivettagande av 

moral och värden ”vårt samhälles gemensamma värderingar” utan någon särskilt preciserad, 

utvecklad genealogi (det finns preciserade hänvisningar till de mänskliga rättigheterna men 

inte till idéerna bakom dessa), och dels en berättelse om att det är värdefullt, har ett värde i 

sig, att olika berättelser och kulturer får komma till tals, kan samexistera vid sidan av 

varandra.  

Immanuel Kants filosofi 

Nedan görs en analys av Kants filosofi för att sedan analysera om läroplanen kan försvaras 

eller kritiseras utifrån en sådan moralfilosofi.  

    Immanuel Kant, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, var tysk filosof och professor i 

logik och metafysik i Königsberg från 1770. Kant är en av nyare tidens mest betydande 

tänkare.137 Kant utvecklade i sina tidiga alster, bl.a. i Kritik av det rena förnuftet (1781) 

kunskapsteori som är oerhört djuplodande angående den mänskliga kunskapsförmågans 

gränser. Den anses vara en av filosofins klassiker men är svårtillgänglig för en lekman. I 

senare publikationer kommenterar han själv sina tidigare filosofiska verk och uttrycker ett 

                                                             

134 Hedin, Christer, Lahdenperä, Pirjo, s. 14-15 
135 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5 
136 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5 
137 ”Immanuel Kant”, http://www.ne.se/lang/immanuel-kant, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-09. 



 

 

28

behov av att förklara och klargöra vad han menar eftersom andra filosofer, som han ser det, 

missförstått honom och kritiserade hans ståndpunkter.  

    Efter sin kritik av det rena förnuftet skrev Kant bl.a. Kritik av det praktiska förnuftet 

(1788), där han vill klarlägga de allmänna grundvalarna för våra moraliska omdömen. För 

etiken postulerade han existensen av en grundläggande formell princip, ett kategoriskt 

imperativ. Kant blir på detta sätt den viktigaste företrädaren för en formalistisk pliktetik. Ur 

det kategoriska imperativet menar sig Kant kunna härleda alla konkreta etiska 

handlingsmaximer.138 På förnuftets grund uppställde Kant dels det kategoriska imperativet 

men också det praktiska imperativet.139 I boken Grundläggning av sedernas metafysik (1785), 

redogör Kant för hur människan som en förnuftig varelse på intellektuella grunder kan hävda 

moral som dessutom är allmängiltig. Den kunskapen grundar sig inte på empiri och 

sinnevärlden utan istället på abstrakt tänkande, på människans ”intelligibla värld”, d.v.s. den 

del av intellektet, det rena jaget, som är skild från sinnevärlden.140 ”Det rena jaget som subjekt 

är inget "ting i sig" men inte heller något fenomen. Det är över huvud taget inget ting, ingen 

enkel substans eller kraft, utan den logiska, transcendentala (kunskapsbetingande) enheten hos 

medvetandet. Det är tänkandets grund eller översta förutsättning. Detta "jag tänker", den rena 

apperceptionen, måste enligt transcendentalfilosofin kunna åtfölja alla mina föreställningar, ty 

eljest vore de inte mina föreställningar”.141 Kant menar att människan konstitueras av 

förmågan till apperception som innebär ”en process genom vilken bl.a. tankar, 

varseblivningar och föreställningar som finns i själslivet bringas till fullt medveten och klar 

uppfattning”.142 Kant hävdar att det finns en gräns för vår förmåga till kunskap, ”den 

intelligibla världen innebär bara ett något som återstår när jag uteslutit allt som hör till 

sinnevärlden”.143 Kant menar att ”den praktiska lagen om maximernas allmängiltighet” kan 

förankras ”till en ren förståndsvärld” men inte med empiri utan enbart genom logisk 

tänkande.144  

                                                             

138 ”Immanuel Kant”, http://www.ne.se/lang/immanuel-kant, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-10. 
139 Nergelius, Joakim, Rättsfilosofi: samhälle och moral genom tiderna, Studentlitteratur, Lund: 2006, s. 75 
140 Kant, Immanuel, Grundläggning av sedernas metafysik, s. 92 
141 ”Transcendentalfilosofi”, http://www.ne.se/lang/transcendentalfilosofi, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-
04-10. 
142 Apperception. http://www.ne.se/lang/apperception, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-10. 
143 Kant, Immanuel, Grundläggning av sedernas metafysik, s. 92 
144 Kant, Immanuel, Grundläggning av sedernas metafysik, s. 92 
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Narrativa teman i Kants filosofi:  
 

 en diagnos över människans natur, tillstånd, rör sig mänskligheten nedåt mot en 
mörkare period från nuet eller uppåt mot ljusare tider 

 
Människans natur skiljer sig från djuren på det sättet att djuren är begränsade till sina 

instinkter medan en människa har ett förnuft som bör användas och utvecklas. Människan har 

en inneboende kärlek till frihet. Människan är enligt Kant den enda varelse som behöver 

uppfostras.145 ”God uppfostran är just det ur vilket allt gott här i världen uppkommer. De frön 

som ligger inom människan måste bara utvecklas allt mer. Ty grunderna för det onda finner 

man inte i människans naturanlag. Orsaken till det onda är bara att naturen inte underkastas 

regler. I människan finns bara frön till det goda.”146 ”Människan kan bara bli människa genom 

uppfostran”.147 ”Kanske kommer uppfostran att bli allt bättre och varje nästföljande 

generation ta ett steg närmare mänsklighetens fullkomning; bakom utbildningen döljer sig 

nämligen den stora hemligheten om den mänskliga naturens fullkomning… Detta öppnar 

utsikten till ett lyckligare framtida människosläkte.”148  

    Kant hävdar att ”metafysiken är kanske mer än någon annan vetenskap inlagd i oss i sina 

grunddrag av naturen själv, och den kan inte alls betraktas som produkten av ett godtyckligt 

val eller som en tillfällig utvidgning vid följden erfarenheter”.149 Människan är inte 

tillfredställd med enbart empirisk kunskap eftersom förnuftet ställer frågor där kunskap med 

grund i sinnevärlden inte är tillräcklig. Förnuftet behöver ett ”högsta bland alla väsen” för att 

uppnå tillfredställelse trots att det inte kan erfaras i sinnevärlden.150 Kant resonerar sig fram 

till en ståndpunkt där han tänker sig världen ”som om den till sin existens och inre 

beskaffenhet härstammade från ett högsta förnuft, varigenom vi dels har kunskap om den 

beskaffenhet som tillkommer den själv (världen), men utan att göra anspråk på att vilja 

bestämma dess orsak i sig själv”.151 Han försöker resonera sig fram till ett förhållningssätt 

som utgör ”den sanna medelvägen mellan dogmatismen… och skepticismen”, d.v.s. å ena 

sidan insikten om att ”den högsta orsaken själv” till sin natur är obekant men å andra sidan 
                                                             

145 Kant, Immanuel, 1803, Om pedagogik, MediaPrint, Daidalos, Uddevalla: 2008, s. 7 
146 Kant, Immanuel, Om pedagogik, s. 14 
147 Kant, Immanuel, Om pedagogik, s. 9 
148 Kant, Immanuel, Om pedagogik, s. 10 
149 Kant, Immanuel, Prolegomena till varje framtida metafysik som skall kunna uppträda som vetenskap, Först 
utgiven 1783 i Riga, Scandbook, Falun: 2002, s. 116 
150 Kant, Immanuel, Prolegomena, s. 117 
151 Kant, Immanuel, Prolegomena, s. 121-122 
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kan den högsta orsakens verk beskådas (världsordningen) och erfaras på ett liknande sätt som 

det går att ana ett mänskligt förnuft bakom ett konstverk.152 Kant tänker sig att ”allt som 

ligger i naturen ju ursprungligen måste ha inrättats med någon nyttig avsikt”.153 De 

”transcendentala idéerna” utgör ett problem enligt Kant för det naturliga rena förnuftet 

eftersom de inte kan förankras i erfarenheten eller naturbetraktelsen, det sinnliga, utan måste 

”gå bortom all möjlig erfarenhet och i denna strävan frambringa det ting som kallas 

metafysik”.154 Kant tycks mena att det finns något i människans natur, ”naturliga anlag” som 

strävar efter, och inte blir tillfredställt med enbart det som går att veta utifrån erfarenhet och 

empirisk kunskap. Människans förnuft behöver ”i moraliskt avseende oundgängligen” 

universella principer som måste byggas utifrån en annan sorts kunskap.155 Kant hävdar att 

”Det rena förnuftets oundvikliga dialektik156 i en metafysik, betraktad som naturligt anlag, 

förtjänar därför att förklaras… som naturlig inrättning enligt sitt ändamål”.157  

 

 olika utvecklingsmöjligheter, scenarier, d.v.s. fred och lycka eller katastrof, huruvida 

det t.ex. finns en vändpunkt eller en klimax som kastar ljus över hela utvecklingen 

 
Kant hävdar betydelsen av en allmän lagstiftning och att lagstiftningen måste äga värdighet. 

”Autonomi är alltså grunden till värdigheten hos människans och all förnuftig natur”.158 

Människans behöver bildning (i betydelsen moralisk träning) och disciplin för att utvecklas 

bort från de djuriska impulserna och istället utveckla den mänskliga naturen. Människan kan 

bli en god människa genom utbildning. Människosläktet kan genom egna ansträngningar 

utveckla mänsklighetens naturanlag. Genom disciplin kan människan hindras följa sina 

djuriska drifter och förverkliga sin bestämning, det mänskliga.159 

 
 moralens ontologi;  

 
                                                             

152 Kant, Immanuel, Prolegomena, s. 122-123 
153 Kant, Immanuel, Prolegomena, s. 125 
154 Kant, Immanuel, Prolegomena, s. 125 
155 Kant, Immanuel, Prolegomena, s. 125 
156 Kant gav ordet dialektik en ny innebörd. Han såg den som förnuftets naturliga men bedrägliga sätt att gå 
utöver sina gränser och söka svar på frågor om sådant som ligger utanför varje möjlig erfarenhet. Det invecklade 
sig därvid i motsägelser, t.ex. rörande världsalltets ändlighet eller oändlighet. Dialektiken kunde endast brukas 
till att få kunskap om förnuftets egna förutsättningar. ”Dialektik”, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-08-15. 
157 Kant, Immanuel, Prolegomena, s. 127 
158 Kant, Immanuel, Grundläggning av sedernas metafysik, s. 62 
159 Kant, Immanuel, Om pedagogik, s. 8 



 

 

31

Grundläggning av sedernas metafysik var Kants första systematiska framställning av etiken, i 

den formuleras ”det kategoriska imperativet” som är en grundsten i Kants moralfilosofi. De 

moraliska lagarna är enligt Kant frihetens lagar eftersom de uttrycker det som en fri och 

förnuftig människa måste vilja att alla gör. Kant har haft betydelse för rättslära och bl.a. 

skrivit om folkrätt vars mål enligt Kant är evig fred.  

    Kant anser inte att deismen160 kan utgöra fundament för religion och moral.161 Kant hävdar 

att ”Empiriska principer duger ingenstans att grunda moraliska lagar på” och inte heller 

känslor eller den egna lycksalighetens princip kan utgöra grund för moral.162 Moral kan 

hävdas på religiösa grunder med hänvisning till Guds vilja men är då inte vetenskap.  

    Kant lägger en filosofisk grund till en allmängiltig moral i boken Grundläggning av 

sedernas metafysik (1785); människan bör handla utifrån ett kategoriskt imperativ. 

”Föreställningen om en objektiv princip som är nödgande för en vilja kallas ett (förnuftets) 

bud och budets formel kallas imperativ.”163 Kant hävdar att det praktiska imperativet är en 

objektiv princip med ontologisk grund i förnuftet som lyder: ”Handla så att du aldrig 

behandlar mänskligheten i såväl din egen som varje annan person bara som ett medel… utan 

alltid tillika som ett ändamål.”164 

Med uttrycket "kategoriskt imperativ" förstår Kant dels den allmänna formen 
hos dessa moraliska normer, dels också den högsta av alla sådana normer, 
vilken enligt Kant är rent formell. I sitt arbete "Grundlegung zur Metaphysik 
der Sitten" (1785) ger han tre olika formuleringar av denna grundnorm, av 
vilka den följande är den klaraste: ”Handla endast efter den maxim genom 
vilken Du tillika kan vilja att den bleve allmän lag.”165 Kant ansåg att denna 

                                                             

160  ”deism”, dels beteckning för en viss form av gudstro (att Gud uppfattas som avlägsen från världen och inte 
ingriper i det historiska skeendet), dels en bestämd teologisk och religionsfilosofisk riktning som hade sin 
höjdpunkt under 1700-talet i Storbritannien. Det gemensamma för de teologer och filosofer som där kallades 
deister är försöket att förena tro och vetande genom att reducera den gudomliga uppenbarelsens betydelse i 
teologin. Deisterna menade att det väsentliga i religionen är de religiösa insikter som människan själv kan 
komma fram till genom att använda sitt förnuft. Det sinnrikt ordnade system som världen och människan utgör 
ger oss enligt deisterna en tillräcklig grund för kunskap om Gud – en naturlig religion. 
http://www.ne.se/lang/deism, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-28. 
161 Kant, Immanuel, Prolegomena, s. 119 
162 Kant, Immanuel, Grundläggning av sedernas metafysik, s. 69 
163 Kant, Immanuel, Grundläggning av sedernas metafysik, s. 38 
164 Kant, Immanuel, Grundläggning av sedernas metafysik, s. 55 
165 Kant, Immanuel, Grundläggning av sedernas metafysik, s. 46 
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högsta norm kan härledas på två sätt, dels innehållsligt, dels formellt. Dessa 
båda metoder leder alltså enligt Kant till samma resultat.166 

Enligt Kant förutsätter det kategoriska imperativet att människan är autonom, sin egen 

laggivare, vilket i sin tur betyder att hon ur denna aspekt är ett fritt handlande väsen.167 Kant 

konstruerar ett kategoriskt imperativ genom att göra en deduktion av begreppet frihet från det 

rena praktiska förnuftet.168 Kant tänker sig att förnuftiga varelser, som människor är, och som 

är ändamål i sig själva, kan sluta upp bakom en moral och ett ideal om ett allmänt rike byggt 

på frihetens maximer.169 

 förslag till åtgärder, rekommendationer, lösning 

Kant avsåg med sin kritiska idealism170 rensa ut ”skenvetenskap” från metafysiken med syftet 

att den skulle bli ren vetenskap som ”kommer att göra verklig nytta för samhället”.171 Kant 

menade att med ett kategoriskt imperativ som handlar om att människan, som en förnuftig 

varelse, existerar som ändamål i sig själv och därmed har ett värde i sig själv, inte bara som 

medel att godtyckligt användas av den ena eller den andra viljan; så kan allmängiltiga 

bestämda lagar, rättigheter och principer hävdas som grund för mänsklig samlevnad i 

samhällen och även mellan stater.172 Kant menade att en allmän lagstiftning kan rättfärdigas 

av dess maximer och ”mänsklighetens värdighet består just i denna förmåga att vara allmänt 

lagstiftande, om än med villkoret att den tillika själv är underkastad denna lagstiftning.”173 

    För Kant var det viktigt att utveckla en vetenskaplig grund till en morallära. I boken 

Prolegomena till varje framtida metafysik som skall kunna uppträda som vetenskap först 

utgiven 1783, diskuterar Kant, delvis i polemik mot Humes, hur långt förnuftet är att lita på.174 

Kant menar att erfarenheten aldrig ger full tillfredställelse åt förnuftet, den fullständiga 

förklaringen kan inte uppnås angående t.ex. vad själen egentligen är. Det går inte att bevisa 

dess objektiva realitet. Kant hävdar att erfarenhetsprinciper inte är tillräckig för att 

tillfredställa förnuftet.175 Kant menar att metafysikens och moralens begrepp ligger utanför 
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den sinnliga åskådningen. Därför kan naturvetenskapen aldrig ”uppenbara tingens inre för 

oss”, det som inte är ”framträdelse” men som kan vara förklaringsgrund till framträdelserna, 

d.v.s. det empiriskt iakttagbara. Naturvetenskapen följer erfarenhetslagar och bör avvisa t.ex. 

immateriella väsens inflytande.176 

    Immanuel Kant gav ut många böcker under sin livstid, dels politisk filosofi men störst 

betydelse har Kant haft som moralfilosof, hävdar Roger J. Sullivan som skrivit förordet till 

boken The Metaphysics of Morals som först publicerades år 1797.177 Med metafysik menade 

Kant ett system med en a priori kunskap från begrepp enbart, och med a priori kunskapen 

menade han att det endast finns två källor till kunskap – nämligen förnuft respektive 

erfarenhet.178 Kant sparade sina resonemang om religion till slutet av boken, inte för att ge 

den en hedersplats, men för att utveckla sin övertygelse om att en rent rationell moraliskt lära 

måste föregå varje övervägande av religiös moral. Kant menade att moraliska lagar är 

motiverade utifrån vårt förnuft, på egen grund, på ett sätt som inte är beroende av existensen 

eller icke-existensen av Gud.179  

    I boken Om den eviga freden hävdade Kant två fredstankar: dels en idé om att överstatliga 

sammanslutningar måste utvecklas för att upprätthållande av fred ska bli möjlig, och dels att 

staternas inre samhällsomvandling möjliggör fred mellan staterna.180 Kant betonade vikten av 

institutioner i samhället som kan neutralisera de antagonistiska spänningarna som uppstår 

mellan människor. Kant var en ”pessimistisk optimist”, han menade att människan var 

illasinnad, härsklysten och girig, men att med goda institutioner skulle de egoistiska 

böjelserna kunna hållas tillbaka, den goda moralen skulle skapas med hjälp av en god 

författning.181 ”Förmågan att pragmatiskt förverkliga rättsidéerna tillväxer ständigt tack vare 

en oavlåtligt framåtskridande kultur”; Kant rekommenderade en federation mellan 

självständiga stater som frivilligt skulle underkasta sig en internationell rätt.182 

    I boken Om pedagogik (1803), som bygger på en föreläsningsserie för lärarstudenter som 

ägde rum mellan 1776 till 1787, utvecklar Kant tankar om pedagogik, fostran och bildning 

som enligt Lars Løvlie, som skrivit en efterskrift i boken, är en pedagogik ”stöpt i 
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gemenskapens och kosmopolitismens anda. Dess mål är den moraliska människan: 

humaniteten – die Menschheit – både i egen och andras person.”183 Enligt Donald Broady 

(som skrivit bilaga 5 till SOU 1992: 94) gav Kant ”den tyska upplysningens oöverträffade 

formulering av bildningstanken”.184 

Upplysning är människans utträde ur sin självförvållade omyndighet. Omyndighet 
är oförmågan att använda sig av sitt förstånd utan någon annans ledning. 
Självförvållad är denna omyndighet eftersom dess orsak inte är oförstånd utan 
bristande beslutsamhet och mod att bruka sitt förstånd utan ledning av någon 
annan. Sapere aude! (Våga vara vis! – Horatius). Ha mod att använda ditt eget 
förstånd! är således upplysningens valspråk.185 

Konklusion av Kants filosofi som narrativ 
Kants filosofi grundar sig på logiska härledningar utifrån förnuftet genom intellektuell, d.v.s. 

logisk deduktion. Han gör anspråk på att bevisa att människan har ett unikt värde med 

medfödda rättigheter och ett förnuft som kan utvecklas genom fostran och utbildning och 

därmed skapa en god värld och evig fred. Människans natur kan förbättras genom utbildning, 

genom bildning som innefattar disciplin och undervisning, och leva värdigt, det innebär 

möjlighet för den mänskliga rasen att bli lyckligare i framtiden. Kant såg historien som en 

utveckling ”från ett förlorat urtillstånd via en historia av konflikter, där mänskligheten till sist 

återigen ska nå en nivå av civilisation där konflikterna upplösts, ett tillstånd av fred, förnuft 

och frihet”.186 

    Den tilltro till humanism som uttrycks i läroplanens värdegrund kan försvaras med Kants 

filosofi eftersom Kants berättelse om att världen kan bli bättre och allt mer fredlig, att alla 

människor är lika mycket värda, och att det finns en förnuftig moral är sådant som betraktas 

som oförytterliga värden i läroplanen. 

Friedrich Nietzsches filosofi 

Nedan görs en analys av Nietzsches filosofi för att sedan analysera om läroplanen kan 

försvaras eller kritiseras utifrån en sådan moralfilosofi.  
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    Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900 var tysk filosof och 

klassisk filolog. Nietzsche blev professor i grekiska i Basel 1869, men förtidspensionerades 

1879 p.g.a. ohälsa. Han fick 1889 ett ej klart diagnostiserat psykiskt sammanbrott. Nietzsche 

polemiserar emot, och kommenterar andra filosofer i sina texter. Om Kant skriver han bl.a.: 

”Gamle Kants på en gång stela och dygdiga tartufferie, med vars hjälp han lockar oss in i de 

dialektiska kringelkrokar som för, eller snarare förför, till det `kategoriska imperativet´, - detta 

skådespel får oss kräsna att le, inte så lite roade av att in spe betrakta gamla moralisters och 

moralpredikanters subtila nycker”.187  

    Friedrich Nietzsche inspirerades av Schopenhauers tanke om ett slags urdrift som är 

verksam bakom allt som visar sig, och Schopenhauers betoning av viljans betydelse.188 

Nietzsches tankar är i många stycken osystematiska och ofta uttryckta som aforismer. 

Nietzsche hävdade själv om sitt skrivande: ”i aforismböcker av det slag som jag skriver står 

det mellan och bakom korta aforismer idel förbjudna ting och tankekedjor; och mycket 

däribland som är nog så gåtfullt för Oidipus och hans sfinx. Avhandlingar skriver jag inte: de 

är för åsnor och tidsskriftläsare”.189  

    Nietzsche blev sjuk i januari 1889. I samband med, eller innan, sammanbrottet skrev han i 

ett brev: ”jag ville hellre vara professor i Basel än Gud; men jag har inte vågat driva min 

privata egoism så långt, att jag på grund därav velat underlåta att skapa världen”.190 Detta var 

hans sista brev innan Nietzsche blev helt otillräknelig och inte kunde skriva mer. Många 

menar att Nietzsche har skapat världen, i betydelsen påverkat tänkandet under 1900-talet i hög 

grad.  

Nietzsche som inspirationskälla till filosofiska idéströmningar under 1900-
talet 
Svante Nordin beskriver hur många intellektuella som varit maoister, kommunister och 

marxister under 1970-talet istället blev postmodernister och formulerade en postmodern kritik 

mot det moderna samhället och upplysningsfilosofin med inspiration från Nietzsches 

tänkande. ”Den postmoderna kritiken, som växte fram på 1960-talet, är väsentligen en neo-
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nietzscheansk variant av praktiken att ifrågasätta auktoriteten hos kunskapsformer som 

hörstammar från upplysningsfilosofin. Dess mål är att avlegitimera dessa institutionaliserade 

kunskapsordningar genom att avslöja den icke nödvändiga karaktären hos deras auktoritet och 

de förtryckande maktrelationerna som finns inskrivna i dem”.191 Tänkare som enligt Nordin 

inspirerats till ett postmodernt ”antipositivistiskt perspektiv som ersätter fakta med 

tolkningar” med Nietzsche som inspiration är bl.a. Derrida, Foucault, Lyotard.192 Även i 

Edward Saids postkoloniala teori och inom ”cultural studies” och genusteori finns inslag av 

Nietzsches tänkande via Foucault och Derrida.193 Andra som kritiserat upplysningen och 

liberalismen med Nietzsche som inspiratör är Leo Strauss, Oswald Spengler och Roberto 

Unger.194 

    David Brolin ställer sig kritisk till de franska poststrukturalisterna, (han benämner deras 

ståndpunkt för ”postmodern vänsternietzscheanism”)195, såsom Jacques Derrida, Michel 

Foucault m.fl., p.g.a. deras sätt att tolka Nietzsche som enligt Brolin handlar om 

”oskyldiggörandets hermeneutik”, d.v.s. de vägrar att ta Nietzsche på orden och gör istället 

omtolkningar som passar deras kritiska teorier.196 Inom den poststrukturalistiska 

Nietzschetolkningen görs inte en exegetisk läsart; Foucault hävdade själv att han var helt 

ointresserad av den historiske Nietzsche, d.v.s. att tolka Nietzsche i ett historiskt 

sammanhang.197 Nietzsche representerar en säregen genre som är helt annorlunda än t.ex. 

Kant och beroende på hur uttolkaren förhåller sig till stilen blir förståelsen olika. Brolin 

ifrågasätter om det postmoderna tänkandet egentligen har något med den riktige Nietzsche att 

göra trots att dessa tänkare förespeglar det. Dekonstruktionens Nietzschetolkning är uttalat 

ahistorisk menar även Fredrik Agell som skrivit sin avhandling om Nietzsche. Agell menar att 

Nietzsches verk används som ”ett slags citatkammare för att legitimera sina verk- och 

textteorier”.198 

    Under 1930- och 40-talen var nationalsocialister och fascister inspirerade av Nietzsches 

verk. Hitler gav t.ex. Nietzsches samlade verk i present till Mussolini; bland fascisterna i 
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Italien var Nietzsche väldigt populär.199 Nietzsches syster Elisabeth Förster-Nietzsche (dog 

1935) var övertygad antisemit och sympatisör av nazism och fascism.200 Nietzsches aversion 

mot franska revolutionen, kristen/judisk slavmoral, upplysningen, demokratin och socialismen 

samt Nietzsches övermänniskoideal och nihilismen kunde gillas av fascister och nazister.201 

Anders Piltz hävdar i Läroplanskommitténs huvudbetänkande angående Nietzsches filosofi:  

Det finns inget naturligt gott, det finns bara tolkningar av fenomenen. Den starkare 
har rätt att forma ett samhälle efter behag. Gud är död och därmed är också rätt och 
fel, upp och ned i människans värld, meningslösa ord. Den kristna etiken är en 
slavmoral för de mänskligt undermåliga. Kulturen och samhället är ett konstverk, 
som övermänniskan i inspirerad yra gestaltar. Den främsta konstnären i Nietzsches 
skola var A. Schickelgruber, med känd under namnet Hitler.202  

Narrativa teman i Nietzsches filosofi  

 en diagnos över människans natur, tillstånd, rör sig mänskligheten nedåt mot en 

mörkare period från nuet eller uppåt mot ljusare tider 

Nietzsche hävdar att ”det förvisso är först genom denna för människan väsentligen farligare 

livsform, den prästerliga, som människan över huvud taget har blivit till ett intressant djur, att 

det är först här som den mänskliga själen i en högre mening har fått djup och blivit ond – och 

det är ju de bägge grundformerna i människans hittillsvarande överlägsenhet över andra 

djur!”203 Enligt Nietzsche befinner sig mänskligheten i ”tragedins epok, moralernas och 

religionernas epok”.204 Men ”Kanske finns det ändå en framtid också för skrattet. Nämligen 

då mänskligheten har gjort satsen `arten är allt, en är ingen´ till sin och därmed fått fri och 

ständig tillgång till denna yttersta befrielse och ansvarslöshet. Kanske kommer skrattet då att 

ha slutit förbund med visheten, kanske finns det då ingenting annat än `glad vetenskap´”.205 

Kärnpunkterna i Die fröhliche Wissenschaft (1882; Den glada vetenskapen) är att "Gud är 

död", att en "högre människa" legitimeras av en "högre moral" och att människans 

grundinstinkt är viljan till makt.206 Den vansinnige ropar: ”Vi har dödat honom – ni och jag! 

Vi är alla hans mördare!... Vart är vi på väg? Bort från alla solar? Störtar vi inte oavbrutet?... 

Gud är död! Död för evigt!”207 Denna aforism har ofta tolkats som en iakttagelse, eller 
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diagnos av samtidens kultur. Nietzsche skriver i inledningen till Der Wille zur Macht  -  (Viljan 

till makt) som publicerades först 1906 efter Nietzsches död, av hans syster: ”Nihilismen står 

för dörren: varifrån kommer denna kusligaste av gäster till oss?”208 och syftar till en 

utveckling som Nietzsche ser som den europeiska civilisationens oundvikliga öde.209  

    Nietzsche ansåg att ”folket segrat – eller `slavarna´, eller `pöbeln´, eller `hjorden´ eller vad 

ni nu väljer att kalla det… `Herrarna´ är avfärdade: gemene mans moral har segrat… märkbart 

hur allt blir mer och mer judiskt, kristet eller pöbelaktigt”.210 

 

 olika utvecklingsmöjligheter, scenarier, d.v.s. fred och lycka eller katastrof, huruvida 

det t.ex. finns en vändpunkt eller en klimax som kastar ljus över hela utvecklingen 

 

Nietzsche menar att skälen till att vetenskap gynnats under de senaste århundradena är utifrån 

tre vanföreställningar; vilket kan tolkas som en sorts modernitetskritik. Genom vetenskapen 

har man, som t.ex. Newton, hoppats att bättre förstå Guds godhet och visdom, dels också har 

vetenskap gynnats eftersom ”man trodde på kunskapens absoluta nyttighet, i synnerhet på det 

innersta sambandet mellan moral, vetande och lycka” såsom t.ex. Voltaire, dels ”därför att 

man i vetenskapen trodde sig äga och älska något som var osjälviskt, harmlöst i sig självt 

tillräckligt”, såsom t.ex. Spinoza.211  

    ”Jag vill lära människorna meningen med deras tillvaro: som är övermänniskan, blixten ur 

det dunkla molnet människa”.212 Genom kristendomen segrar slavmoralen, vilket leder till att 

flockmentaliteten gynnas och individen, den som vill vara herre över sitt eget liv, förkvävs. 

Slavarna tämjer herren genom att presentera hordens moraliska värderingar som sanna och 

absoluta. Nietzsche gör upp med de då rådande europeiska värderingarna som han söker 

demolera genom att göra en moralens genealogi, vilket innebär en historisk-psykologisk 

undersökning av den moderna moralens uppkomst.213 

    Nietzsche menar att människans grundinstinkt är viljan till makt.214 ”Vetandet är bara 

verktyget för en annan vilja, en vilja till makt. Livet självt är en vilja till makt, till 
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självbejakelse, till självhävdelse”.215 Endast övermänniskan bejakar denna vilja genom att 

leva fullt och utan förbehåll och ängslan och utan att förlita sig på en postexistens (ett liv efter 

döden). Människan är ett djur som är styrt av sina drifter och instinkter. Eftersom slavmoralen 

har segrat tvingas den starke att rikta sina aggressioner inåt.216  

    Nietzsche menar att ”slavupproret inom moralen börjar med judarna: detta uppror som har 

en tvåtusenårig historia bakom sig och som vi inte ser idag bara för att – det har varit 

segerrikt…”217 ”med sin hämnd och sin omvärdering av alla värden har Israel sub hoc signo 

hittills alltid segrat över alla andra ideal, över alla förnämare ideal”.218 När de ”förnäma 

släkterna och deras ideal förödmjukats och kuvats” av tidigare förslavade folk, såsom de 

förariska befolkningarna, så innebär det ”mänsklighetens tillbakagång”, menar Nietzsche 

eftersom de icke ariska folken, ättlingarna till slavar, bär på en slavmoral som är en skam för 

människan.219 Själen har uppstått i samband med att vi har tvingats förtrycka visa sidor av oss 

och i stället framhållit andra. Det vi alltså inte kan leva ut förtrycker vi genom att upphöja 

eller sublimera sådana egenskaper som håller det outlevda men önskade på plats, som till 

exempel behärskning och fördragsamhet.220 Den fria viljan är ett tankefel som ger upphov till 

skuldbeläggning eftersom vi därigenom tror att vi kan välja oberoende av vår människonatur.  

 

 moralens ontologi 

 

    I verket Bortom gott och ont (Jenseits von Gut und Böse) undersöker Nietzsche begreppen 

gott och ont genom historien och finner två moraliska ståndpunkter: Herremoralen, som 

menar att den gode är den ädle, framstående och högsinnade och den onde den som är 

föraktlig. Goda egenskaper är styrka och självständighet. Slavmoralen, som värdesätter 

sympati, ödmjukhet och kärlek till nästan, medan styrka och självständighet ses som 

förkastliga egenskaper.221 Nietzsche menar att den förste dualisten var den persiske 

religionsgrundaren Zarathustra (Zoroaster) och han låter därför denne övervinna dualismen i 

det profetiska verket Så talade Zarathustra (Also sprach Zarathustra), filosofiskt verk i fyra 

delar utgivet 1883-85. I det verket predikar profeten Zarathustra om hur människan skall ta 
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sig till nästa utvecklingsstadium och bli en övermänniska. ”Övermänniskan är jordens 

mening. Låt er vilja säga: Övermänniskan ska vara jordens mening!”222 Denna ideala 

övermänniska tar sig till toppen av världen genom att frigöra sig från andliga bekymmer, oro, 

förnuft, moral och medlidande. Hon är sig själv nog och hyllar egoismen och ensamhetens 

frihet. Nietzsche utvecklar i verket sin kunskapsteoretiska uppfattning.223 

    Värdebegreppen är endast fiktioner och saknar således objektiv grund; vi har den moral 

som är biologiskt gynnsam. Inställningen att värdena inte motsvaras av något faktiskt, 

objektivt, brukar kallas värdenihilism.224 Nietzsche tydliggör sin inställning i boken Twilight 

of the Idols (Die Götzendämmerung 1888; Afgudaskymning, 1906) “there are no moral facts 

whatever. Moral judgement has this in common with religious judgement that it believes in 

realities which do not exist… To this extent moral judgement is never to be taken literally: as 

such it never contains anything but nonsense”.225 Enligt Nietzsche är värderingar mänskliga 

skapelser och har därför ingen objektiv giltighet.226 Nietzsche bekände sig till den 

antimetafysiska positivismen: det finns inga eviga sanningar, bara historiska företeelser.227   

    I boken Till moralens genealogi - analyserar Nietzsche moralens genealogi i ett historiskt 

perspektiv.228 Han hävdar själv att boken är en stridsskrift som handlar ”om våra fördomars 

härkomst”.229 Nietzsche menar att människans främsta drivkraft är viljan till makt. Bakom 

prästens asketism t.ex. är det verkliga motivet, enligt Nietzsches tolkning, viljan till makt. När 

de tidiga kristna var förtryckta i Romarriket och därför slöt sig samman i församlingar där de 

kunde visa varandra ömsesidigt stöd, och ge hjälp till de fattiga bland samhällets lägsta skikt 

och göra varandra gott på olika sätt så menar Nietzsche att så skedde ”blott i syfte av en 

gemensam aggressiv aktion, ett gemensamt tillfredställande av deras vilja till makt”.230 

Nietzsche hävdade att ”alla som idag räknar sig till de `goda människorna´, allesammans är de 

nu i grund och botten övermoraliserade och vad ärligheten beträffar vanärade och fördärvade 

för all evighet”.231 Samtidigt hävdar Nietzsche att ”ett visst misstroende gentemot oss själva” 
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också kan vara berättigat och håller det för möjligt att även han själv blivit offer för ”denna 

moraliserande tidssmak och sjuka av den”.232  

    Nietzsche menar att prästernas behandlingsmetoder inte har förbättrat dem utan snarare 

gjort dem modfällda och försvagade och de sjuka ännu sjukare.233 ”Var han än kommit till 

makten har den asketiske prästen fördärvat den själsliga hälsan”.234 ”Jag tycker inte om `Nya 

testamentet´, det är väl uppenbart; det närapå oroar mig att stå ensam ifråga om min smak för 

detta det mest uppskattade, överskattade av alla litterära verk (två årtusendens smak är emot 

mig): men vad hjälper det!”235 Nietzsche diskuterar kunskapen om rätt och fel, d.v.s. moralens 

genealogi och hävdar ”Vår tro på vetenskapen vilar alltjämt på en metafysisk tro, - också vi 

insiktsfulla av idag, vi gudlösa, vi antimetafysiker, också vi hämtar vår eld från den brand 

som en årtusenden gammal tro har tänt, denna kristna tro, som också var Platons tro, att Gud 

är sanningen, att sanningen är gudomlig…” Nietzsche hävdar att vetenskapen behöver ett 

rättfärdigande. Vetenskapen skapar inte värden men behöver ett värdeideal.236 Här tangerar 

Nietzsche Kants tänkande angående kunskapens yttersta grunder och förutsättningar, det som 

i Kants efterföljd kallats transcendentalfilosofi som utvecklar teori angående den 

transcendentala (kunskapsbetingande) enheten hos medvetandet. I Kants kritiska filosofi 

anses att det transcendentala jaget ”kan inte göras till föremål för någon självständig kunskap 

eftersom det antas vara en förutsättning för all kunskap”.237 I ett ”avseende vidareför 

Nietzsche Kants och upplysningens ideal om en radikaliserad kunskapskritik… Till Kants 

omdömes- och åskådningsformer fogar Nietzsche en begärets och moralens kategorier. Och 

där Kant alltjämt håller fast vid vissa grundbegrepp, som jaget, kausaliteten och tanken på 

syntetiskt aprioriska omdömesformer (erfarenhetsomdömen grundade i förnuftets struktur), så 

pekar Nietzsche mot en radikal dekonstruktion av varje absolut visshet.”238  

    Nietzsche frigjorde sig i Menschliches, Allzumenschliches ('Mänskligt, alltför mänskligt', 

1878) från Wagner och andra tidigare förebilder, skrev aforismer efter mönster av de franska 

moralisterna och bekände sig till den antimetafysiska positivismen: det finns inga eviga 

sanningar, bara historiska företeelser. I Morgenröthe (Morgonrodnad, 1881) inledde han sitt 

"fälttåg mot moralen": alla föregivet objektiva värderingar är baserade på subjektiva intressen, 
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moralen måste stå i livets tjänst, sanningen är vad som tillgodoser perspektivet att livet skall 

bibehållas och stegras.239 Nietzsche pekade på den ”grundläggande motsägelsen i den moral 

som just i dag hålls högt i ära: motiven för denna moral står i motsättning till dess princip! 

Det denna moral vill bevisa sig med vederlägger den själv utifrån sitt eget kriterium på det 

moraliska!”240 Moralfilosofier som hävdar plikter av ovillkorlig karaktär som någon sorts 

kategoriskt imperativ avfärdade Nietzsche som ”patetiska principer” eftersom den påbjudna 

moralen och plikterna ligger i någons intresse och gagnar någon på någon annans 

bekostnad.241 ”`Nästan´ hyllar osjälviskheten, därför att han har fördelar av den!”242 Enligt 

Nietzsche är det viljan till makt som är förklaringsgrund till både sanningslidelse och 

moraliska värderingar.243 Det är härskarna i historien som definierat ont respektive gott och 

till och med utformat orden; språket utgör en manifestation av makt; härskarna tar språket i 

besittning vilket innebär att t.ex. ordet god inte nödvändigtvis måste ha en anknytning till 

”osjälviska handlingar”.244 I historien har adeln ansetts stå för det goda, ädla, rena medan de 

lägre samhällsklasserna eller urinvånaren, den mörke svarthårige tillskrivits gemena, 

lögnaktiga drag.245 

 
 förslag till åtgärder, lösning 

 
Om människorna genomskådar den hycklande moralen i samhället som hämmar kan de uppnå 

”den högsta makt och härlighet”.246 Vad Nietzsche avser med övermänniskan är omdiskuterat 

och förmodligen har många missförstått honom med associationer till fascism och nazism. 

”Nietzsches övermänniska är en heroisk (inte politisk) utopisk metafor för en individ av 

högsta intelligens och själsstyrka, en elitistisk idealgestalt med egen moral som ser sig själv 

som `jordens mening´.”247 En tolkning skulle kunna vara att Nietzsche avser en människa som 

självständigt utformar sin egen moral och inte låter sig vara ett offer för den påbjudna moralen 

i samhället och flockmentaliteten. ”Att skapa nya värden, det förmår inte heller lejonet: men 

skapa sig frihet för nytt skapande – det förmår lejonets makt”… Ta sig rätt till nya värden – 
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det är det mest fruktansvärda tagandet för en bärtålig och vördnadsfull ande. Sannerligen, ett 

rov är det för honom och ett rovdjurs sak.”248 ”Den skapande söker följeslagare och inte lik, 

och inte heller hjordar och troende. Den skapande söker de medskapande, de som skriver nya 

värden på nya tavlor”… Jag ska slå följe med de skapande, de skördande, de firande: jag ska 

visa dem regnbågen och övermänniskans alla trappor”.249 En övermänniska i den betydelsen 

kan liknas med den postmoderna människan som förverkligar sig själv och sin egen inre 

moral utan någon yttre auktoritet, en människa som tar sig rätten att skapa sin egen livsstil och 

moral.  

    Det sättet att tänka är förmodligen ett skäl till värdegrundens minimalistiska profil och till 

den skepsis som kommit till uttryck i värdegrundsdebatten. Många lärare tänker sig 

förmodligen att eleverna själva bör få utveckla sin egen moral utan att få någon speciell moral 

sig på prackad. I läroplanen hävdas: ”Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de 

frågor som tas upp i utbildningen. Därför ska undervisningen i olika ämnen behandla detta 

perspektiv och ge en grund för och främja elevernas förmåga till personliga 

ställningstaganden”250 vilket talar för att eleven bör ges möjlighet att få utveckla ”sin moral” 

snarare än att en färdig moralkod pådyvlas eleverna. Kritiskt tänkande är viktig aspekt av 

kunskapstillägnandet och det är skolans uppdrag att både förmedla kunskap men även ge 

möjlighet till eleverna att ”utveckla sina värderingar och förhållningssätt.251 Eleverna ska 

träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av 

olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.252  

    Nietzsche själv hävdade om boken Bortom gott och ont: ”Denna bok är väsentligen en 

kritik av moderniteten, de moderna vetenskaperna, den moderna konsten, inte undantaget den 

moderna politiken, med fingervisningar mot en mot-typ, som är så lite modern som möjligt, 

en förnäm, jasägande typ. I den senare meningen är boken en skola i gentlemannaskap, i en 

mer andlig och radikal mening av detta begrepp än någonsin”.253 Det som Nietzsche ser som 

värden handlar om ”ett bejakande av livet, livet med dess jubel och glädje, men också med 

dess smärta och grymhet, mörker och förtvivlan, hårdhet och kamp”.254 
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Konklusion av Nietzsches filosofi som narrativ 

Tillvarons innersta väsen handlar om viljan till makt. De moraliska värden som råder i 

samhället är uttryck för makt och även omvärdering av gamla värden är uttryck för viljan till 

makt, enligt Nietzsche. Den som tolkar världen på ett visst sätt ger därmed sin prägel på den 

vilket är maktutövning enligt Nietzsche. Människan bör frigöra sig från konventionerna och 

förverkliga sig själv – övermänniskan. Nietzsche ifrågasätter alla värden och även 

vetenskapens och sanningens värde, ”denna kristna tro, som också var Platons tro, att Gud är 

sanningen, att sanningen är gudomlig… Men om just detta blir allt mindre trovärdigt då, om 

ingenting längre visar sig gudomligt utom möjligen villfarelsen, blindheten, lögnen, - om Gud 

själv visar sig som vår långvarigaste lögn?... I samma ögonblick som tron på det asketiska 

idealets Gud förnekas, uppstår ett nytt problem: problemet om sanningens värde.”255  

I Nietzsches berättelse har inte moral och värden någon essens, allt är istället socialt 

konstruerat av dem som besitter makten utifrån rådande diskurs (med Foucaults 

terminologi).256  

Fråga 2-4. Jämförande narrativ ideologianalys 
Nedan avser jag att svara på frågan Hur kan läroplanens värdegrund försvaras eller kritiseras 

utifrån Immanuel Kants filosofi samt utifrån Nietzsches filosofi?, samt fråga 3&4, genom att 

jämföra de berättelser som framträder i analysen. Frågans formulering syftar till att betrakta 

läroplanens värdegrund utifrån Nietzsches & Kants perspektiv. Med jämförande analys kan de 

olika narrativerna synliggöras och diskuteras.   

    Meningarna nedan som är hämtade från Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011 innehåller flera olika narrativ som delvis krockar och 

formuleringarna ställer många frågor på sin spets. Sekulariseringsforskning visar att Sverige, 

efter Japan där sekulär konfucianism257 är en viktig historisk influens, är världens mest 

sekulariserade land.258 Det kan vara en förklaring till varför hänvisningarna till kristen 

tradition har väckt bestörtning och debatt. Det finns förvisso inbyggda motsättningar i 
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läroplanen mellan å ena sidan hänvisning till kristen tradition samtidigt som läroplanen 

hävdar att skolan ska vara icke-konfessionell.259  

1. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska 
gestalta och förmedla. 

2. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 
och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.  

3. Undervisningen ska vara icke-konfessionell. 

4. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet.260 

    Den första meningen uttrycker upplysningens berättelse och liberalismens 

idéer. Den andra meningen hänvisar till dels kristen tradition och dels till 

humanismen som i vissa avseenden står för motsatsen till vad kyrkan stått för i 

historien. Den tredje meningen uttrycker sekularismens ideal att skolan och 

samhället inte ska vara bekännelsetrogen till någon religiös tro vilket förefaller 

paradoxalt i relation till hänvisningen till kristen tradition. Den fjärde meningen 

skulle kunna tolkas som en postmodern berättelse, att eleven ska ges möjlighet 

och frihet att förverkliga sig själv utan någon auktoritet, varken humanism eller 

kristen tradition. Olika berättelser krockar i läroplanen vilket kan sägas vara en 

spegelbild av ett allt mer heterogent samhälle.  

    I debatten om det mångkulturella samhället ställs ofta upplysningens berättelse 

emot den postmoderna berättelsen, dessa berättelser utgör olika 

förståelseparadigm. Under postmoderna villkor finns bara partiella, subjektiva och 

individuella sanningar. Det innebär också att tron på "det moderna projektet", dvs. 

på mänsklighetens frigörelse genom framsteg i fråga om vetenskap, teknik och 

rationalitet, gått förlorad och efterträtts av satsningar på mer begränsade och 

personliga projekt. Enligt många teoretiker utmärks det postmoderna av 

mångkulturalism och eklekticism.261 I integrationsdebatten hävdas, ofta med 
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hänvisning till Foucault, att ”upplysningens förnuftsdyrkan kan riskera att bli ett 

sätt att utöva tvång och befästa ojämlika relationer… om något underminerar 

friheten och jämlikheten så är det just åberopandet av förnuftsmässiga 

upplysningsideal”.262 Andra vill försvara upplysningens värden och ser andra 

kulturers värderingar som ett hot mot den västerländska civilisationen. De befarar 

att friheten och jämlikheten kan urholkas om inte det öppna samhället, förnuftet 

och upplysningen försvaras.263 Båda dessa narrativ framträder i läroplanen.  

    Enligt McGrath innebär det postmoderna tillståndet en ny, och oväntad, roll för 

religionen, d.v.s. en insikt om att religionen kan svara på andra frågor än förnuftet 

och vetenskapen, att det postmoderna i viss mån kan innebära religionens 

återkomst. D.v.s. det finns en osäkerhet angående humanismens potential att stå 

på egna ben, en humanismens kris. I den postmoderna och dessutom postsekulära 

verklighetsförståelsen finns en insikt om att det är ”inte längre bara religiösa 

övertygelser och opinioner som kan sägas emanera ur `irrationella´ 

trosföreställningar. Också det sekulära förnuftet tvingas här rannsaka och 

begrunda de trosbaserade (utompolitiska) fundamenten för sin egen `rationalitet´. 

I det postsekulära samhället är det offentliga förnuftet produkten av en 

fortlöpande kommunikation mellan såväl `religiösa´ som `sekulära´ 

trosuppfattningar.”264 I den postmoderna berättelsen kan samhällets politiska och 

moraliska grundprinciper inte härledas ur politiken själv, och inte heller ur 

vetenskapen och logiken som Kant gjorde. ”Lika lite som de två kanske mest 

inflytelserika icke-religiösa moralsystemen i västerlandet, kantianismen 

(pliktmoralen) och utilitarismen (nyttomoralen) nödvändigtvis förmår övertyga 

också fullt sansade och klartänkande människor om sin inneboende 
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`rationalitet´”.265 Habermas menar att det behövs en ”ny förståelse för religionens 

roll och betydelse i det postsekulära samhället”.266     

    Idag ifrågasätter många sekulariseringsforskare det som tagits förgivet i 

klassisk samhällsteori, att moderna demokratier med utvecklade strukturer skulle 

sekulariseras; den inställningen har haft status av ett paradigm i statsvetenskap 

som allt mer kommit på skam.267 Göran Rosenbergs debattartikel under strecket i 

SvD är klargörande angående religionens roll i det sekulära samhället med 

hänvisning till Jürgen Habermas. Habermas menar att det åligger ”den 

sekulariserade delen av samhället att kritiskt `reflektera över det sekulära eller 

postmetafysiska förnuftets gränser´. Det postsekulära samhället är för Habermas 

ett samhälle som är medvetet om att `någonting saknas´… och som därför har 

mycket att vinna på att tillgodogöra sig `den moraliska kraft som flödar ur den 

religiösa traditionen och som det sekulära samhället inte kan avvara utan att 

förlora tron på sig själv´” vilket skulle innebära en humanismens kris.268  

    Orlenius betonar att en bestämd människosyn som handlar om alla människors 

lika värde lyfts fram i läroplanen som en sorts överideologi som ligger i linje med 

Kants kategoriska imperativ.269 Anders Piltz hävdar i Utbildningsdepartementets 

betänkande SOU 1992: 94 att en etisk övertygelse behövs i varje samhälle som 

måste vara grundad i någon sorts trosuppfattning, antingen religiös eller profan. 

Det går således att motivera värdegrunden både med utgångspunkt i religion och 

också med utgångspunkt i humanism. Människovärdet kan motiveras utifrån 

Kants imperativ och upplysningens berättelse men även med hänvisning till 

kristendomen, Jesu kärleks bud eller tron på människan som Guds skapelse. I ett 

allt mer sekulariserat samhälle tappar religiösa argument sin legitimhet. Frågan 

blir då om en profan moralfilosofi kan värja nihilismens problem, om 

humanismen eller vetenskapen kan utgöra en moralfilosofi som kan ge legitimitet 
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till värdegrunden. Utifrån Nietzsches tänkande kan värdegrunden inte legitimeras 

utifrån någon objektiv moral utan möjligen upprätthållas genom makt. 

    I läroplanskommitténs betänkande från 1992 hävdas att p.g.a. internationaliseringen och 

tilltagande invandring ”ställs höga krav på förmågan att leva med kulturell mångfald och se 

den som en positiv kraft”.270 Samtidigt som det anses viktigt med ”Medvetenhet och kunskap 

om kulturarvet – såväl det svenska som från den vidare kulturkrets vi tillhör” så anses även 

”förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder” viktig.271 Detta 

tyder på att det finns en insikt om nödvändigheten av att flera olika narrativ måste kunna 

existera vid sidan av varandra, samtidigt som det anses viktigt att förmedla berättelsen om 

”vårt kulturarv”. Det anses i Läroplanskommitténs betänkande att ”Den gemensamma 

nämnare som alla kan enas kring är de värden som vi, med rätta, betraktar som dyrköpta 

erfarenheter” som kommer till uttryck i de mänskliga rättigheterna.272     

   Nietzsche hävdar att ”den eviga sanningen” lyder: ”Var och en är sig själv fjärmast” och 

menar att människan egentligen inte känner och förstår sig själv.273 I det postmoderna 

tillståndet är det inte längre självklart vad en människa är och svaren är inte lika tvärsäkra. 

Det kan tolkas som att tilltron till objektiva sanningar och förnuftet, i motsats till värderingar, 

och vetenskapen som lösning och upplysningen som narrativ inte är lika stark i läroplanen nu 

som efter andra världskriget. Foucault hävdade, inspirerad av Nietzsche, att vetenskap är ”ett 

sökande efter makt och herravälde snarare än ett sökande efter sanningen” vilket är ett 

ifrågasättande av modernitetens berättelse om vetenskapens potential att skapa det perfekta 

samhället.274   

    Tron på de mänskliga rättigheterna som betonas i läroplanen kan direkt härledas till Kants 

filosofi. I det postmoderna tänkandet finns en ansats att dekonstruera, ”avlegitimera och 

demaskera borgerliga, patriarkala och eurocentriska normer liksom de `humanistiska´ 

föreställningarna om ett självständigt tänkande och handlande mänskligt `jag´”.275 Sociala 

fenomen ses som konstruktioner i den postmoderna berättelsen och människor är omedvetet 

offer för strukturer snarare än helt självständiga subjekt. I ett Nietzscheanskt perspektiv kan 
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de mänskliga rättigheterna, som formulerades av FN 1948 i samband med Nürnberg 

rättegången mot ledande nazister, betraktas som segrarnas, i andra världskriget, påtvingade 

moral, d.v.s. ett sätt för främst USA att kuva, och utöva makt. Sverige har i ett internationellt 

perspektiv, inom rätten, ansetts följa värdenihilismens väg276 och framstått som ett utpräglat 

rättspositivistiskt land, d.v.s. inom juridiken har en inställning etablerats att all rätt är makt, i 

linje med Nietzsches och Axel Hägerströms filosofi, och inte grundad i naturrätt eller 

metafysik.277 Enligt Ove Bring gjorde Kant, liksom Hume, ”rent hus med naturrätten”, som 

ofta var ett inslag i upplysningstänkandet under 1700-talet.278 

    I värdegrundsboken från Utbildningsdepartementet (1997) hävdas demokratin som en 

överideologi. Orlenius betonar dock att en bestämd människosyn som handlar om alla 

människors lika värde lyfts fram som en sorts överideologi som ligger i linje med Kants 

kategoriska imperativ: ”Handla på ett sådant sätt att ditt handlande kan upphöjas till allmän 

lag”279 men med en viss modifikation – ”Handla på ett sådant sätt att människovärdet skyddas 

och främjas!”280 

    Chantal Mouffe menar att varje samhällsordning ”är uttryck för specifika uppsättningar av 

maktförhållanden… Det som vid en given tidpunkt framstår som en `naturlig´ ordning – och 

som beledsagas av ett lika naturligt `sunt förnuft´ - är resultatet av avlagrade praktiker; det är 

aldrig en yttring av någon djupare liggande objektivitet som skulle befinna sig utanför de 

praktiker som frambringar ordningen”.281 Enligt Mouffe är varje hegemonisk ordning en 

maktutövning som kan utmanas av andra ”mothegemoniska praktiker” som strävar efter att 

upprätta en annan form av hegemoni.282 Mouffe polemiserar gentemot ”ett slutgiltigt 

förverkligande av det kosmopolitiska ideal som skisserades redan av Immanuel Kant” och 

menar istället att det är nödvändigt ”att erkänna världens pluralistiska natur och arbeta för en 

multipolär världsordning”.283 Kants utvecklade en moralfilosofi med universalistiska 
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anspråk.284 Dessa universella anspråk finns i FN:s konventioner om de mänskliga 

rättigheterna och i skolans läroplan men läroplanen betonar samtligt förståelse för andra 

synsätt. 

    I läroplanen hävdas bl.a. de mänskliga fri- och rättigheterna som bygger på upplysningens 

idéer. Ove Bring hävdar att västerlandets intellektuella (John locke, Montesquieu, Kant, 

Rousseau m.fl.) ”har i slutet av 1700-talet konsoliderat det mänskliga rättighetstänkandet som 

ett holistiskt system”, d.v.s. ett system av idéer som kan betraktas som en ideologi.285 

Narrativer är beroende av ”en konstruerad gemensam social historia där vi kan lokalisera våra 

jag och våra individuella kontinuiteter” dessa utgör en sorts berättelser om hur tillvaron 

hänger ihop.286 Upplysningen framstår som ett narrativ som människor i väst identifierar sig 

med som karaktäristika för ”vår” kultur. ”I en kultur arbetar man `mentalt´ gemensamt” 

genom ”processer av `gemensam narrativ tillväxt´”.287 Upplysningens ideologi framstår som 

ett ”narrativt paradigm” som är framträdande i läroplanen.288  

    När Nietzsche i Till moralens genealogi - En stridsskrift härleder moralen historiskt 

använder han ett tillvägagångssätt i Hegels efterföljd, att en process sker genom historien. I 

motsats till Kant menade Nietzsche att moral inte är en tidlös objektiv verklighet i 

essentialistisk mening. Att, som Kant, härleda en moral som en a priori produkt utifrån 

förnuftet avfärdar Nietzsche. Istället ser Nietzsche moral som ett socialt fenomen som 

förändras över tid utan någon speciell essens, d.v.s. Nietzsche införde ett synsätt som handlar 

om att moral är socialt konstruerat i varje kultur och varje tid tvärtemot Kant. Det 

konstruktivistiska synsättet är gångbart i dagens mångkulturella skola för att dekonstruera 

stereotyper. I det mångkulturella klassrummet måste religionernas och kulturernas essens 

ifrågasättas för att motverka fördomar och rasism och istället skapa förståelse.   

    I slutet av 1800-talet var Sverige ett av Västeuropas fattigaste länder och ett utpräglat ”vi-

samhälle”, ett traditionellt samhälle, auktoritärt, centralistiskt och religiöst lutherskt.289 Stor 

förändring har skett de senaste sextio åren; inget annat land har förändrats mer än Sverige 
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p.g.a. migration sedan andra världskriget, hävdar Sander & Andersson.290 I forskning om 

migration har den ”religiösa dimensionen” varit märkligt förbisedd menar Sander & 

Andersson. Religion har negligerats som en faktor till att förstå och förklara immigranters sätt 

att tänka och handla. Migranter har i forskningen uppfattats som människor utan religion eller 

som lika sekulariserade som svenskar. Dock har utvecklingen i världen visat att en sådan 

inställning är ohållbar.291 ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande 

rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 

inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell 

mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla 

som verkar där.”292 Det konstruktivistiska synsättet är viktigt i bl.a. postkolonial teori och kan 

bidra till förmågan att hantera den kulturella mångfalden i skolan vilket betraktas som 

värdefullt i läroplanen. 

    Den etik som, enligt läroplanen, humanismen förvaltat ansåg Nietzsche vara en slavmoral. I 

Tyskland framstod länge ”bildning” som motsatsen till franska revolutionens och 

upplysningens ideal. Det fanns starka anti-liberala idéströmningar i Tyskland i början 1900-

talet, som anklagade ”upplysningen och liberalismen för att lösa upp sociala band och lämna 

individen rotlös och moraliskt vilsen”, dels konservativa, ofta katoliker, men också 

nietzscheanska kulturkritiker som kom att spela nazisterna i händerna.293 

Bildningsaristokraterna vände sig emot den brist på sammanhang som det moderna 

representerade och värderade de traditionella gemenskaperna, i motsats till det ytliga 

konsumtionssamhället, och närheten till naturen och familjen.294 Resonemang blev vanliga 

om det liberala samhällets obeslutsamhet, dess tolerans till döds. 295 Begreppet bildning 

började användas i Sverige i slutet av 1700-talet. Begreppet härrör från den tyska 

pedagogiken vilket var följdenligt med den dominans tyskt tänkande hade över den svenska 

pedagogiken.296 Nyhumanisternas tilltro till den antika litteraturens bildande kraft är 
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välkänd.297 Det klassiska tyska bildningsbegreppet som det kom att formas av bland annat 

Kant bygger på att människan skapar sig själv eller formar sig själv.298  

    Nietzsche hävdade: ”Visserligen skedde under renässansen ett glansfullt-kusligt 

återuppvaknande av de klassiska idealen och det förnäma värderingssättet av allt: självaste 

Rom rörde sig likt en återuppväckt skendöd under trycket från det nya, judaiserade Rom som 

var byggt ovanpå… men omedelbart triumferade åter Juda, tack vare denna fullständigt 

pöbelaktiga (tyska och engelska) ressentiment-rörelse som kallas reformationen” som enligt 

Nietzsche innebar ”återställandet av den gamla gravfriden över det klassiska Rom… Och till 

och med i en ännu mer avgörande och djupare mening än den gången segrade Juda på nytt 

över det klassiska idealet genom franska revolutionen: den sista förnäma politiska kultur som 

fanns i Europa, det franska sexton- och sjuttonhundratalet, störtade samman under de folkliga 

ressentimentinstinkterna”.299 Enligt Nietzsche hade monarkin i Frankrike inneburit att ”själva 

det antika idealet trädde fram livs levande med enastående prakt inför mänsklighetens ögon 

och samveten, - och ännu en gång ljöd, starkare, enklare, mer inträngande än någonsin – mot 

ressentimentets gamla förljugna paroll om majoritetens rätt, mot viljan till nedgång, 

förnedring, nivellering och människans förfall och skymning – ljöd den fruktansvärda och 

hänförande motparollen om minoritetens rätt!”300 I Napoleon förkroppsligades ”det förnäma 

idealet i sig” menade Nietzsche ”denna syntes av omänniska och övermänniska”.301 Det hade 

före första världskriget skapats en nyhumanistisk elitkultur i Tyskland där den fulländade 

människan var målet med förebilder i antiken. Många akademiker och kulturellt verksamma 

tyskar såg sig, precis som den ”omåttligt lästa och älskade Friedrich Nietzsche några 

årtionden tidigare - som intelligensaristokrater, i frontställning mot en masskultur som 

epidemiskt spred sig över världen”.302 Många inom kultureliten i Tyskland, bl.a. Thomas 

Mann betraktade den franska revolutionens idéer som anarki och nivellering. Utifrån det 

perspektivet framstod första världskriget som en kamp mellan en ”urartad fransk civilisation å 

ena sidan och livskraftig tysk kultur å andra sidan”.303 Thomas Mann betraktade den franska 
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civilisationen som underlägsen den tyska. Det går att förstå Nietzsche bättre i ljuset av 

motsatstänkandet mellan ”tysk kultur å ena sidan, fransk civilisation å den andra”.304 

    Ingmar Hedenius ansåg att bildningens förfall i Tyskland innebar en kulturkris som banat 

vägen för nazisterna och att det västerländska kulturarvet framstod som tvetydigt.305 Jonas 

Hansson menar att vid olika perioder i historien har intellektuella varnat för humanismens 

kris, ofta i samband med stora samhällsförändringar. Det är under dessa perioder, menar 

Hansson, som humanismen utvecklats och förändrats. I förordet till Skolverkets kommentar 

till läroplanen hävdas att: ”I vårt alltmer pluralistiska samhälle framstår det som än 

väsentligare att dessa värden också får genomslag i skolans vardagliga praktik.”306 Mycket 

talar för att stora samhällsförändringar i det svenska samhället ledde fram till behovet av en 

värdegrund i läroplanen, bl.a. religionens förändrade betydelse i världen och större etnisk 

mångfald samt framväxande främlingsfientliga partier. En upplevd humanismens kris, att 

viktiga värden uppfattades som hotade p.g.a. samhällsutvecklingen, framstår som själva skälet 

till att en tydligare värdegrund för skolan formulerades. 

Resultat 
Nietzsche betraktade demokrati som pöbelvälde. ”Låt oss acceptera fakta: folket har segrat - 

eller `slavarna´, eller `pöbeln´, eller `hjorden´, eller vad ni nu väljer att kalla det – om detta 

har skett genom judarna, nåväl! så har väl ett folk aldrig haft en mer världshistorisk mission… 

Detta förgiftningsförlopp genom mänsklighetens hela kropp tycks omöjligt att hejda, tempot 

och takten kan från och med nu förvisso bli allt långsammare, finare, mer ohörbart, måttfullt – 

det finns gott om tid…”307 I Nietzsches perspektiv har slavmoralen segrat idag genom FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna som bygger på den franska revolutionens och 

upplysnings ideal som Nietzsche föraktade. Segrarna i andra världskriget har infört den moral 

som genom FN:s konventioner är vägledande i världen som läroplanen hänvisar till som 

grund för skolans värden. ”`Herrarna´ är avfärdade; gemene mans moral har segrat. Man kan 

också uppfatta denna seger som en blodförgiftning (den har blandat raserna med varandra) – 

jag säger inte emot; men otvivelaktigt har denna intoxikation lyckats.”308 
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    Kant hade en helt annan inställning till den franska revolutionens än Nietzsche. Kant 

menade att den osjälviska entusiasmen för franska revolutionen visade att mänskligheten har 

ett ”högre moraliskt anlag” vilket ingav honom förhoppning om att människan kan skapa en 

bra framtid. 309 Dessa ideal är idag starkare än någonsin genom FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna fått allt högre status i världen och i läroplanen. Kant hävdade 

uppfattningen att alla människor är jämlikar och att människan har ett förnuft.310 I den 

humanistiska traditionen omfattas uppfattningen att alla människor har ett egenvärde och att 

alla människor har lika värde.311 Efter andra världskriget när omvärlden insåg vidden av de 

brott som begåtts när nazisternas Förintelseläger blev kända framstod de idéer som utvecklats 

under 1700-talet som riktiga, att det finns en sorts rätt som står över de lagar som har stiftats 

av dem har makten i en stat. Sedan andra världskriget har internationella överenskommelser 

etablerats och samarbete utvecklats för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.312 

Det arbetet hävdar somliga är ett direkt förverkligande av Immanuel Kants idéer som han 

redogjorde för i Om den eviga freden. Militärhistorikern Michael Howard går så långt att han 

i boken Fred och krig: hur freden uppfanns och kriget återuppfanns, hävdar att Kant uppfann 

freden, d.v.s. han var en av de filosofer som tydligast utvecklade idéer om hur en varaktig fred 

skulle kunna bli möjlig.313 ”Hans tre villkor för att freden skulle förverkligas – gemensamma 

författningar, våldsförbud och fritt mellanmänskligt utbyte – har idag i ganska stor 

utsträckning uppfyllts” genom FN:s och EU:s arbete som bygger på fredstanken314 som Kant 

utvecklade.315 FN:s deklaration om de Mänskliga rättigheterna från 1948 bygger på 

upplysningsidéer och naturrätten.316 FN-stadgan från 1945, som följdes av den allmänna 

deklarationen om mänskliga rättigheter 1948, inledde en ny era av internationellt engagemang 

för mänsklig frihet. De mänskliga rättigheterna och upplysningens berättelse utgör ett 

fundament i läroplanen som bär upp värdegrunden.  

    Läroplanen betonar att förståelsen av andra berättelser och kulturer är värdefullt, att olika 

berättelser bör samexistera i det mångkulturella samhället, i klassrummet. Skolan ska stärka 
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förmågan att leva med kulturell mångfald eftersom det enligt läroplanen ligger värden i det. I 

det mångkulturella klassrummet är dekonstruktionen av hegemoniska metanarrativ en tillgång 

och insikten att det finns flera giltiga berättelser som kan samexistera. Att kultur och moral är 

sociala konstruktioner är ett sätt att tänka som kan härledas från Nietzsche. 

Jämförande perspektiv 
Nedan åskådliggörs några särskiljande aspekter som framträtt i analysen. 

Aspekt Nietzsche Kant Värdegrunden 

Bildning Jag älskar den som lever 
för att få kunskap, och 
som vill få kunskap för 
att övermänniskan en 
gång ska leva.317 

Mänskligheten rymmer 
många frön, och nu är det 
vår uppgift att utveckla 
naturanlagen 
proportionerligt och ta 
fram mänskligheten ur 
dess frön, för att 
människan ska uppnå sin 
bestämning.318 
Människan behöver 
omvårdnad och bildning. 
Bildningen innefattar tukt 
och undervisning.319 

Det väsentliga är att 
skolan skapar de bästa 
samlade förutsättningarna 
för elevernas bildning, 
tänkande och 
kunskapsutveckling... 
Eleverna ska bli 
medvetna om att nya 
kunskaper och insikter är 
förutsättningar för 
personlig utveckling.320 

Moralens 
ontologi 

Enligt Nietzsche finns det 
inte en objektiv moral 
och inte heller räcker 
förnuftet som grund till 
moraliska värderingar.321  

Moral enligt Kant är 
tidlösa principer som 
utifrån förnuftet kan 
bevisas med logik. Det 
kategoriska imperativet 
är allmängiltigt med 
vetenskaplig dignitet. 322 

Enligt skolverket, räcker 
ett juridiskt stöd även om 
det moralfilosofiskt går 
att motivera 
värdegrunden utifrån 
olika moralfilosofiska 
uppfattningar.323 

Epistemologi  Konstruktivism Essentialism Läroplanens värden 
bygger på politiska 
riksdagsbeslut och svensk 
lagstiftning. 
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Sammanfattning 
Valet av filosofer i den här uppsatsen grundades på hypotesen att de värderingar som finns i 

dagens samhälle har påverkats av de två viktiga idéströmningar i vilka Nietzsche respektive 

Kant är en del. Nietzsche ägnade sig åt moralens genealogi, d.v.s. att analysera vilket 

ursprung vårt gott och ont egentligen har vilket enligt honom handlar om makt. Utifrån 

värdenihilism kan inte värdegrunden ges legitimitet men däremot upprätthållas med makt. 

Historiskt har kristendomens narrativ utgjort grunden till värderingar och fostran i skolan. 

Upplysningens metanarrativ har med förnuftet som grund hävdad demokratins ideal under 

efterkrigstiden, men utmanats under 1900-talet av modernitetskritiska idéströmningar där 

Nietzsches filosofi ofta är en viktig influens. Postkoloniala tänkare ifrågasätter västvärldens 

hegemoniska berättelse och hävdar att det inte finns EN sanning, i enlighet med Nietzsches 

filosofi, utan flera giltiga berättelser.  

    På grundval av Nietzsches tänkande behövs ingen värdegrund, varje människa bör 

förverkliga sin egen moral och därmed bli en övermänniska. Med utgångspunkt i Kants 

tänkande kan läroplanen försvaras i många avseenden, den är i hög grad uttryck för 

upplysningens berättelse och Kants idéer. Läroplanen kan kritiseras med utgångspunkt i 

Nietzsches filosofi med perspektivet att den moral som är vägledande i världen med FN:s 

konventioner, vars formuleringar är direkt hämtade från upplysningens filosofer, av de 

mänskliga rättigheterna som ledstjärna, handlar om makt, d.v.s. segrarmakterna i andra 

världskriget som lade grunden till FN. Värdegrundens minimalistiska profil kan försvaras av 

Nietzsche eftersom ju vagare den är, desto lättare är det att bryta mot de förhärskande 

konventionernas förtryck och förverkliga sig själv, vilket innebär människans mål och 

befrielse för övermänniskan – eller den postmoderna människan. Läroplanen innehåller flera 

berättelser som vägts mot varandra, och är i det avseendet postmodern, och har formulerats 

med beaktande av många motstridiga åsikter där varje ord vägts i politikens vågskål. 

Läroplanskommitténs tydliga plädering för den klassiska humanismens ideal, som saknats i 

efterkrigstidens läroplaner, kan möjligen försvaras av både Nietzsche och Kant.  
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Bilaga 1. 

Skolans värdegrund och uppgifter 

Grundläggande värden 
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 
skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska 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. Undervisningen ska vara icke-konfessionell. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.324 

                                                             

324 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5 
 


