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Abstract 

Purpose and framing of questions.  

The objective of this study has been to problematize the concept of "health" by studying the 

philosopher Nietzsche's writings on the subject and by analyzing four PE teachers' thoughts 

on his view of health. This has been achieved by examining the following questions: What 

types of health does Nietzsche describe, and how are these promoted and inhibited according 

to him? How does a Nietzschean view of health stand visavi the one expressed by the 

Swedish national curriculum? What do teachers think about the Nietzschean concept of health 

and its potential applicability in physical education? 

Theory and Method.  

The literary study had a hermeneutic approach and was conducted according to a qualitative 

analytical method, in addition the so-called three-step method was used to create a definition 

of "health" on the basis of Nietzsche's use of the term. The source material consisted of 

Nietzsche's overall philosophical writings (ca 2600 pages) in order to give a complete picture 

of his view of health. The four interviews consisted of open enquiries, which were conducted 

according to a qualitative interviewing technique. The selection of respondents was made 

from convenience.  

Results.  

The study showed that Nietzsche uses "health" in varying contexts and applies it to several 

different subjects: he writes about cultural, spiritual, physical, mental health, and relates these 

categories to humanity as a whole and to the individual. Nietzsche argues that healthy human 

beings sublimate their urges instead of repressing them, look for invigorating challenges, 

preserve themselves through rest and a healthy lifestyle, are free from resentment, affirm life 

even when it is most difficult, and practice moderation. The view of health expressed in the 

curriculum is considerably narrower than Nietzsche's, as it relates the term "health" solely to 

questions of physical activity and lifestyle. 

Conclusion.   

We suggest that Nietzsche's health philosophy should be used by physical education teachers 

as a heuristic tool to problematize health, as his approach has a philosophical depth and an 

inquisitorial variation which rarely occurs in the health discourse of physical education 

teachers, which would be broadened, deepened, and stimulated by inviting more alternative 

approaches. 



 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar.  

Undersökningens syfte har varit att problematisera begreppet "hälsa" genom att studera 

filosofen Nietzsches skrifter om ämnet och att analysera fyra idrottslärares tankar om hans 

hälsosyn. Detta har åstadkommits genom att besvara följande frågeställningar: Vilka typer av 

hälsa beskriver Nietzsche, och hur menar han att dessa främjas respektive hämmas? Hur 

ställer sig en Nietzscheansk hälsosyn till den uppfattning om hälsa som förespråkas av 

svenska skolans styrdokument? Vad anser verksamma idrottslärare om det Nietzscheanska 

hälsokonceptet och dess eventuella applicerbarhet i idrottsundervisningen? 

Teori och Metod.  

Litteraturstudien hade en hermeneutisk ansats och genomfördes enligt en kvalitativ 

innehållsanalytisk metod, dessutom har den så kallade trestegsmetoden använts för att skapa 

en definition av "hälsa" utifrån Nietzsches användning av begreppet. Det litterära urvalet 

bestod av Nietzsches samlade filosofiska skrifter (ca 2600 sidor) i syfte att ge en fullständig 

bild av hans syn på hälsa. De fyra intervjuerna var av öppen karaktär och genomfördes enligt 

en kvalitativ intervjuteknik. Respondenturvalet gjordes av bekvämlighetsskäl. 

Resultat.  

Litteraturstudien visade att Nietzsche använder "hälsa" i varierande kontexter och applicerar 

det på flera olika subjekt: han talar bl.a. om kulturell, andlig, fysisk, själslig hälsa, och 

relaterar dessa kategorier till artens respektive individens välbefinnande. Nietzsche hävdar att 

en hälsosam människa sublimerar sina drifter istället för att förtränga dem, söker efter 

stärkande utmaningar, vet att bevara sig genom vila och goda levnadsvanor, är fri från 

ressentiment, bejakar livet även när det är som svårast, och lever måttfullt. Läroplanens 

hälsosyn är betydligt smalare än Nietzsches och använder begreppet "hälsa" uteslutande i 

anknytning till fysisk aktivitet samt livsstil. 

Slutsats.   

Vi föreslår att Nietzsches hälsofilosofi bör användas av idrottslärare som ett heuristiskt 

redskap för att problematisera hälsa, då hans sätt att närma sig ämnet har ett filosofiskt djup 

och en inkvisitorisk variation som sällan förekommer i idrottsläraryrkets hälsodiskurs, vilken 

skulle vidgas, fördjupas och stimuleras genom att bjuda in fler alternativa synsätt. 
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1. Introduktion 

1.2 Bakgrund & historisk kontext 

1.2.1 Inledning 

Ordet ”hälsa” i ämnet idrott och hälsa har en tendens att falla bort då vi i vårt dagliga 

språkbruk refererar till ämnet, det talas om ”idrottslärare”, ”skolidrotten”, ”idrottsämnet” etc. 

Även skolans styrdokument ger idrottsaspekten mer utrymme, och utredningar som 

skolinspektionens ”Mycket idrott och lite hälsa” från 2010 visar att undervisningen speglar 

denna obalans, därför är det särskilt viktigt att uppmärksamma och diskutera ämnets 

hälsodimension, men var ska man börja? Denna studie träder in i skolans hälsodiskurs med ett 

problematiserande förhållningssätt, ledd av frågan ”Vad är hälsa?”; som vi anser att varje 

lärare i idrott och hälsa borde ha i bakhuvudet redan från första dagen av dennes utbildning. 

Denna fråga är en lämplig början på varje diskussion om ämnet hälsa, varför läraren borde 

återvända till den med jämna mellanrum oavsett vilket yrkesstadium denne befinner sig vid. 

   Den här uppsatsen undersöker den tyske 1800-talsfilosofen Friedrich Wilhelm Nietzsches 

skrifter om hälsa, samt vad fyra idrottslärare tänker om Nietzsches hälsofilosofi och dess 

eventuella applicerbarhet inom ämnet idrott och hälsa. Studien är uppdelad i ett primärt och 

sekundärt syfte: först en litteraturstudie av Nietzsches samlade verk, sedan fyra intervjuer av 

olika idrottslärare. Dessa undersökningar springer ur en vilja att problematisera begreppet 

”hälsa” genom att se vad det betydde för en tänkare som levde i en annorlunda historisk 

kontext, och att höra vad några personer som är aktiva i en nutida hälsoprofession har att säga 

om ämnet och den äldre uppfattningen av det. 

   En av anledningarna till att vi har valt att genomföra denna studie är att vi uppfattar dagens 

hälsodiskurs, inklusive den bland lärare i idrott och hälsa, som dominerad av ett ensidigt 

fysiskt perspektiv där ordet "livsstil" främst konnoterar kost- samt motionsvanor; psykiska 

problem som depression och ångest i regel löses med kemiska medel; där människans mentala 

och själsliga aspekter sällan uppmärksammas. Vår kritiska uppfattning om dagens 

hälsodiskurs stämmer också överens med våra erfarenheter som idrottslärarstudenter på 

Gymnastik- och idrottshögskolan: även under vår utbildning har hälsa nästan uteslutande 

kopplats till fysiska aktiviteter och levnadsvanor – oftast utan att problematisera själva 

begreppet. Denna diskursiva fysikalisk och bristen på problematisering är två skäl varför vi i 
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förhandenvarande studie söker vidga lärarnas hälsodiskurs och undersöka alternativa bruk av 

begreppet "hälsa". 

   Denna uppsats författare har båda studerat historia som andraämne på Stockholms 

Universitet och tror att människan genom att aktivt förvalta hennes historiska arv kan lära av 

det förflutna, därför menar vi att dagens diskurs om hälsa bör sättas i ett historiskt perspektiv 

och att man bör studera hur författare i det förflutna har behandlat ämnet. Nietzsches 

filosofiska verk valdes som ett studieobjekt eftersom han både skrev mycket om hälsa och 

inkluderade människans existentiella aspekter i detta ämne, varför vi hoppas att Nietzsches 

filosofi kan ge oss resurser att vidga och nyansera dagens hälsodiskurs, dessutom finns det 

inga studier om Nietzsches syn på hälsa som har undersökt alla hans filosofiska publikationer, 

varför vår ambition med denna studie är att bidra med ny kunskap i ämnet. 

   Till sist bör det påpekas att denna studie inte syftar till att producera ett i naturvetenskaplig 

mening objektivt och reproducerbart resultat, eftersom studieobjektet och forskarnas 

subjektiva tolkningar här är ömsesidigt beroende av varandra. Detta innebär inte att vårt 

tillvägagångssätt är ometodiskt eller att tolkningarna är godtyckliga, men att resultatet 

sannolikt kommer skilja sig åt beroende på vem som tolkar Nietzsches texter enligt de nedan 

beskrivna metoderna, därför föreslår vi att resultatet värderas efter hur intressant, relevant och 

användbart det är i relation till Nietzsche-studier samt offentlighetens respektive idrottslärares 

hälsodiskurs. Författarnas förhållningssätt till tolkningssituationen diskuteras vidare under 

rubrik ”2.2.1 Hermeneutisk ansats” samt ”3.4 Diskussion om teori och metod”. 

1.2.3 Idéhistorisk kontext  

För att kontextualisera Nietzsches skrifter följer en kortare beskrivning av det intellektuella 

klimatet i Europa under 1800-talet, emedan ett historiskt sammanhang underlättar 

presentationen av hans syn på hälsa och förebygger en lösryckt förståelse av den. 

   Kopplingen mellan vetenskap och teknologi blev successivt starkare under 1800-talet, och 

ca 1830 ökade de praktiska appliceringarna av vetenskapligt förvärvad kunskap drastiskt. 

Denna vetenskapens teknologiska triumf skapade ett enormt intresse för forskning bland 

allmänheten, vilket ledde till populärvetenskapens framväxt. Särskilt under århundradets 

andra hälft hade vetenskapens nyvunna popularitet och tillförlitlighet gett forskaren 

möjligheter till hög status bland eliten och massorna. 1859 publicerade Charles Darwin sitt 

magnum opus On the Origin of Species by the means of Natural Selection, där han hävdade 

att nya arter uppstod genom en naturlig selektionsprocess där individer med genetiska 

variationer som är bäst anpassade till omgivningen ger upphov till en ny art genom att de 
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överlever och reproducerar sig. Darwins teori var problematisk för många eftersom den inte 

var teleologisk och innefattade människor, men andra accepterade den som den bästa teorin 

om vårt ursprung. Somliga, bl.a. Herbert Spencer, applicerade dess logik på människans 

sociokulturella utveckling vilket ledde till socialdarwinismen, en ideologi som blev särskilt 

populär i Europas övre socioekonomiska strata. De ömsesidiga influenserna mellan biologi 

och ideologi slutade emellertid inte där, utan ledde genom konstruktioner av nationer och 

imaginära samhällen till rasbiologi och frenologi; två bioideologier som syftade till att 

framställa den vita, ”ariska” nordeuropén som av naturen överlägsen. Dessa ideologier lade 

också stor vikt vid att särskilja den ”semitiska” rasen från andra européer, vilket gav 

antisemitismen, som existerat i Europa i århundraden, en ny ”vetenskaplig” förankring. (Ibid, 

s.738-739) Efter att den judiska emancipationsrörelsen hade haft flera framgångar i Tyskland i 

mitten av 1800-talet, och bl.a. lyckats uppnå juridisk jämlikhet, skedde emellertid en 

återströmning av antisemitism efter marknadskraschen 1872, vilket bromsade den dittills 

progressiva politiska utvecklingen visavi judarna i Tyskland (Ibid, s. 744). 

   En del av biologin som utvecklades särskilt mycket under 1800-talet var fysiologin, vilken 

är den disciplin som undersöker levande kroppar, deras organ och funktioner. Bland 

fysiologer fanns två dominanta skolor; den mekanistiska respektive den vitalistiska. 

Mekanisterna betraktade fysiologiska processer som helt reducerbara till fysiska och kemiska 

mekanismer, medan vitalisterna insisterade på den levande organismens unika sätt att fungera; 

dess livskraft, som vissa vitalister menade var ett gudomligt eller spirituellt fenomen. Emedan 

de flesta idag är mekanister skulle vi lätt kunna anta att vitalistiska studier inte bidrog till 

fysiologins progression, men detta stämmer inte: ett exempel är fransmannen Louis Pasteur 

som vid 1800-talets mitt visade att både jäsningsprocesser och sjukdomars smittsamhet 

berodde på små levande organismer; bakterier. Denna upptäckt var ett av de viktigaste 

bidragen till biologins ökade applicerbarhet inom både sjukvård samt folkhälsoarbete. Mot 

slutet av århundradet blev dock mekanismen den hegemoniska fysiologiska uppfattningen. 

(Idéhistoriens huvudlinjer, s. 132-134) Fysiologins politiska betydelse kan även ses i 

bildandet av hälsoinriktade folkrörelser i Europa: många av de svenska folkrörelserna, 

exempelvis idrottsrörelsens betoning av kroppens, själens och naturens betydelse för 

folkhälsan, har influerats av tyska föregångare (Hedenborg, Susanna & kvarnström 2009, s. 

200, 208). 

   En viktig tankeströmning under 1800-talet var romantiken, vilken var den dominanta 

kulturella formen fram till århundradets mitt då den övertogs av realismen. Romantiska idéer 

innefattade en bohemisk livsstil, ett passionerat känsloliv, kärlek till naturen, fri fantasi, 
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spontanitet och individualism. De romantiska konstnärerna övergav de klassiska, strikta 

formerna och försökte genom bombastiska uttryck väcka så starka känslor som möjligt hos 

åskådarna. En sådan konstnär var Ludwig von Beethoven, vars pampiga musik betraktades 

som ett konstnärligt föredöme av många romantiker. Även akademiska discipliner influerades 

av romantiska idéer, särskilt historiografin som började användas av nationsbyggare som lät 

skriva gemensamma historier åt sina folk i syfte att skapa en känsla av solidaritet och 

nationell stolthet hos massorna. Vid mitten av 1800-talet blev realismen den hegemoniska 

kulturella formen, denna idéströmning karaktäriserades av tanken att all konst och vetenskap 

borde avbilda och studera världen utan att förvränga eller idealisera den. Realister var ofta 

determinister som menade att världen styrs av objektiva mekanismer och att det inte finns 

någon objektiv moral, till skillnad från många romantikers teleologiska världsbild. Eftersom 

realismen försökte vara trogna även den sociala verkligheten, ägnade sig dess konstnärliga 

förespråkare ofta åt att ge uttryck för sociala tabun som sex, våld och alkoholism. (Mckay 

2012, s. 739-741) 

   Närbesläktad med realismen var positivismen, en vetenskapsfilosofi som grundades av 

August Comte, vars huvudsakliga tes var att mänsklighetens slutgiltiga kulturella stadium 

kommer vara ett där man har övergivit alla försök att förklara naturen, och istället beskriver 

dess processer utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Han menade att vi borde slopa 

metafysik och se till empirismen för att skapa ett upplyst samhälle, och Comtes skepsis 

gentemot metafysik gjorde att han inte valde att kalla sig materialist eller idealist. Han 

förkastade teologi som ett sökande efter kunskap, men insåg att religiositet och ritualer alltid 

kommer vara viktiga för människan, därför skapade han en egen religion, i vilken gudar 

ersattes av mänskligheten och helgon av individer som Sokrates, Galilei och Newton. Comtes 

omfattande skrifter om samhället, i vilka han myntade begreppet sociologi och betonade 

empirins betydelse för sociala studier, har lett till att han idag betraktas av många som den 

moderna sociologins fader. Andra tänkare var emellertid mer kritiskt inställda till religionens 

värde och argumenterade att den borde slopas då den hämmar den rationellt progressiva 

kulturens framväxt. (Eriksson & Frängsmyr 2011 s. 167-171). 

   Romantikerna var emellertid mer konservativa och försökte ofta rehabilitera urgamla 

filosofier. Den romantiska uppfattningen om världen hade sina rötter i den antika Platonska 

idealismen som influerade många 1800-talstänkare, exempelvis Fichte och Schelling. De 

romantiska filosoferna spred bilden av en verklighet vars innersta väsen var andligt och där 

människans själ var denna andes självmedvetande. Man hävdade att den materiella 

verkligheten endast var en illusorisk överbyggnad vars fundament utgjordes av andliga 
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krafter, denna tonvikt vid andlighet var en av romantikens hörnstenar och inspirerade många 

konstnärer, forskare, filosofer samt den kulturkonsumerande offentligheten till att söka efter 

djupare meningar i en förskönad tillvaro, istället för objektiva beskrivningar av verkligheten. 

(Ibid, s. 159-162) 

1.2.4 Tidigare Nietzsche-studier 

Det finns artiklar om Nietzsches skrifter om hälsa som har publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter, men inga större studier. På grund av dessa texters korthet (ca 10-30 sidor vardera) 

ger de emellertid endast en partiell och därmed missvisande bild av det som Nietzsche skrev 

om hälsa. Flera av dessa artiklar har publicerats i Journal of Nietzsche Studies, vilken är en 

internationell, "peer-reviewed" tidskrift som ges ut varje kvartal. Istället för att placera 

undersökningen i en akademisk kontext bestående av studier som antingen handlar enbart om 

Nietzsches filosofi eller enbart om hälsa har den grundats i de nedan beskrivna artiklarna, 

vilka tillför tillräckligt med teser för att skapa en dialog med föreliggande undersöknings 

resultat; samtidigt som de indikerar ett tämligen outforskat område. Denna forskningslucka är 

ett av skälen till att genomföra denna studie, då ambitionen är att skapa en mer komplett bild 

av hans syn på hälsa.  

   I artikeln Nietzsche's conception of health: the idealization of struggle placerar Scott H. 

Podolsky och Alfred I. Tauber Nietzsches verk i en historisk samt biologisk kontext som 

karaktäriseras av brytpunkten mellan Darwinistiska och pre-Darwinistiska idéer om hälsa. 

Författarna menar att Nietzsche utmanade en pre-Darwinistisk syn på hälsa som betonade 

organismens interna stabilitet (homeostas), men istället för att använda Darwins begrepp 

”fitness” talade Nietzsche om den strävande organismens maximala kraftutveckling; där hälsa 

innebär en kamp för att nå ett ofattbart ideal. 

   Susan S. Stocker utreder i artikeln Facing Disability with Resources from Aristotle and 

Nietzsche hur dessa två tänkare kan ge oss vägledning vårt bemötande av personer med 

funktionsnedsättningar. Författaren menar att båda filosoferna förespråkade empati, till 

skillnad från sympati, och att i synnerhet Nietzsches skrifter bidrar med en god förklaring av 

varför medömkan har en negativ inverkan på relationen mellan vårdare och vårdmottagare; 

emedan en sympatisk attityd antar att livet är hemskt om det inte är utan hinder, en inställning 

som leder till ressentiment. 

   John Cokers artikel The Therapy of Nietzsche's ”Free Spirit” handlar om den terapeutiska 

och hälsofrämjande potentialen hos Nietzsches lära om den fria anden, som han menar utgörs 

av de redskap – kritiskt tänkande, ensamhet, empati och självbejakelse – som Nietzsches 
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texter ger individen till att kunna leva utanför sociala normer utan att lida av ångest och 

depression. Coker framhåller att Nietzsche genom sin filosofi upphöjde sina individuella 

upplevelser till en allmän lära om den fria andens terapi. 

   I artikeln Nietzsche and the Living Body, Late- and Post-modern Readings of Nietzsche on 

Health svarar James P. Cadello på Bernd Magnus kritik av Nietzsches binära opposition av 

hälsa och sjukdom. Magnus hävdade att denna dikotomi inte är filosofiskt hållbar och borde 

dekonstrueras, vilket Cadello förnekar. 

   I artikeln The Will to Health: a Nietzschean Critique hävdar Clinton E. Betts att den idag 

hegemoniska synen på hälsa försummar viktiga aspekter av människans väsen, och att vi 

genom att använda Nietzsches psykologiska insikter kan forma en konstruktiv kritik av det 

moderna hälsokonceptet. 

   Ken Gemes presenterar i artikeln Freud and Nietzsche on Sublimation tesen att vi borde 

återvända till Nietzsches texter för att skapa oss en ny förståelse för vad sublimering innebär, 

emedan Freuds eget koncept var för oklart. Gemes menar att Nietzsches bild av sublimering 

var mer sammanhängande, samt att han skiljde begreppet från patologiska symptom och 

förträngning på ett tydligare sätt genom att betona dess integrerande effekt på jaget, till 

skillnad från patologisk desintegration. 

1.3 Syfte  

Undersökningens primära syfte är att problematisera begreppet hälsa genom att studera 

Nietzsches skrifter om ämnet, det andra syftet är att koppla hans hälsosyn till 

idrottsläraryrkets hälsodiskurs via en jämförelse med läroplanens användning av begreppet 

och genom att analysera fyra idrottslärares tankar om Nietzsches hälsosyn. 

1.3.1 Frågeställning 

1. Vilka typer av hälsa beskriver Nietzsche, och hur menar han att dessa främjas 

respektive hämmas? 

2. Hur ställer sig en Nietzscheansk hälsosyn till den uppfattning om hälsa som 

förespråkas av svenska skolans styrdokument? 

3. Vad anser verksamma idrottslärare om det Nietzscheanska hälsokonceptet och dess 

eventuella applicerbarhet i idrottsundervisningen? 
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2. Teori och Metod 

Litteraturstudien tar avsats i ett hermeneutiskt förhållningssätt till tolkningsprocessen och 

använder sig huvudsakligen av kvalitativ innehållsanalys för att på ett systematiskt vis 

producera ett resultat, men den har också en sidometod kallad trestegsmetoden som används 

för att skapa en definition av begreppet ”hälsa” utifrån Nietzsches användning av det. 

Intervjuerna är av öppen karaktär och genomförs med en kvalitativ intervjuteknik. 

2.1  Hermeneutisk ansats 

Att denna uppsats har en hermeneutisk ansats medför inte en detaljerad metodik, Gadamer 

(1997 s. 32, 142, 213), var själv kritisk till värdet av sådant men det är av stor vikt för 

studiens utformning och för reflekterandet över vad tolkningsprocessen innebär. Ett 

hermeneutiskt perspektiv betonar meningens historiska aspekt, till skillnad från exempelvis 

strukturalistisk teori som lägger vikten vid synkronicitet (atemporal struktur) och inte 

diakronicitet (temporal struktur). Hermeneutiken lämpar sig därmed bättre för en studie vars 

syfte är att återaktualisera en del av det europeiska kulturarvet, emedan hermeneutiker ofta 

har betonat vikten av tradition och ursprung. Den hermeneutiska litteratur som denna uppsats 

använder sig av är i huvudsak Hans-Georg Gadamers Sanning och metod, Martin Heideggers 

Vara och Tid samt Jacques Derridas Spurs – Nietzsches Styles. 

   Gadamers teorier influerades mycket av Heidegger, som använde sig av ett hermeneutiskt 

förhållningssätt när han i sin mest kända bok Vara och Tid försökte skapa en ny beskrivning 

av det mänskliga tillståndet, vilket ledde fram till en filosofiskt hermeneutisk utsaga, d.v.s. en 

filosofisk berättelse som inte gick att skilja från Heideggers teoretiska utgångspunkter, 

eftersom dessa fortsatte att utvecklades parallellt med hans beskrivning av människan. 

Heideggers filosofiska skrifters betydelse har därför varit viktig för hermeneutikens 

utveckling. Heidegger och Gadamer menade att människan befinner sig i ett tillstånd av 

kontinuerlig tolkning och att detta nödvändigtvis är något som sker genom tiden, vilket 

innebär att vår hermeneutiska horisont – den reservoar av mening som vi har tillgång till – är 

den senaste avlagringen på en lång historisk process. Historien är därför förståelsens främsta 

betingelse; den både möjliggör och begränsar våra tolkningar. Detta leder till en av 

hermeneutikens grundsatser: att det är vår relation till historien som gör det möjligt för oss att 

förstå den. Då det bara finns ett tidsflöde; en hermeneutisk horisont som ständigt är i rörelse, 

och då vi är en del av denna process – den senaste avlagringen – så finns det inget sätt att 

förstå historien utifrån genom att närma sig den ”objektivt” som om forskaren och historien 
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vore ömsesidigt oberoende av varandra, varför hermeneutikern betraktar vårt släktskap med 

kulturarvet som en interpretativ resurs. Vår delaktighet i historien betyder emellertid inte att 

vi ser världen likadant som man gjorde i det förflutna, men detta är bara ett hinder för 

förståelse om vi tvingar på det förflutna våra felaktiga fördomar, vilket man undviker genom 

att tolka självkritiskt och ifrågasätta de meningar vi tar med oss in i tolkningsprocessen, 

därför måste hermeneutikern vara öppen för de meningar och anspråk som förmedlas genom 

empirin. Denna öppna relation mellan upphovsman och tolkare bör enligt Gadamer (2007, 

s.152) sträva mot en gemenskap som övervinner respektive parters partikularitet genom att 

båda underkastar sig en av de sakfrågor som materialet behandlar – ämnet hälsa i denna 

studie – vilket gör att ett hermeneutiskt samtal uppstår. Målet är inte att eliminera forskarens 

alla fördomar, då dessa är en nödvändig del av den förförståelse som betingar varje 

hermeneutisk situation, Gadamer (1997, s.178) menar dock att ifrågasättandet av dessa 

fördomar är ett villkor för upphovsmannens anspråksgöranden eftersom en ny mening 

upptäcks först när våra meningsförväntningar inte uppfylls. Den öppenhet som 

hermeneutikern närmar sig materialet med tar sig uttryck genom att forskaren ställer korrekta 

frågor, en sådan fråga kräver ett ärligt ovetande där tolkaren inte har ett svar förhanden, vilket 

skulle vara en vinklad fråga. En korrekt fråga låter författaren komma till tals och öppnar upp 

textens tolkningsmöjligheter, samtidigt som hermeneutikern reflekterar in sin egen 

historicitet, vilket innebär att både det bekanta och det radikalt främmande i historien släpps 

fram. Forskaren bör förhålla sig till källan som till en jämlik dialogpartner, alltså med 

intellektuell ärlighet och med respekt för källans egna anspråk på sanning. 

   Det hermeneutiska mötet mellan upphovsman och tolkare innebär enligt Gadamer en 

horisontsammansmältning: 

Det historiska medvetandet känner till sin egen annanhet och framhäver därför traditionens horisont 

gentemot den egna horisonten. Å andra sidan är, som vi försöker visa, det historiska medvetandet självt 

en avlagring på en verkande tradition, och därför drar det strax samman det framhävt åtskilda för att 

därmed tillägna sig en enhetlig historisk horisont, där medvetandet självt är en förmedlad del. […] I 

förståelsen sker en verklig horisontsammansmältning, som öppnar och upphäver en historisk horisont i 

samma process. (Gadamer 1997, s. 154-155) 

Detta innebär att tolkarens mål inte är att försöka se världen exakt som man gjorde i det 

förflutna, den hermeneutiska uppgiften är att genom en sammansmältning av horisonter 

producera något nytt. Samma slutsats följer av den hermeneutiska erfarenhetens natur, 

eftersom denna istället för att nå fram till något avslutat vetande, alltid öppnar upp 

möjligheter för nya erfarenheter (Gadamer 1997, s.165). Textens mening överskrider alltid 

författarens ändamål, varför tolkningarna inte kan begränsas till dennes intentioner; den nya 
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förståelsen som läsaren skapar är varken bättre eller sämre, då varje tids tolkning är unik och 

dess kontexter är olika räcker det med att betrakta respektive förståelse som en annorlunda 

förståelse (Gadamer 1997, s.43). I senare tids hermeneutik har denna betoning på textens 

innebörd istället för på författarens intentionalitet blivit allt vanligare (Forsberg & Wengström 

2013, s.50). Heideggers sätt att förklara hermeneutikens historism på var genom tesen att det 

förflutna inte faktiskt är, det är potentiellt – vad historien innebär för oss är inte en serie fakta 

om ”vad som hände”, den är en öppen horisont av möjligheter till kontinuerlig rekonstruktion 

av historiens mening genom oändliga tolkningar och omtolkningar, vilka öppnar upp nya 

potentiella framtider samt berikar våra diskurser (Heidegger 2006, s.391). Detta innebär att ett 

hermeneutiskt förhållningssätt till historien inte kan inbegripa någon metodologisk 

objektivitet eller universell validitet, som inom naturvetenskapen (Heidegger 2006, s. 175). Vi 

kan emellertid inte tolka hursomhelst, tvärtom måste vi vara trogna vår ontologiska 

historicitet och återhämta ärvda, gemensamma möjligheter som framträder i mötet mellan det 

empiriska materialet (Heidegger 2006, s. 384-386). Ett sådant bruk av historien ställer höga 

krav, inte som sagt i form av objektivitet eller universell validitet, utan på tolkarens kreativa 

förmåga att producera en ny förståelse som kan vara användbar för framtiden (Heidegger 

2006, 396-397). Heideggers insisterande på framtidens centralitet för historieskrivningen 

kommer sig av att han i sin filosofi privilegierade vardande framför vara och därför såg 

framtiden som temporalitetens primära aspekt (Heidegger 2006, s.329). Det är således 

omöjligt att formulera en rigid naturvetenskaplig metod för den hermeneutiska 

historieskrivningen, eftersom den syftar till att vidga och överblicka den vardande 

tolkningshorisontens totalitet i den mån det är möjligt, och inte upptäcka fakta. Detta är inte 

en absolut förnekelse av historiska fakta; ett sådant koncept hör helt enkelt inte hemma i 

denna teoretiska kontext. 

   En viktig princip som dock har vissa metodologiska implikationer är den hermeneutiska 

cirkeln, som är den väg tolkaren tar för att nå förståelse och innebär ett kontinuerligt växelspel 

mellan del och helhet. 

Sålunda rör sig förståelsen ständigt från helhet till del och tillbaka till helhet. Uppgiften är att vidga den 

enhetligt förstådda meningen i koncentriska cirklar. Att alla enskildheter fogar sig till en enhet är det 

kriterium man har för förståelsens riktighet. Uteblir sammanfogningen havererar förståelsen. (Gadamer 

1997, s.137) 

Detta gäller både för läsningen av enskilda texter, där man läser hela texten först, för att sedan 

gå tillbaka till enskilda delar och läsa om dem i ljuset av helheten, men det gäller också för 

den hermeneutiska situationen i stort, där tolkaren måste vidga kontexten så att den till slut 
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även reflexivt innefattar tolkarens egen historicitet. Denna cirkulära tolkningsprocess är dock 

inte sluten i den bemärkelse att den skulle leda fram till en avslutad tolkning där meningen 

framträder i dess totalitet, eftersom den hermeneutiska erfarenheten som sagt alltid 

karaktäriseras av kontinuerlig öppenhet. 

   Tesen om meningens öppna natur har även stor betydelse för Derridas sätt att tolka, vilket 

gör honom till ett bra exempel på hur man närmar sig en text utan att stänga dess möjligheter 

till mening och anspråksgöranden. I sin bok Spurs - Nietzsche's Styles har Derrida 

demonstrerat meningens radikala öppenhet och obestämbarhet genom att tolka Nietzsches 

skrifter. Hans generella förhållningssätt till skrifterna är på många sätt förenligt med den 

hermeneutiska ansats som Gadamer förespråkade: Derrida underkastar sig de sakfrågor som 

berörs, exempelvis frågan om kvinnlighetens natur, han prioriterar frågan framför svaret 

genom att kontinuerligt låta undersökningen återverka på frågeställningen, och han berör men 

begränsar sig inte till upphovsmannens intentionalitet utan vägleds av de sakfrågor som texten 

diskuterar. Allt detta skapar en balans mellan författarens egna anspråk och läsarens 

produktiva tolkningar. Derrida menar att meningens obestämbarhet och radikala öppenhet inte 

är ett hinder för tolkningen, utan en fördel, och att läsaren måste fortsätta sökandet efter 

ursprungliga meningar, eftersom det är när vi når vetandets gränser som textens mening 

öppnar sig för oss (Derrida 1979, s. 132/133-136/137). 

   Derridas tolkningar av Nietzsche är också ett bra exempel på Heideggers hermeneutiska 

återhämtning av historiska möjligheter, då undersökningen av Nietzsches komplicerade 

relation till feminism leder in på just de öppna spår som texten slog upp, där Derrida – istället 

för att omformulera enskilda stycken så okontroversiellt som möjligt – går i den riktning som 

pekats ut av skrifterna och upprepar (en alternativ översättning av ”wiederholen”) den 

filosofiska problematik som Nietzsche öppnade upp. (Ibid., s. 56/57-70-71). 

2.2 Innehållsanalys 

Att kvalitativt analysera en text systematiskt innebär att man delar upp den i mindre delar, 

undersöker dessa djupare, sätter ihop dem igen på ett nytt sätt och skapar en syntes. Analysen 

innefattar även en kodning av textens innehåll enligt de teman eller frågeställningar som 

studien handlar om. När hela material gåtts igenom systematiskt väljer man ut 

huvudkategorierna och utvecklar dessa. En innehållsanalys börjar med att forskaren gör en 

genomläsning av det totala materialet, varpå innehållet kodas enligt lämpliga nyckelord som 

även kategoriseras, dessa kategorier sammanfattas sedan enligt teman. Både kategorisering 

och tematisering innebär att söka efter mönster, exempelvis dikotomi, hierarki, skillnad och 
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likhet. Till sist diskuteras och eventuellt korrigeras resultatet av denna systematiska procedur 

(Forsberg & Wernström 2008, s. 166-167). Kvalitativ innehållsanalys kan förändra hur vi 

begreppsmässigt tänker kring ett fenomen, vilket kan leda till att vi uppfattar nya meningar i 

sammanhang som tidigare verkat meningslösa eller som har begripits på ett annat sätt 

(Forsberg & Wernström 2008, s. 159). Detta passar studiens hermeneutiska ambition att 

återhämta tolkningsmöjligheter visavi hälsa. 

   För att systematiskt välja ut relevanta delar ur texterna som ska studeras djupare används ett 

induktivt analysförfarande, vilket innebär att innehållets koder skapas successivt under 

genomläsningen av materialet. Denna undersöknings innehållsanalys är med anledning av 

studiens hermeneutiska ansats latent, vilket innebär att det inte enbart är de direkta språkliga 

uttrycken som tas tillvara; även de meningar som är implicita analyseras, vilket är ännu ett 

skäl till att ingen på förhand utformad kod är användbar (Forsberg & Wernström 2008, s.150-

151). Undersökningens utförande påminner därmed om grundad teori, emedan de koder samt 

kategorier enligt vilka materialet har delats in har utformats kontinuerligt under analysens 

gång. Jag påpekar denna likhet för att betona analysens öppenhet gentemot textens mening, då 

detta även är en central del i den ovan beskrivna hermeneutiska ansatsen. 

2.3 Kvalitativ intervjuteknik 

För att besvara syftet anser vi kvalitativa intervjuer som en lämplig metod för att få fram den 

information vi söker. De utförliga svaren i intervjuerna är av intresse för undersökningen. 

Johansson och Svedner (2010, s.31) skriver att syftet med den kvalitativa intervjun är att den 

ger så uttömmande svar som möjligt, samt att jag får möjligheten till att ställa följdfrågor. 

Tillvägagångssättet för intervjuerna är baserade på den forskningsetik som tas upp i boken 

examensarbetet i lärarutbildningen. Johansson och Svedner (2010, s. 31) menar att frågorna 

som ställs till deltagarna bör anpassas så att deltagaren får möjlighet att ta upp allt hon har på 

hjärtat. Detta medför att våra frågeställningar kan variera från intervju till intervju. Detta 

beror på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denna tagit upp. Sökandet efter 

deltagare har förekommit via telefonkontakt, vi ringde till skolan de jobbade på och frågade 

om de hade möjlighet för att intervjuas. Vi presenterade uppsatsens syfte och ändamålet med 

intervjun samt hur lång tid intervjun beräknades pågå. Vi förklarade att samtliga intervjuade 

förblir anonyma och att intervjun spelas in på band. Vid samtal med idrottslärarna avtalade vi 

tid och plats. Efter intervjun har vi sammanfattat respondenternas svar i varje frågeställning. 

Sammanfattningen har således inte omformulerats till våra egna ord. Vi har presenterat svaren 

på frågeställningarna enligt de som har sagts i intervjun.  
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   Johansson och Svedner (2010, s.31) skriver att svårigheten i en intervju är att få utförliga 

svar av intervjuaren. Vi har till vår undersökning använt oss av en intervjuteknik för att uppnå 

uttömmande svar hos den intervjuade och minska eventuella felkällor. Felkällorna som kan 

uppstå är när intervjuaren vinklar frågorna så att alla aspekter av frågeområdet inte belyses. 

Den intervjuteknik vi använder grundar sig i det Johansson och Svedner skriver i sin bok, en 

metod vi har valt och kalla trestegs metoden.  

   Det första steget går ut på att föra in samtalet på ett visst frågeområde och sedan lyhört följa 

den intervjuade i spåren så att denne inte leds bort från sina tankebanor (Johansson & Svedner 

2010, s. 32). Nästa steg handlar om att använda tystnaden som frågemetod. När respondenten 

besvarar en frågeställning uppstår en paus som kan leda till nervositet om denne inte tolererar 

tystnad. Vilket i sin tur kan leda till att respondenten bryter tankebanor. Att föra anteckningar 

under intervjun leder till en mer naturlig paus efter varje svar och den som svarar ges 

möjligheter att fortsätta utveckla sitt svar. Det tredje steget är att få respondenten att stanna 

kvar vid ämnet via ”speglingen” som innebär att man som intervjuare svarar ”du menar alltså” 

följt av en sammanfattning av vad respondenten sagt (Johansson & Svedner 2010, s. 32).    

2.4 Presentation av respondenterna  

Vi kommer att presentera respondenterna med fiktiva namn i vår undersökning. Alla 

respondenter är behöriga lärare inom idrott och hälsa: 

- Eva har arbetat som idrottslärare i 8 år.  

- Lisa har arbetat som idrottslärare i 4 år. 

- Sven har arbetat som idrottslärare i 9 år. 

- Kalle har arbetat som idrottslärare i 6 år.   

2.5 Trestegsmetoden 

Trestegsmetoden är ett analytiskt redskap som gör det möjligt att på ett systematiskt sätt 

definiera ett eller flera begrepp. Syftet med att utarbeta en Nietzscheansk definition av hälsa 

med hans samlade skrifter som empiriskt material är främst att göra hans syn på hälsa mer 

lättillgänglig för de som inte har läst dessa texter. Genom att fånga Nietzsches användning av 

hälsorelaterade begrepp i en definition blir det enkelt att förklara hur han förhöll sig till 

ämnet, vilket är viktigt för denna studie eftersom de lärare som har intervjuats inte var 

bekanta med Nietzsches idéer om hälsa. 

   Trestegsmetoden inleds med att forskaren väljer ut det begrepp som ska definieras, termen 

för detta är definiendum, för att sedan identifiera närbesläktade ord, vilka utgör ett kluster. 
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Genom att undersöka klustrets inbördes relationer kan forskaren kontrollera att hon valt rätt 

definiendum eller om det borde bytas ut till ett begrepp som har en mer central position i 

klustret. Nästa steg är att finna de variabler som definiendumet kräver, ett exempel på hur den 

formella relationen mellan definiendum och variabler kan se ut är ”X [definiendum] är den 

egenskap något har om och endast om... [variabler]”, sedan följer det iterativa arbetet med att 

förbättra definitionen, vilket innebär att man försöker applicera den på konkreta fall där ordet 

används korrekt för att se om definitionen är för smal eller för bred. Under denna fas 

modifieras den tills den antingen bedöms vara tillräckligt rättvisande eller tills arbetet 

överges. (Hansson 2010, s. 52-59) 

   Beroende på vilket slags definiendum forskaren väljer kommer definitionen att ställa olika 

krav: är det ett mycket vagt begrepp kan definitionen behöva ta hänsyn till denna vaghet, 

exempelvis genom att ta formen ”Något är x antingen om... eller om...”, eftersom samma 

variabler inte kommer att vara både nödvändiga och tillräckliga i varje enskilt fall av 

definitionens applikation, och om definiendumet är ett värdeladdat ord kan definitionen också 

behöva bli värdeladdad, men så länge syftet med definitionen inte innefattar ett 

objektivitetskrav är detta inte ett problem, då målet med filosofiska definitioner är att stärka 

språkets uttryckskraft; inte att reducera det till en logisk karikatyr av vardagsspråket. (Ibid., s. 

60-64) 

   Den framtagna Nietzscheanska arbetsdefinitionen av ”hälsa” lyder: 

”Ett subjekt [exempelvis en affekt, individ, kultur] har egenskapen hälsa endast i den 

utsträckning det... 1) kan utöva makt över sig själv och sin omgivning, 2) kan stå emot 

påfrestningar, 3) kan växa genom att införliva miljön i sig, 4) kan utvecklas mot ett högre 

ideal.” 

   Tre av de mest centrala begreppen i hälsoklustret är ”makt”, ”liv” och ”tillväxt”: En av 

hörnstenarna i Nietzsches filosofi är tesen att livet självt är vilja till makt, och eftersom han 

betraktar en organisms liv samt hälsa som tätt förbundna innebär detta att begreppen blir näst 

intill synonyma; den största skillnaden är dock att ”hälsa” oftast sätts i relation till ”sjukdom”, 

medan ”liv” vanligtvis relateras till ”död”, varför det sistnämnda begreppsklustret har andra 

konnotationer och ofta en mer emotiv karaktär. 

   Det fjärde kriteriet i definitionen har med ”vilja” att göra, vilket för Nietzsche innebär att en 

organism behöver någon form av inre drivkraft som manar till utveckling, detta kräver inte att 

målet är tydligt eller ens medvetet; så länge som det fyller sin funktion som är att stimulera 

utveckling och tillväxt. 
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2.6 Källmateriellt urval 

Vi har valt att använda oss av Symposions nya översättningar av Nietzsches verk som ges ut i 

serien "Nietzsches samlade skrifter", vilket är första gången som samtliga av Nietzsches 

texter ges ut på svenska, tidigare har endast utvalda verk och olika urvalsvolymer varit 

tillgängliga på svenska. Hittills har alla Nietzsches filosofiska verk givits ut av Symposion 

förutom Also Sprach Zarathustra, varför en äldre utgåva har använts. Denna bok hänvisas 

dock inte till i resultatet, vilket beror på att den inte verkar uttrycka några idéer om hälsa som 

Nietzsche inte redan har formulerat i tidigare texter samt att dess poetiska stil gör den mycket 

mer svårtolkad än övriga verk. Varje källhänvisning under svaret på fråga 1, som utgör 

litteraturstudiens huvudsakliga resultat, kommer göras enligt formen ”(Band X, sid. Y)” för 

att underlätta läsarens orientering i Symposions utgåvor. 

Sammanlagt består det litterära källurvalet av ca 2600 sidor.  

2.7 Urval av respondenter 

Vi har valt ut fyra idrottslärare till i vår intervjustudie, två kvinnliga och två manliga för att 

inkludera båda könen. Vi har valt och kalla idrottslärarna i vår undersökning för respondenter. 

Tre av dessa respondenter undervisar norr om Stockholm och den fjärde i Norrköping. Urvalet 

i vår undersökning baseras på bekvämlighetsval.   

2.8 Disposition 

Undersökningens presentation har disponerats enligt frågeställningarna för att svaren ska bli 

så tydligt uppdelade som möjligt. Undersökningens presentation har disponerats enligt 

frågeställningarna för att svaren ska bli så tydligt uppdelade som möjligt. Tonvikten ligger på 

den första frågeställningen, då denna är kopplad till uppsatsens primära syfte: att beskriva 

Nietzsches syn på hälsa. De övriga två frågeställningarna och den efterföljande avslutande 

diskussionen syftar till att ge arbetet en tydlig koppling till läraryrket, genom att i den andra 

frågan koppla Nietzsche till styrdokumenten och i den tredje frågan ta del av några lärares 

reflektioner kring dennes perspektiv. Efter undersökningen och resultatet följer en avslutande 

diskussion, där uppsatsförfattarna reflekterar kring resultatets eventuella applicerbarhet på 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 
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3. Undersökning & Resultat 

3.1 Vilka typer av hälsa beskriver Nietzsche, och hur menar han att dessa 

främjas respektive hämmas? 

3.1.2 Känslornas sublimering och djuret i människan 

Nietzsche förespråkar en slags ordnande acceptans av människans alla instinktiva drifter, vare 

sig de traditionellt har betraktats som onda eller goda, och framhåller grekerna som ett 

historiskt exempel på en sådan människosyn: ”Detta är roten till antikens frisinne; för 

naturkrafterna sökte man en måttlig urladdning, inte förintelse och förnekelse.” (Band 2, s. 

345). Han menar att grekernas sundhet delvis berodde på deras barnsligt fördomsfria 

inställning till livet och avsaknaden av det dåliga samvetets skamkänslor (Band 2, s. 303). Ett 

villkor som homo modernus enligt Nietzsche måste uppfylla för att återfå sin forna sundhet är 

därför sprängandet av den traditionella moralens gränser; endast genom att sluta tabubelägga 

människans sexuella respektive aggressiva drifter och istället integrera dessa i konsten kan de 

sublimeras, vilket skulle vara ”... ett återupprättande av naturen även i det mänskliga.” (Band 

2, s. 286). Även filosofi kan enligt Nietzsche fungera som en hälsofrämjande tillfredsställelse 

och sublimering av filosofens omedvetna drifter (Band 4, s. 248-249). 

   Genom en analys av Sokrates betydelse för den grekiska kulturens utveckling framför han 

tesen att ett samhälle som primärt drivs av omedvetna instinkter – vars styrka han menar har 

bekräftats av historien – är sundare än en kultur där förnuftet dyrkas. Nietzsche identifierar 

här en brytpunkt i det antika Greklands kulturella utveckling; mellan den unga, friska, 

livsbejakande kulturen som kännetecknades av dess tragiska anda, och den ålderdomliga, 

dekadenta kulturen vars ideal var en döende Sokrates, den gamle filosofen som mötte sin död 

självmant utan någon synbar kärlek till livet. Han framhåller Sokrates som ett praktexempel 

på ett övergött medvetande; en själslig disposition som enligt Nietzsche utgör ett hot mot 

kulturens vitalitet ifall den blir till ett allmänt ideal. (Band 1, s. 70-71) Nietzsche uppfattar 

också sjukdom som tätt förbundet med ålderdom, pessimism och fulhet, vilket innebär att den 

vackra glada ungdomen för honom är en passande representant för hälsan, medan den fule 

gamle pessimisten Sokrates är ohälsan personifierad (Band 4, s. 195). Han anser att skönhet 

och sundhet är tätt förbundna med varandra, varför människan behöver leva i en vacker miljö 

för att bibehålla en god hälsa (Band 8, s. 136). 

   Nietzsche hävdar dock att det djupa tänkande som den filosofiska, men ickesokratiska 

individen ägnar sig åt kan främja instinkterna genom att få henne att sympatisera med djurens 
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till synes meningslösa lidande, eftersom hon inser att även människan mycket sällan lyckas 

resa sig över i sin dumma strävan efter tillfredsställelse av oreflekterade, flyktiga begär. Den 

tänkande individen förstår därför sin egen djuriska natur och accepterar att den måste existera 

vid sidan av de mänskliga aspekter som gör det möjligt för henne att ibland höja sig över det 

blott instinktiva. Dessa aspekter är för Nietzsche människans konstnärliga, filosofiska samt 

religiösa förmågor, vilka ger oss resurser att införliva tillvaron med skönhet, begriplighet och 

mening. Utan dessa fenomen menar Nietzsche att den tänkande, skapande, självständiga 

individen inte skulle vara möjlig, och att vi alla vore dömda till en omänsklig, djurisk 

existens. Denna människosyn förklarar varför han värderar massmänniskan lägre än 

individen; eftersom den förstnämnda inte lyckas höja sig över sina instinkter i lika hög grad, 

men den är också anledningen till att han sjukförklarar den överrationella, bildade människan; 

som har alienerats från sitt inre djur och förtränger dess impulser istället för att sublimera 

dem. (Band 2, s. 185-188) 

   Ett av de största hoten mot människans hälsa är enligt Nietzsche den rena andens ideal, vars 

förespråkare fördömer allt kroppsligt och svartmålar den materiella, sinnliga världen; en typ 

av filosofi som han menar har åsamkat mänskligheten mycket skada genom att skambelägga 

all lust, förutom den rena andens inåtvända, vansinnigt extatiska lidelser, vilka dessa förryckta 

gör till sitt mål i livet – dessa överandliga kroppsförnekare är därmed fiender både till 

förnuftet och konsten (Band 4, s. 35-36). Han menar att vi borde bejaka det kroppsliga 

välmåendes: ”Kroppen är begeistrad: låt oss lämna 'själen' därhän...” (Band 8, s. 231). Det är 

på dessa grunder Nietzsche kritiserar kristendomens livsfientliga moraliserande, vilket vänder 

sig emot livet inte bara på det andlig-själsliga planet, utan även på det rent biologiska planet 

genom dess demonisering av sexualdriften, vilket har fått otaliga människor att känna 

ohygglig skam och spendera mycket kraft på förträngande av dessa starka impulser, helt i 

onödan: ”Är det inte förskräckligt att förvandla regelbundna och nödvändiga känslor till en 

källa för inre elände, för att på detta vis vilja omvandla det inre eländet till något nödvändigt 

och regelbundet i varje människa!” (Band 4, s. 56). Han klandrar emellertid inte 

kristendomens grundare för religionens hälsovådliga förtryck, utan lägger skulden på det 

döende Romarrikets sjuka befolkning som reducerade tron till vulgär smärtlindring och andlig 

berusning (Band 8, s. 289-293). 

   Nietzsche påpekar dock att den kristna skammen inte är utan värde, trots att betraktar den 

som en sjukdom som vänder individens destruktiva instinkter mot henne själv anser han att 

den har ökat människans kreativa potential genom att skapa helt nya djupa känsloupplevelser 

(Band 7, s. 252). 
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   Gällande det religiösa, asketiska idealets hälsovådliga effekter gör han dock ett undantag 

och argumenterar att det endast är hälsofrämjande för de individer vars djuriska drifter är för 

starka för deras eget bästa, därmed har de ett reellt behov av radikal självbehärskning (Band 

4, s. 180). För människan i allmänhet bör vi emellertid inte föreskriva en sådan kamp mot 

hennes lägre drifter, varför Nietzsche skriver: ”Ett djur, som kunde tala, sade: 'Mänsklighet är 

en fördom som åtminstone vi djur inte lider av.'”, med vilket han menar att den moraliserande 

skiljelinje som vissa förmätna människor drar mellan oss och övriga djur är missvisande, då 

den förnekar en grundläggande del av människans natur (Band 4, s. 181). Han menar dock 

inte att självkontroll och kultivering av ens karaktär är något onaturligt eller skadligt; tvärtom 

är dessa kreativa, hälsosamma sätt att bemästra ens drifter, därför rekommenderar Nietzsche 

att man dagligen ägnar sig åt självbehärskningens gymnastik – genom att sätta upp små hinder 

för sig själv, reglera sina impulser och aktivt styra deras utlopp – för att uppnå ett hälsosamt 

mått av självbemästrande (Band 3, s. 499). 

   Nietzsche hävdar att den stora majoriteten av människans beteende formas av drifter vars 

mekanismer förblir omedvetna för oss, dessa drifter lever sina egna liv inom oss och ger sig 

tillkänna som känslomässiga impulser, av vilka den för stunden starkaste blir avgörande för 

vårt omedelbara beteende, medan andra antingen blir permanent utkonkurrerade eller 

tillfredsställs vid ett senare handlingstillfälle, alternativt genom att forma våra drömmar efter 

dess vilja (Band 4, s. 87-88). Han argumenterar att en person blir sjuk av att leva i motsättning 

till sitt inre väsen; av att inte handla i enlighet med sin starkaste drivkraft, vilket 

massmänniskan gör genom att dränka sig i sociala plikter och normer – istället för att lyssna 

inåt och i sin egenhet utarbeta olika sätt att omvandla samt få utlopp för sina drifter (Band 4, 

s. 226). 

   Nietzsche framlägger därför en hård kritik mot de så kallade själsläkarna, vars religiösa och 

filosofiska medel enligt honom har orsakat mänskligheten mer lidande än sjukdomarna de 

ämnade bota; skälet till detta menar han är att man misstog tillfällig bedövning och berusning 

för tillfrisknande: ”...ja man märkte inte ens att denna ögonblickliga lättnad ofta betalades 

med en allmän och avsevärd försämring av lidandet, ås att de sjuka hade att lida av rusets 

efterverkningar, därefter av rusets försakelse och längre fram av en allmän känsla av oro, 

nervositet och dålig hälsa.” (Band 4, s. 43). Han kritiserar därför deras pessimistiska försök att 

bedöva människans hela känsloliv genom att fördöma passionerna och på så vis överdriva 

mänsklighetens lidande: ”Vi mår inte tillräckligt dåligt för att behöva må dåligt på stoiskt 

vis!” (Band 5, s. 167-168). Själsläkarnas recept på lycka och välmående är missriktat eftersom 

det mänskliga tillståndet för Nietzsche varken kan eller bör vara utan känslolivets toppar och 
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dalar – ”Ty lyckan och olyckan är två syskon och tvillingar som växer upp tillsammans, eller, 

som i ert fall, förblir små tillsammans!” (Band 5, s. 177). Han menar att sådana livsfientliga 

ideologier inte bör bemötas med demonstrativa argument; samhället borde istället placera dem 

i en hälsodiskurs för att sjukförklara och bota deras förespråkare (Band 8, s. 45). 

3.1.3 Språket och livet 

För Nietzsche kommer det omedvetnas betydelse för hälsan även till uttryck i språkets och 

samhällets övergripande funktioner, särskilt i den kollektiva uppgiften att få slut på ”...bellum 

omnium contra omnes...”; allas krig mot alla, vilken han menar drivs av en allmän vilja till 

fred och konfliktlöshet. De värden som blir till en kulturs dygder syftar till att skapa och 

upprätthålla en kulturell enighet, och allt avvikande riskerar att uppfattas som ett hot mot 

ordningen. Nietzsche påstår att språket har sitt ursprung i denna normerande utveckling, och 

att våra förnimmelsers egentligen individuella natur fördunklas då de vävs in i dess offentliga 

begreppsnät. Han argumenterar också att människan genom språket fingerar egenskaper som 

identitet och varaktighet hos tingen, då vi sätter samma ord på egentligen unika företeelser 

samt gör våld på vardandet genom att tala om återkommande fenomen. Nietzsche hävdar att 

ett begreppsligt styrt handlande därför kan vara skadligt för oss, emedan våra subjektiva 

förnimmelsers konkreta unikheter ignoreras av språkets symboliska abstraktioner, varför vi 

endast genom att använda ord som metaforer kan handla naturenligt. Nietzsches syn på 

språket som dogmatiskt, vilseledande och omedvetet reduktionistiskt får även konsekvenser 

för hans epistemologiska tankar, eftersom vi bygger våra sanningar med dess symboliska 

verktyg: 

Vad är alltså sanning? En rörlig här av metaforer, metonymier, antropomorfismer, kort sagt en summa 

av mänskliga relationer som har stegrats poetiskt och retoriskt, tolkats, smyckats, och som efter långt 

bruk förefaller fasta, kanoniska och bindande för ett folk: sanningarna är illusioner, och man har glömt 

att de är det. Metaforer som har blivit slitna och kraftlösa, mynt som har förlorat sin bild och nu är att 

betrakta som metall, inte längre som mynt. 

Nietzsche hävdar att den enskilde, genom att följa sociokulturellt konstruerade lingvistiska 

normer, vars natur hon är omedveten om, lär sig att tala sanning – det vill säga att ”...ljuga 

enligt en fastställd konvention...”. (Band 2, s. 504-508) 

   Han argumenterar att språkets sunda funktion är att uttrycka känslor och göra individens 

inre liv begripligt för andra, en förmåga som har blivit lidande tack vare den akademiska 

objektifieringen av språket: ”...överallt har språket insjuknat, och trycket av denna ohyggliga 

sjukdom tynger på hela den mänskliga utvecklingen.”. Nietzsche menar att denna lingvistiska 

utveckling är symptomatisk för en bredare kulturell tendens som hotar att etablera det 
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abstrakta förnuftets herravälde över det omedvetna känslolivet, vilket skulle alienera den 

civiliserade människan helt och hållet från naturen. Detta kan enligt honom motverkas av en 

konstnärlig återgång till naturen, vilket skulle återupprätta människans ursprungliga 

känslomässiga förbindelse med naturen genom estetiska innovationer. Nietzsche ser därför 

ingen motsättning mellan människans regression och progression, eftersom sund utveckling 

innebär att återhämta och sublimera det som är mest ursprungligt för henne. (Band 2, s. 246-

248) 

3.1.4 Sanningen och livet 

För Nietzsche är sanningen endast värd något i den utsträckning den gynnar livet, vilket 

betyder att den inte är totalt åtskiljbar från lögnen, emedan vetande utan illusion enligt honom 

är oförenligt med livets existensvillkor. Sanningen är som sådan i likhet med lögnen en 

fundamentalt mänsklig konstruktion, och liksom allt vars ursprung är livet måste även 

sanningen tjäna livet – annars riskerar vår strävan efter kunskap att omvandlas till en 

dödsdrift: 

Detta skulle vara människans öde, om hon endast vore ett kunskapsinriktat djur; sanningen skulle driva 

henne till förtvivlan och förintelse, sanningen att i evighet vara dömd till osanning. För människan 

lämpar sig dock bara tron på den sanning som är möjlig att uppnå, på den illusion som tillitsfullt närmar 

sig. Lever hon inte genom att fortlöpande bli bedragen? Förtiger inte naturen det allra mesta för henne, 

ja det allra närmaste, t.ex. hennes egen kropp, om vilken hon endast har ett narraktigt ”medvetande”? I 

detta medvetande är hon innesluten, och naturen har kastat bort nyckeln. 

Den typ av människa som till synes lever enbart för sanningen – Filosofen – även han kan 

enligt Nietzsche inte undfly illusionerna, emedan filosofens teorier består av samma drömväv 

som konstnärens fantasmagorier. Konstens värnande om människans hälsobringande 

omedvetenhet gör den därmed sundare än kunskapen, eftersom livet i stort är beroende av 

instinktiva krafter för dess fortbestånd. (Band 2, s. 474-475) Nietzsche går så långt som att 

kalla medvetandet för en sjukdom på grund av dess oförmåga att förstå vår sanna, instinktiva 

natur, och påstår att ju mer vi låter detta ofärdiga organ styra oss; desto mer alieneras vi från 

oss själva, eftersom medvetandet har samma ursprung som språket (Band 5, s. 194-195). 

   En av Nietzsches mest grundläggande teser lyder: ”Det finns ingen förutbestämd harmoni 

mellan främjandet av sanning och mänsklighetens bästa.” (Band 3, s. 236). Filosofin; det 

kulturella företag som har åtagit sig uppgiften att främja sanningen kritiserar han genom att 

påpeka dess hälsorisker: ”Folkets läkare förkastar filosofin; den som vill rättfärdiga den bör 

alltså visa till vad de sunda folken har behövt och behöver filosofi.”; en osund kulturs filosofi 

kommer att fälla en pessimistisk dom över tillvaron och därmed hämma folkets hälsa, till 
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skillnad från den hellenska kulturen som Nietzsche alltid prisar för dess sunda bejakande av 

livet (Band 1, s. 125). 

   Genom en diskussion om de grekiska filosoferna Herakleitos och Parmenides argumenterar 

Nietzsche att en livsbejakande filosofi bör erkänna sinnenas och vardandets suveränitet, vilket 

Herakleitos gjorde, istället för att liksom Parmenides konstruera blodlösa abstraktioner som 

det eviga ”varandet”, eftersom en kultur som strävar efter sådana ideal enligt Nietzsche står i 

motsättning till livets krav på sinnlighet och förändring (Band 1, s. 152-156). Han påstår att 

den enda relevanta kritiken och prövningen av en filosofi är att försöka leva efter den: har 

filosofin en stärkande verkan och ökar ens livslust stiger dess värde, men leder den till andligt 

förtvinande och emotionell uttorkning bör filosofin betraktas som skadlig (Band 2, s. 217). 

Detta är enligt Nietzsche en anledning till att universiteten inte kan producera en 

hälsofrämjande filosofi; eftersom de motarbetar individuell autonomi och genuin självinsikt 

genom att kolonisera den enskildes tänkande med hjälp av ett abstrakt, akademiskt samt 

standardiserat språkbruk, varför Nietzsche rekommenderar en sund distans till allmänbildning 

(Band 2, s. 221). 

   Nietzsche menar att individen under sin bildning ställs inför ett avgörande val: antingen 

ansluter hon sig till den konformistiska massan, internaliserar dess normer och blir 

”allmänbildad” i ordets nedrigaste mening, eller så väljer hon att ”...förbereda Genius födelse 

och hennes verks fulla mognad.”; det senare innebär att man som sund och stark individ 

bestämmer sig för att på bästa möjliga sätt främja skapande instinkter varhelst sådan potential 

finns. Enligt Nietzsche blir valet svårt eftersom massan ger sken av att arbeta för genius, samt 

lockar den enskilde med möjligheter till hög status, även för de egentligen medelmåttiga, 

vilka ofta väljer den bekväma känslan av social framgång istället för den meningsfulla men 

svåra uppgiften att främja sann kreativ begåvning. (Band 2, s. 205-206) 

   För att kunna ignorera detta högre kall och njuta av sin hedonistiska livsstil måste 

massmänniskan undvika individualisering: Nietzsche menar att djup reflektion och självinsikt 

alltid leder till ett visst mått av självförakt, emedan varje individuell existens i någon mening 

är liten och patetisk, vilket skapar ett behov av att leva för något större. Detta överindividuella 

bör enligt honom vara främjandet av en högre typ av människa, vars födelse den nutida 

individen kan bidra till genom att främja kulturens utveckling och på så vis ge 

framtidsmänniskan en näringsrikare jordmån att växa ur. (Band 2, s. 308) 
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3.1.5 Massmänniskan och den autentiska individen 

En viktig del av Nietzsches existentiella hälsolära är likformighetens fara, som den enskilde 

endast kan värja sig emot genom att bli den hon egentligen är: 

Om en stor filosof föraktar människorna, så är det deras lättja han föraktar. Det är lättjan som kommer 

dem att framstå som fabrikstillverkade, som likgiltiga, ovärdiga att undervisa och umgås med. Om en 

människa inte vill tillhöra massan, behöver hon bara höra upp med att vara bekväm mot sig själv. Hon 

har bara att följa sitt samvete, och det ropar till henne: ”Var dig själv. Du är inte allt det som du nu gör, 

tänker och önskar.” 

För Nietzsche består massan inte av fullt levande människor, då de saknar både frihet och 

självständighet; två egenskaper som kännetecknar den sunda individen. Den stora majoriteten 

beskrivs av honom som ”... den allmänna opinionens låtsasmänniskor.”, vars bekvämlighet 

hindrar dem från att uppnå ”... livets sanna frigörelse.”, en frihet som varje människa enligt 

Nietzsche egentligen vill ha, eftersom hon de facto är en individ. Om man emellertid inte tar 

sig an den existentiella uppgiften att bli sig själv, hävdar han att ens inre liv kommer att bli 

lidande på bekostnad av det yttre; ens egenskaper kommer formas av tidsenliga normer och 

allmänna uppfattningar som nöter bort varje äkta egenhet. Den aktivt självskapande individen 

finner däremot sin egen väg genom att lyda det starkaste i honom, varför Nietzsche 

föreskriver att man inducerar sin identitet genom att reflektera över vilka ting man älskar och 

har älskat: genom att undersöka ens starkaste böjelser finner du ”... den fundamentala lagen 

för ditt innersta väsen”. Detta är inte en statisk entitet som existerar i något slags inre djup, 

dess egentliga plats är enligt Nietzsche ovanför individen och i framtiden, där den fungerar 

likt ett riktmärke för den enskildes utveckling: det är en potential som genom att visa 

individen vad hon kan bli gör det möjligt för henne att följa sin egen väg. Ett annat sätt att 

uttrycka detta är att individens ”jag” är excentriskt, inte koncentriskt; hon är alltså utanför sig 

själv. (Band 2, s. 153-156) Nietzsche menar att subjektet inte är en odelbar enhet och att en 

mer sannolik beskrivning skulle vara ”... ett samhällsbygge av många 'själar'...”, eftersom 

individen alltid upplever flera rivaliserande affekter och viljor, av vilka den starkaste tar 

kontroll över kroppen (Band 7, s. 26-28, 72). Därför menar Nietzsche att man bör leva i 

enlighet med människans naturliga excentricitet genom att vara ”filosofiskt sinnad” och 

öppna sig för de tankar som uppkommer i olika livssituationer (Band 3, s. 254). 

3.1.6 Den heroiska människan 

Nietzscheansk hälsa är inte ett hedonistiskt välmående i den meningen att individen försöker 

minimera lidande och maximera njutning, inte heller ett stoiskt-buddhistiskt stillande av 
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sinnet genom att utplåna alla begär. Hans sunda ideal är den heroiska människan: en stark 

individ som trots livets ständiga försök att slita loss henne från sitt kall envist håller fast vid 

den kurs hon valt. Det existentiella valet att vara trogen sin egnaste natur åsamkar individen 

mycket lidande, emedan det tvingar individen att ensam konfrontera livets tyngsta frågor och 

begrunda vad hennes existens betyder samt vad den är värd. För Nietzsche har den svaga 

massmänniskan varken kraft eller livsvilja nog för att medvetandegöra den individuella 

existensens tyngd, varför hon nöjer sig med att ta på sig artificiella masker som 

massproducerats av en alienerande modernitet istället för att våga vara helt och fullt mänsklig. 

Han menar att den livskraftiga individen utmärker sig genom att aktivt forma sitt liv till en 

sublim tragedi istället för att som massan tanklöst råka leva i en gemensam komedi. Ett sådant 

heroiskt liv innebär för Nietzsche att man är villig att söka inte bara lycka och sanning; 

fenomen de flesta finner lockande, utan även olycka och lögn, i syfte att bejaka tillvarons alla 

aspekter. (Band 2, s. 182-184) 

   Han argumenterar därför att vi bör välkomna särskilt de känslomässigt tyngsta insikterna om 

tillvaron – som tidens gång och dödens oundviklighet. Dessa fakta, att hela mänskligheten en 

gång kommer dö ut och att den värld som omger oss är fullständigt likgiltig inför detta, kan 

orsaka förtvivlan och existentiell anomi, känslor som Nietzsche påstår kan sublimeras av ett 

tragiskt sinnelag; vilket innebär att människan accepterar sin ändlighet och likt den tragiske 

hjälten gör sin lönlösa kamp mot ödet till en storslagen berättelse. På detta sätt kan människan 

skapa mening ur meningslöshet och dra kraft ur vetskapen om hennes maktlöshet, varför den 

som lever enligt den tragiska hjältens ideal inte kan besegras av tillvaron. (Band 2, s. 244-

245) 

3.1.7 Hälsans individuella natur 

Hälsan är för Nietzsche individuell, inte en allmän norm: ”Vad den ena individen absolut 

behöver för sin hälsa gör en annan sjuk, och många medel och vägar till andlig frihet kan för 

högre utvecklade naturer framstå som vägar och medel till ofrihet.” (Band 3, s. 173). Han 

hävdar därför att många skulle klara sig bättre utan en läkare, då dennes föreskrifter ofta leder 

till okritiskt tänkande samt fokus på symptom, istället för att väga in alla ens unika 

omständigheter och lösa de underliggande problemen (Band 4, s. 177). På grund av hälsans 

individuella natur kan även den auktoritet som sociala normer besitter orsaka skada; 

exempelvis kan personer som behöver mycket ensamhet för att må bra bli lidande i onödan 

tack vare andras försök att ”hjälpa” dem in i gruppen (Band 3, s. 256). Han utvecklade genom 

sina personliga erfarenheter och sin självkännedom en slags ensamhetens terapi, vilken 
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framhäver betydelsen av social oavhängighet för somligas hälsa: ”När jag befinner mig bland 

de många beter jag mig som de många och tänker inte som mig själv; efter en tid upplever jag 

det alltid som om man ville fördriva mig från mig själv och beröva mig min själ – och jag blir 

ond på alla och fruktar alla. Jag behöver då öknen för att bli god igen.” (Band 4, s. 223). Vid 

sådana tillfällen, då umgänget blir alltför kvävande, föreskriver Nietzsche att man förhåller 

sig till situationen som en åskådare gör till föreställningen: ”Slå upp ditt teateröga, det stora 

tredje ögat, som skådar in i världen genom de två andra.”, och genom denna mentala distans 

lättas ängslan (Band 4, s. 228-229). 

   Nietzsche uppmanar också den enskilde till att ta skydd från massorna när de blir 

uppviglade och deras destruktiva drifter får överhanden, istället för att göra som de flesta och 

ansluta sig (Band 3, s. 363). Han hävdar att vansinnet är sällsynt bland individer men regeln i 

grupper, varför den enskilde bör undvika ett övermått av grupptillhörighet för att värna om sin 

mentala hälsa (Band 7, s. 76). Den ensamme individens största hälsorisk är enligt Nietzsche 

att drabbas av djup misantropi, som endast kan förebyggas av en autentisk vänskap utanför 

allmänhetens normer, ytlighet och ständiga missförstånd; detta är den sunda motparten till 

individens självständighet (Band 2, s. 166-167). 

3.1.8 Hälsofrämjande sjukdom 

Nietzsche hävdar att grekerna förespråkade måtta i allt för att de inte skulle känna sig för väl 

till mods, och menar att vi borde ta efter dem i detta (Band 4, s. 110). Därför varnar han för ett 

övermått av hälsa, särskilt för den sjuke, och resonerar att det sundaste är en balans mellan 

hälsa och ohälsa, eftersom en människa utan sjukdomens berikande erfarenhet går miste om 

många lärdomar (Band 3, s. 503). Ett stort värde i ohälsa är att den ofta tvingar den moderne 

arbetsmyran till sysslolöshet och reflektion, vilket sannolikt leder till djupare självinsikt som 

kan förbättra den andliga hälsan och hjälpa honom att se sin egen vardagspatologi (Band 3, s. 

174). Nietzsche argumenterar därför att bara personer med svag kroppslig hälsa kan skapa det 

själsliga tillfrisknandets filosofi, eftersom de tvingas vända blicken inåt och tänka mer än den 

flitiga massmänniskan (Band 3, s. 377). Han menar att en av de anledningar till att sjuka ofta 

tänker mer än friska är att de finner fantasin lugnande; att tänkandet i jämförelse med 

sjukdomen känns som en lättnad, medan den friske hellre finner njutning genom sinnena och 

därför inte behöver vända uppmärksamheten inåt (Band 4, s. 44-45). 
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3.1.9 Historiens värde för kulturen 

I Nietzsches Otidsenliga Betraktelser hävdar han att ”... det ohistoriska och det historiska är 

lika nödvändiga för en enskilds, ett folks och en kulturs hälsa.”, eftersom man måste kunna 

nyttja historien vid behov utan att mista förmågan att glömma, så att nuet inte lider av det 

förflutna. Historiens användbarhet är självförklarande, men glömskans nytta är inte lika 

uppenbar, Nietzsche menar att varje gärning kräver ett ohistoriskt förhållningssätt som tillåter 

en att värdera nuets skeenden högre än alla tidigare, även om de inte gjort sig förtjänta av det. 

För att maximera vår handlingskraft måste vi alltså bedra oss gällande våra handlingars 

betydelse och privilegiera nuet över det förflutna utan att grunda detta i historiska jämförelser. 

(Band 2, s. 85-87) 

   Nietzsche anser att en kultur enbart bör bruka historien i syfte att främja mänsklighetens 

hälsa, därför är historiografin underordnad framtiden och borde inte sträva efter att uppnå 

naturvetenskaplig status, eftersom den då skulle mista sin förmåga att stärka människan och 

bereda henne för handling genom att förtingliga det förflutna. Historieskrivningen har enligt 

Nietzsche tre olika aspekter, den är: monumentalisk, antikvarisk samt kritisk; den första syftar 

till att förse kulturen med råmaterial för världshistoriska byggprojekt, den andra till att ge oss 

ett ursprung att vörda, och den tredje till att skapa möjligheter till befrielse från våra 

nuvarande plågor. Denna världshistoriska treenighet innebär att vetenskapen är till för 

människan; dess syfte är enligt Nietzsche att skapa en levande kultur som botar den moderna 

människans anomi och ger henne de resurser som krävs för att bemästra tillvaron, därför 

menar han att den monumentaliska aspekten är primär, då den strävar efter att höja 

mänskligheten genom att bygga vidare på en bro av storslagna, världshistoriska händelser. En 

så grandios historiesyn skapar också en kultur där den enskilde inte tar sitt korta liv på alltför 

stort allvar, eftersom hon sätter sin existens i relation till den världshistoria hon är delaktig i. 

Som aktörer i ett kosmiskt drama kommer dessa individer vara nöjda med att lämna efter sig 

”...deras egnaste väsens monogram.”, vilket Nietzsche menar kommer vara något som gynnar 

framtiden. För honom är det endast ett fåtal individer som genom historien har uppnått detta 

ideal; mänsklighetens stora tänkare och ledare, vilka genom sina liv har demonstrerat ”...att 

den lever skönast som håller tillvaron för intet.”. (Band 2, s. 90-92) 

3.1.10 Den livsbejakande myten 

Den levande myten är för Nietzsche ett av de villkor som ett samhälle måste uppfylla för att 

ha en sund kultur, emedan den utgör en stabil enhetlig grund för människor att stå på och är 

den källa ur vilken de hämtar mening. Utan den meningsfulla världsbild som myten utgör blir 
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kulturen endast en samling osammanhängande och förvirrade fragment som aldrig kan 

samverka mot ett gemensamt mål. Saknas ett mytiskt fundament blir samhället utan de 

verkningsfulla, oskrivna lagar som annars enar det, och tvingas istället att förlita sig på 

abstrakta, formella lagar samt akademisk historiografi för att svetsa samman kulturen. 

Nietzsches insisterande på mytens nödvändighet för kulturens hälsa är också ett 

förespråkande av dogma, då han menar att samhället behöver en underliggande, helig 

världsbild som gruppens medlemmar varken kritiserar eller ens medvetandegör. För att myten 

ska stärka kulturen så mycket som möjligt måste den internaliseras av samhällsmedlemmarna 

som en omedveten, kollektiv instinkt – om detta emellertid inte sker blir resultatet en 

abstraherad människotyp, som tvingas söka efter mening med avsevärt torftigare, akademiska 

medel, vilka saknar en direkt koppling till det konkreta livet. Denna abstrakta människa måste 

i sina sociala interaktioner i hög grad styras av dåligt inlärda formella lagar, istället för de 

oskrivna lagar som ristas in i ett samhälles kollektiva undermedvetande. (Band 1, s. 111-112) 

   Nietzsche argumenterar att den moderna kulturen har blivit sjuk som ett resultat av dess 

osammanhängande natur; att för många livsåskådningar drar kulturen åt olika håll istället för 

att rikta dess krafter mot ett samlat mål, därför vill han se en enad europeisk kultur (Band 2, s. 

317). Han hävdar att vi först måste studera den grekiska kulturen för att kunna förstå vår egen, 

emedan den fick sina impulser därifrån, och i syfte att undersöka ett samhälle som lyckades 

skapa en livsbejakande kultur (Band 2, s. 363). 

   Den tragiska myten, medan den levde, försåg enligt Nietzsche hellenerna med just en sådan 

enande grund och källa till mening som homo modernus saknar, varför de kunde rättfärdiga 

tillvaron oavsett hur hemska deras omständigheter blev; konsten fyllde här sin rätta funktion 

som förskönare av livets alla aspekter (Band 1, s. 118-119). För Nietzsche var grekerna som 

”religiösa upphöjare av det alldagliga” föredömen i hur man med konstnärliga medel kan 

sublimera även de mest banala aspekterna av tillvaron; genom att skapa ritualer och myter 

vars symboliska kraft införlivade vardagen med religiösa upplevelser upplevde de att även 

livets minsta uppgifter var delar av en meningsfull, kosmisk helhet (Band 2, s.328). Dessa 

greker hade påbörjat en kulturell utveckling som Nietzsche menar att vi borde återuppta, då 

den avstannade vid grekernas tragiska tidsålder, och att vi därför borde överträffa deras 

tragiska sinne genom att nyttja våra moderna resurser (Band 2, s. 366). Detta bör inte 

uppfattas som en bakåtsträvande konservatism, då detta för Nietzsche är ett hot mot kulturens 

utveckling, istället argumenterar han att vi borde försöka överträffa det förflutna; bl.a. genom 

att ersätta historiografin med ”... vetenskapen om framtiden.” som studerar kulturens 

livsbetingelser i syfte att förbereda människan för framtiden (Band 2, s. 348-349). 
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3.1.11 Den helande konsten 

I Tragedins Födelse argumenterar Nietzsche genom sin analys av den grekiska tragedin att 

individualiseringen är källan till allt lidande. Tragedins ursprunglige hjälte, den maskerade 

guden Dionysos, gestaltades enligt Nietzsche på scen av en skådespelare i ett ursprungligen 

kultiskt sammanhang där guden ansågs stiga ner till människorna och anta en individuell 

existens i form av en man, som likt varje människa kastas omkring av ödets makter och i 

slutändan finner sig besegrad trots sin beundransvärda kamp. De myter som berättar om den 

lidande, individualiserade Dionysos död har dock ett hoppfullt budskap om gudens 

återfödelse och en återgång till världsalltets enhet. Nietzsche menar att det var den tragiska 

musiken, snarare än dramat, som starkast uttryckte denna dionysiska mysterielära vilken gav 

den enskilde hellenen känslan av att åter förenas med naturen och lät henne glömma den 

individuella existensens börda. (Band 1, s. 57-58) 

   Den tragiska musiken var ett uttryck för naturens innersta väsen som skänkte hellenen en 

metafysisk tröst genom att låta denne sjunka ner i tillvarons dionysiska djup, där individen 

upplöstes i ett sublimt enande med den eviga naturen, från vilken civilisationen alienerat 

henne. Nietzsche påstår att tragedin lät åskådarna känna sig som en meningsfull del av ett i 

övrigt hänsynslöst, likgiltigt kosmos, och att den därigenom räddade hellenerna ifrån 

livsfientlig pessimism. I syfte att värja sig mot naturens absurda grymhet fingerade alltså det 

hellenska samhället en konstform som lyckades omvandla detta hemska till något gynnsamt 

genom att sublimera mänskligt lidande. Dessa människor insåg att lidande inte nödvändigtvis 

är av ondo, så istället för att försöka utrota all smärta använde de konsten som en slags 

estetisk alkemi, varigenom de transfigurerade det råa lidandet till lustfylld tragedi. Utan en 

sådan kulturell läkekonst menar Nietzsche att det hellenska samhället skulle ha insjuknat i ett 

pessimistiskt förnekande av livet och en existentiell viljelöshet, ett kollektivt sinnelag som 

enligt honom skulle ha orsakat detta folks undergång. En av Nietzsches teser är alltså att den 

tragiska konsten gav upphov till lustfyllda myter som gav tillvaron mening, och att denna 

estetiska sublimering var mer än bara hälsofrämjande; den var livräddande. (Band 1, s. 44-46) 

   Det var enligt Nietzsche grekernas intensiva känsloliv som skapade behovet av en lekfull 

konst som gjorde tillvaron lättare och befriade dem från att tvångsmässigt ta livet på för stort 

allvar. Genom att skapa en mytisk världsbild vari människans kamp mot tillvaron 

omvandlades ett kosmiskt drama, menar han att de tänkte de sig betraktade av en gudomlig 

publik; på så vis gav religionen hellenen ett sätt att distansera sig från sitt lidande och anta ett 
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gudomligt perspektiv på människolivet, likt det lustfyllda perspektiv hon själv hade som 

åskådare av den tragiska föreställningen. (Band 2, s. 339) 

3.1.12 Kroppens konstbehov och hälsans ideal 

Den moderna människans hälsa är i behov av konst, men av andra orsaker; enligt Nietzsche 

riskerar de att förvandlas till ”... den oriktiga förnimmelsens viljelösa slavar.”, genom att 

inordnas i en viljelös och kulturfattig massa. Bara av konsten kan de lära sig den riktiga 

förnimmelsen; i form av en meningsfull, emotionell förbindelse till naturen, och därmed 

undslippa en alienerad existens i en meningslös tillvaro (Band 2, s. 251). Konstens sätt att 

sublimera tillvaron kan även omvandla sjukdomar till kulturella vinster, ett av Nietzsches 

exempel på detta är grekernas religiösa förhållningssätt till vissa nervsjukdomar, vilka de 

uppfattade som gudomliga interaktioner; detta är enligt honom ett föredömligt sätt att 

förvandla biologiska hinder till andlig-kulturella resurser (Band 3, s. 130). För Nietzsche finns 

det ytterligare ett samband mellan estetik och fysiologi: han menar att människans 

emotionella samt fysiologiska hälsa hänger ihop, och att den känslomässiga lättnad som 

musikaliska harmonier kan ge även gynnar kroppens funktioner – därför är talesättet ”en sund 

själ i en sund kropp” försonligt med Nietzsches hälsosyn (Band 5, s. 213). 

   En hälsofrämjande potential i konsten är dess förmåga att reducera det moderna livets 

komplexitet genom idealisering, vilket är en av anledningarna till att konsten behövs som 

motvikt till vetenskapen, vars progression tycks göra tillvaron ständigt mer invecklad; 

förenklingens sken är i den meningen ett botemedel mot den handlingsförlamande förvirring 

som Nietzsche menar orsakas av ensidigt mycket vetande (Band 2, s. 244). Han hävdar att det 

finns en nästan universell koppling mellan lycka och nonsens: att människan – genom att 

godtyckligt leka med symboler som annars tjänar instrumentella syften och är bundna av 

nödvändigheter – känner sig fri och mäktig i sin irrationella lek (Band 3, s. 129-130). 

Nietzsche resonerar att konstnärliga ideal var viktiga för grekernas livsföring eftersom de inte 

skiljde på sken och verklighet som vi gör, han menar att vi borde ta efter dem i detta för att 

vår kultur ska få samma vitalitet som den hellenska (Band 4, s. 173). Det mänskliga ideal som 

Nietzsche anser att konstnärerna borde konstruera skulle vara ”... vetande och konst 

sammanflutna till en ny enhet: en ande som utan överlägsenhet och svartsjuka sammanbor 

med sin syster själen och ur det motsatta framlockar allvarets behag, inte tvedräktens 

otålighet...” – de som fostras i en kultur där detta ideal har blivit norm skulle drivas i den 

utpekade riktningen och därmed bidra till artens upphöjelse (Band 3, s. 303-304). Han menar 

dock att ingen konstnär hittills har lyckats skapa en värdig målbild för mänskligheten, men 



28 

föreslår hellenernas Atena-ideal som den hittills bäst uttänkta förebilden för 

framtidsmänniskan (Band 3, s. 330). 

   I Den Glada Vetenskapen presenterar Nietzsche ett nytt mänskligt ideal och en ny slags 

hälsa: ”den stora hälsan”, som han menar kommer krävas för att skapa en högre människa: 

”...vi behöver för ett nytt ändamål också ett nytt medel, nämligen en ny hälsa, en som är 

starkare slugare segare djärvare muntrare än alla tidigare former av hälsa.”. Denna hälsa 

syftar till att konstruera och främja ett nytt mänskligt ideal, vars kreatör måste ha ett 

tillräckligt starkt sinne för att klara av att själv uppleva den myriad av hittills gällande värden 

som olika kulturer har levt efter, en förmåga som även den högre människan enligt Nietzsche 

kommer äga. Hon kommer själv att ha ett ”mänskligt-övermänskligt välbefinnande” som låter 

henne leka med allt det som tidigare människor kände vördnad inför och betraktade som 

heligt eller tabu. Denna kreativa, starka, friska, oskyldiga idealtyp är Nietzsches 

personifiering av den framtida övermänskliga hälsan; en människa som han menar är 

tillräckligt sund för att inleda mänsklighetens tragedi. (Band 5, s. 226-227) 

3.1.13 Konstens patologier 

Konstnären i ett samhälle med osund kultur har dock enligt Nietzsche en annan, avsevärt 

ovärdigare roll: han har nedgraderats till underhållare och försäljare: modern kultur 

konsumeras av massorna som ytlig förnöjelse och saknar helt den vitaliserande kraft som 

kännetecknade grekernas kulturliv, därmed har den en förslappande, hälsovådlig verkan och 

motverkar mänsklig utveckling genom att ge konsumenterna en falsk känsla av individualism 

(Band 2, s. 262). Han menar att vår moderna estetik, i kontrast till den hellenska, mestadels är 

lättsmält underhållning och saknar det djup som kan rädda människan från 

”...viljeyttringarnas kramp...” (Band 1, s. 97). Nietzsche varnar för hälsorisken med 

överdrivna emotionella utsvävningar, som frekvent lyssnande till emotiv musik vilket kan 

skada publikens mentala hälsa genom att stärka irrationella impulser (Band 3, s. 321). De som 

producerar sådan konst kallar han dekadenta och menar att de försämrar människors hälsa 

(Band 8, s. 23). Nietzsche påstår även att de sjukas behov av konst kan göra konsten sjuk, 

emedan den används som bedövande berusning emot tillvarons plågor, istället för att som de 

friska använda den för att sublimera sina starka livsbejakande drifter, därför anser han att 

konsten borde vara de friskas och tillfrisknandes privilegium (Band 4, s. 163). 
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3.1.14 Vetenskapen och hälsan 

En av kulturens hälsofrämjande funktioner är enligt Nietzsche att med religiösa eller 

konstnärliga medel skydda människor från ett ensidigt övermått av vetenskaplig sanning, på 

så vis skapas de förutsättningar som krävs för att hela människan ska blomstra, och endast om 

detta kulturella kriterium är uppfyllt kan vetenskapen också vara hälsofrämjande för 

samhället. Hans rädsla var att ”... ‘vetenskapen nu börjar härska över livet'...”, och att 

modernitetens förnuftsdyrkan kommer instrumentalisera människan genom att göra henne till 

ett medel för en dåligt föreställd allmännytta, vilket skulle vara en hälsovådlig kulturell 

utveckling. Nietzsche hävdar att en del av denna kultursjukdom är den emotionella 

avtrubbning som det ökande informationsflödet och masskonsumtionen av kulturellt kapital 

leder till, vilket han kopplar till den moderna vetenskapens samt folkbildningens snabba 

framsteg. Den moderna människan går under sin bildningsperiod snabbt och ytligt igenom 

alla möjliga världshistoriska kulturskatter utan att beröras av en enda lärdom, utan att lära sig 

uppleva varken konst, religion eller filosofi strövar hon enligt Nietzsche förbi kunskap likt en 

passiv åskådare. (Band 2, s. 121-122) 

   Nietzsche menar att ett enbart vetenskapligt förhållningssätt till historien har en förlamande 

effekt på samhällets utveckling, eftersom forskaren med sin empiristiska fixering vid 

objektiva fakta och sitt sökande efter generaliserbara lagar helt ignorerar den kraft som enligt 

Nietzsche alltid har varit historiens främsta kausala faktor: viljan. Han argumenterar att en 

måttlös vetenskaplig objektifiering av människan riskerar att sprida en allmän känsla av 

viljelöshet och uppgivenhet inför de påstådda lagar som determinerar henne, vilka då skulle 

bli självuppfyllande profetior eftersom ingen kommer våga sätta sig emot historiens lagar, lika 

lite som man försöker trotsa fysikens lagar. Enligt Nietzsche har alla världshistoriska 

händelser varit resultat av människors strävan att böja historiens linje efter deras egen vilja, 

vilket de har gjort inte genom att slappt anpassa sig till den observerbara verkligheten, utan 

genom att aktivt förändra den i enlighet med deras ambitioner. Hans fruktan är att en fixering 

vid världens fakticitet kommer att sätta stopp för all kulturell progression och leda till ett 

samhälle där endast framsteg inom vetenskapens snäva ramar förblir möjliga. (Band 2, ss. 

131-133, 136-137) Nietzsche ställer sig emot den avhumanisering som han påstår att 

vetenskapens instrumentella förnuft orsakar om det befrämjas på bekostnad av kulturens 

mänskligare, känslomässiga sfär; en kulturell tendens som han menar är ”... det skadligaste i 

världen.” – inte bara för konsten, utan även i slutändan för vetenskapen själv, vilket innebär 

att en måttlös förnuftsdyrkan för Nietzsche skulle innebära kulturens död (Band 2, s. 354). 
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3.1.15 Antiken som botemedel 

Han hävdar att det var hellenernas rika kultur som ledde deras filosofer till att fälla en 

bejakande dom över livet, i kontrast med senare tänkare som har haft oturen att växa ur en 

utarmad kulturell grund. Nietzsche argumenterar att särskilt vår moderna kultur är hotad av en 

sådan fattigdom, men identifierar återigen filosoferna som de hoppfulla krafterna, vilka 

genom att följa i grekiska tänkares fotspår kan befria sig från den samtida kulturens skadliga 

influenser. Det konkreta exempel Nietzsche ger på en sådan modern filosof är Schopenhauer: 

Redan från sin ungdom bekämpade Schopenhauer sin falska, högmodiga och värdiga moder tiden, och 

samtidigt som han drev ut henne ur sig, så renade han och helade sitt väsen och återfann sig själv i sin 

rättmätiga hälsa och renhet. Därför har man att använda Schopenhauers skrifter som en tidsspegel. Och 

förvisso är det inte spegelns fel, om tiden där blir synlig som en vanställande sjukdom... 

Här syns tydligt det starka samband mellan individens respektive samhällets hälsa, emedan 

Nietzsche pekar ut modernitetens hälsovådliga inflytande på individen, samtidigt som han 

framställer den otidsenlige individen som en hälsofrämjande faktor för kulturen. (Band 2, s. 

172-174) Ett av de värdeområden där Nietzsche föredrar antikviteten framför moderniteten är 

arbetsmoralen: han argumenterar att hellenernas betoning på måtta och höga värdering av 

fritid var hälsobringande, medan socialismens och kapitalismens idealisering av den 

arbetsamme producenten och stigmatisering av all sysslolöshet är skadlig för människors 

hälsa, då dessa normer manar till självuppoffrande flit (Band 3, s. 171). 

3.1.16 Konstens och vetenskapens symbios 

Nietzsche hävdar att vetenskapens egentliga syfte är samma som konstens; att behärska 

tillvaron, och att vetenskapen vid det möjliga vetandets gränser behöver kompletteras av 

meningsgivande myter. Hans bild av det vetenskapliga projektet är att dess självförklarade 

strävan mot total kunskap är dömd att misslyckas, eftersom empiri och logik nödvändigtvis 

har begränsade sfärer. Denna epistemologiska insikt kräver enligt honom den tragiska 

kunskapen; vilken framträder då vetenskapsmannen når den ogreppbara avgrund som är 

förnuftets gräns, och tvingas inse att varat återigen har besegrat människan. En kultur som 

förstår att vetenskapen inte är ett verktyg för allvetande ser även det reella behovet av en 

kompletterande konst, som syftar till att göra den tragiska kunskapssynen uthärdlig genom att 

bota den pessimistiska anomi som inställer sig hos människan då hennes intellektuella krafter 

inte räcker till. Konsten fungerar enligt Nietzsche likt ett slags kulturellt tonikum som genom 

kreativ sublimering förser människor med viljestimulerande och livsbejakande upplevelser. 

(Band 1, s. 77-79) Han menar att den idealiska framtida konstnären endast kommer gestalta 



31 

verkligheten; inte religiösa fantasier eller andra världsförnekande påhitt, hon kommer 

emellertid att välja noga vilka delar av tillvaron som reproduceras via hennes estetiska verk 

och på så vis skapa en sovrad verklighet; denna realism blir således en fusion av empiri och 

estetik (Band 3, s. 309). Därför argumenterar Nietzsche att det religiösa skenet och det 

konstnärliga är väldigt olika, då gudstron förnekar livet och verkligheten medan konsten 

bejakar och förhöjer dem (Band 8, s. 101). 

   Nietzsche kritiserar de reaktionära ludditer som inte förmår att finna glädje i vetenskapen för 

deras svaga hälsa och påstår att den dom de fäller är ”...de sjukas dom över de friskas spel.”, 

medan friska människor kan glädjas åt både konst och vetenskap utan att förvränga dessa till 

romantiska och pseudovetenskapliga karikatyrer (Band 4, s. 200). Han hävdar att dagens 

kulturella dikotomi mellan vetenskap och icke-vetenskap kräver att framtidens människa 

måste utveckla två separata mentala sfärer för att kunna dra nytta av respektive verksamhet; 

Nietzsche kallar detta ett hälsokrav och menar att vetenskapen är regulatorisk medan 

humaniora står för den emotionella impetus som driver människan (Band 3, s. 153). 

Förnuftets roll är därför att kyla av ett överhettat känsloliv genom att lära individen kritiskt 

tänkande och självdistans, vilket han menar kan bota den dogmatiska neuros som framförallt 

homini religiosi lider av (Band 3, s. 152). 

   Nietzsches förespråkande av förnuftet tar sig uttryck bl.a. genom hans kritik av den så 

kallade kedje-sjukdomen: ”...dessa kedjor, jag upprepar det om och om igen, är de tunga och 

betydelsefulla villfarelser som härrör ur de religiösa, moraliska, metafysiska föreställningarna. 

Först när kedje-sjukdomen har övervunnits är det första målet helt och hållet nått: människans 

skilsmässa från djuren.” – dessa kollektiva fördomar har enligt Nietzsche en mycket negativ 

inverkan på artens hälsa och utgör därmed det största hindret för mänsklighetens utveckling 

(Band 3, s. 508). Han föredrar därför en medicinsk diskurs om brottslighet framför en 

moralisk och menar att det inte är någon skillnad mellan brottslingar och sinnessjuka, förutsatt 

att man accepterar de kriterier enligt vilka samhället diagnostiserar den sjuke, varför man 

borde ersätta det retributiva rättssystemet med en konstruktiv mentalvård (Band 4, s. 135-

136). Den traditionella moralisk-kristna diskursen om brott anser Nietzsche har gjort 

människan fylld av ressentiment och kallar den för ”...en metafysik för bödlar...” (Band 8, s. 

114). 

   Han ser sin samtid som ett kulturellt interregnum; en slags mellanperiod som avslutar den 

moraliska människans regering och inleder en sund civilisation vars lagar kommer formas av 

naturvetenskaperna samt samhälls- och ensamhetsläran (Band 4, s. 210). Därför menar han att 

kulturen borde bli mindre dogmatisk och främja fler levnadsexperiment; samhället borde 
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öppna upp så många olika livs och samlevnadsalternativ som möjligt genom att 

avstigmatisera allt som i onödan orsakar skamkänslor, vilket skulle befria människan från 

mycket dåligt samvete och gynna civilisationens utveckling (Band 4, s. 112). Nietzsche 

framhäver därför betydelsen av att studera det närmsta och vardagligaste i syfte att främja 

människors hälsa, eftersom det är vår okunskap om vår livsförings konsekvenser som är den 

största orsaken till ohälsa (Band 3, s. 392). Särskilt kroppsliga levnadsvanor som motion och 

kost bör undersökas, eftersom hälsans kausalitet enligt Nietzsche går från det fysiologiska till 

det andlig-själsliga (Band 8, s. 154).  

3.1.17 Mänsklighetens naturliga hierarki 

I Nietzsches Otidsenliga Betraktelser börjar han alltmer uttrycka sina teser angående hur det 

sunda samhällets olika sociala skikt samt dess styre bör se ut. En av de mest centrala teserna 

är att samhället bör vara hierarkiskt strukturerat, vilket han uttrycker bl.a. genom att skilja 

”massorna” från ”de stora männen”: ”Massorna tycks mig i endast tre avseenden förtjäna en 

blick: för det första som suddiga kopior av de stora männen, framställda på dåligt papper och 

med slitna klichéer, för det andra som motstånd gentemot de stora, och slutligen som de storas 

verktyg; vad övrigt gäller dem, så må Djävulen och statistiken ta dem!”. Nietzsches avsky 

gentemot massorna är en reaktion på samtidens demokratiseringsprocess och populistiska 

nationalism, vilka går stick i stäv med hans egen övertygelse att det är de stora individernas 

kraft som driver samhället och kulturen framåt genom att ge upphov till ännu högre stående 

enskilda. Privilegierandet av individen i förhållande till kollektivet är en av Nietzsches 

filosofiska grundsatser, vilket innebär att det som framförallt kännetecknar det sunda 

samhället är dess förmåga att producera allt högre enskilda exemplar. Detta betyder dock inte 

att massorna är överflödiga, vilket kan utläsas i citatet ovan, tvärtom är de oumbärliga som 

beundrare, hinder samt verktyg för de stora få. (Band 2, s. 138-139) 

   Nietzsche menar att människans naturliga samhälleliga maktfördelning är en slags hierarki 

där ledare och ledda är ömsesidigt beroende av varandra, och att den samtida politikens 

demokratiska anda därmed är skadlig för samhällets utveckling. Jämlikhetsidealet hotar att ta 

makten ifrån de individer som är naturligt ämnade att styra, och lockar massan med smicker 

om att alla antingen ska leda alla, vilket socialisten predikar, eller leda sig själva, som 

anarkisten vill. (Band 2, s. 467) 

För en djupare ande vore det fullkomligt ovärdigt att se en invändning redan i medelmåttighet i sig. Den 

är tvärtom den första nödvändigheten för att det får finnas undantag: en hög kultur är betingad av den. 
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Om undantagsmänniskan handhar just de medelmåttiga med varsammare hand än sig själv och sina 

likar, så är detta inte bara hjärtats hövlighet – det är helt enkelt hennes plikt … (Band 8, s. 318) 

Därför finns det för Nietzsche ingen skam i naturlig underordning; så länge som makten 

fördelas enligt förmåga gynnas hela kulturens utveckling, men detta är inte ett utilitaristiskt 

resonemang, eftersom kulturens mål inte är att maximera lycka eller att tjäna allmännyttan, 

tvärtom argumenterar han att lidande och förtryck är nödvändigt för att mänsklig utveckling 

ska ske. Det är inte heller en normativ eller moralisk tes för Nietzsche, utan något han 

motvilligt accepterar som ett livets faktum, vars sanningsvärde varje människa bör inse efter 

att ha studerat mänsklighetens historia. Nietzsche menar emellertid inte att allt lidande är bra, 

eller att man bör överge individen till varje slumpmässig plåga, tvärtom borde vi studera de 

förhållanden under vilka människor växer fram och försöka forma samhället efter dessa, 

endast på så vis kommer de framtida individerna kunna anpassas till kulturens krav utan att 

drabbas av den interna fragmentering som kännetecknar den moderna själen (Band 3, s. 150-

151). 

   Eftersom det är naturligt att den sämre tjänar den bättre menar Nietzsche att alla är 

underordnade den framtida högre människan, vars födelse vi alla borde verka för: 

...varje människa, med hela sin verksamhet, har endast så mycket värdighet som hon, medvetet eller 

omedvetet, är verktyg för geniusen; varav man genast kan dra den etiska konsekvensen att 'människan i 

sig', den absoluta människan, varken besitter värdighet eller rättigheter eller plikter, endast som ett 

fullständigt determinerat väsen som tjänar omedvetna mål kan människan rättfärdiga sin existens. 

Därför menar Nietzsche att staten, människans samhällsbygge, borde samla alla människors 

krafter för att frambringa genius, endast därigenom skulle artens existens få en mening. (Band 

2, s. 488) 

   Han anser att samhället borde kräva minst av de som är svagast, men inte i syfte att minska 

det totala lidandet; tvärtom menar han att eftersom dessa individer är kapabla till att lida 

högre och sublimare än grövre andar så kommer de även att lida när livet är som lättast; då 

kan både starkare och svagare människor hämta kraft ur sina respektive kval (Band 3, s. 219). 

Nietzsche hävdar att de flesta människors verksamhet skulle vara meningslös om det inte vore 

för det fåtal genier som skapar högre verk på den grund som förberetts av medelmåttorna 

(Band 2, s. 306-307). Även bland hellenerna finner han få stora individer som förtjänar att 

hyllas, men menar att Hellas storhet ligger i att ha producerat fler och högre sådana än vad 

andra kulturer har gjort (Band 2, s. 316-317). Vad är då begåvning för Nietzsche? Han egen 

definition lyder: ”Att vilja ett högt mål och medlen för att uppnå det.” – ambition och makt är 

alltså vad individen och samhället bör sträva efter (Band 2, s. 342). För att främja detta 

föreskriver Nietzsche ett antal principer enligt vilka ädlare individer bör fostras: ”Karaktärens 
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fria manlighet, tidig människokunskap, ingen lärdomsinriktad uppfostran, ingen patriotisk 

inskränkthet, inget tvång till att tjäna pengar, ingen förbindelse med staten – kort sagt frihet 

och om igen frihet.”. Betoningen på frihet och autonomi är central i bilden av den högre 

stående individen som Nietzsche konstruerar, och motsatserna till de förutsättningar som 

räknas upp i citatet utgör massmänniskans egenskaper. (Band 2, s. 212) 

   Massornas hälsa är däremot beroende av att vissa instinktiva behov tillfredsställs: folket 

behöver uppleva solidaritet i språk, religion och tradition, de kräver en gemensam kulturell 

grund som endast kan bestå genom omedvetna, känslodrivna kollektiva praxis. Detta är vad 

Nietzsche kallar ”... folkets sova sig friskt, utan vars motmedel, utan vars medicin ingen 

kultur […] kan bestå.”, vilket innebär att de som lönlöst försöker göra massan självmedveten 

och intelligent riskerar att försämra folkhälsan. Denna folkinstinktens goda hälsa är också 

villkoret för att dess undantag, geniet, ska kunna uppstå och höja folket genom sitt insiktsfulla 

nyskapande, enligt Nietzsche är den naturliga hierarkin ett villkor för samhällets välfärd, 

emedan massan och geniet existerar i ett ömsesidigt beroendeförhållande; en slags symbios 

vars samspel är kulturen. (Band 2, s. 428-429) 

3.1.18 Svaghetens nytta och ressentimentets fara 

Det är inte alltid som Nietzsche identifierar de högre andarna med de starkare eller friska 

individerna, tvärtom så menar han att det oftast är de olyckliga undantagen – personer med 

någon form av missbildning, störning eller defekt – som bidrar mest till gruppens utveckling, 

medan de starkare individerna är en hämsko på kulturen. Nietzsches tes är att en lokal skada 

nästan alltid vägs upp av en lokal styrka: exempelvis blir en blind kanske mer reflekterande 

och en svag individ i en aggressiv grupp bättre på att läsa mänskligt beteende genom att hålla 

låg profil. Därför motsätter han sig tesen att en kultur endast kräver rå styrka och militär makt 

för att växa sig stark, och argumenterar att svaga och starka är ömsesidigt beroende av 

varandra, vilket innebär att en kultur som vill utvecklas optimalt borde främja både den starka 

regeln och det svaga undantaget: ”Bara säkert grundad och tryggad varaktighet möjliggör 

stadig utveckling och förädlande ympning.” (Band 3, s. 140-141) Nietzsche menar att dessa 

defekta avvikelser också har en nyckelroll vid uppkomsten av geni, emedan en medfödd brist 

tvingar individen att bli ännu mer unik och gör det svårare för henne att ansluta sig till 

massan, vilket ökar sannolikheten att hon kommer bli en frigjord nytänkare (Band 3, s. 144-

145). Han hävdar även att det finns ett samband mellan människors fysiologiska hälsa och 

deras moraliska uppfattningar: de friskare tenderar att vara positiva och rastlösa, medan de 
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sjuka ofta är lugna och dystra, han menar dock att båda har sin plats i samhället eftersom de 

ser världen olika, vilket är varför de inte lätt förstår varandra (Band 4, s. 188).  

   Nietzsche menar att det hälsosamma samhället behöver en filosofi och kultur som skapar en 

känsla av amor fati hos varje enskild individ, för att alla ska kunna leva med stolthet, vara 

nöjda med sin lott, och inte avsky eller avundas andra; på så vis skulle människor uppleva en 

form av ömsesidigt stärkande individualistisk solidaritet (Band 3, s. 383). De sjuka som 

avundas friska, starka människor och som vill se andra lida eftersom de själva gör det är för 

Nietzsche en stor fara för mänskligheten, han menar att de genom sina krav på medlidande får 

de lyckliga att skämmas för sin goda hälsa vilket hindrar hälsobefrämjande handlingar (Band 

7, s. 283-285). Därför argumenterar han att dessa sjuka antingen måste besegra sitt 

ressentiment eller gå under av det, för att rädda de friska från medlidandets fara (Band 7, 

289). Det enda möjliga botemedlet mot detta ressentiment är för Nietzsche ”fatalism”: den 

sjuke bör acceptera sitt tillstånd, möta sjukdomen med mod och glädjas åt andra människors 

goda hälsa – utan att hata sitt öde (Band 8, s. 181).  

3.1.19 Hälsa genom kamp 

Nietzsche hävdar att en sund kultur alltid är agonal eftersom den gynnas av att människor 

tävlar om vem som är den bästa skaparen, vilket också är ett konstruktivt utlopp för 

aggressiva instinkter, vår moderna kultur är enligt honom svag för att den saknar denna 

kamplust (Band 2, s. 497-498). Därför argumenterar Nietzsche tvärt emot Rousseau att det är 

vår svaga morals fel att samhällets utveckling hindras: ”Våra svaga, omanliga, sociala 

begrepp om gott och ont och deras ofantliga herravälde över kropp och själ, har till sist gjort 

alla kroppar och själar svaga och knäckt de självständiga, oberoende, och fördomsfria 

människorna, stöttepelarna i en stark civilisation...” (Band 4, s. 112). Nietzsche hävdar att det 

bästa läkemedlet för själen är segern och att den människan egentligen strävar efter är makt, 

inte hedonistiskt välmående eller trygghet, vilket innebär att hon endast genom att 

tillfredsställa detta maktbegär kan uppnå den lycka som är henne möjlig; alltså inte ett liv helt 

utan lidande, då ett sådant tillstånd varken är uppnåeligt eller önskvärt för Nietzsche (Band 4, 

s. 162, 254). Betoningen av maktens betydelse för människors välbefinnande härrör från hans 

uppfattning om livets natur, enligt vilken allt levande strävar efter att växa genom att 

exploatera och införliva yttre ting i sig själv; en slags livets ämnesomsättning som även 

betingar andens strävan efter att erövra omvärlden genom att förstå den (Band 7, ss. 128, 

159). ”Den verkliga hälsan” menar Nietzsche skulle kräva att människan aktivt söker nya 

farliga, smärtfyllda utmaningar och inser sitt behov av att utöka sin makt (Band 7, s. 259). 
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   Han resonerar att drömmen om en beständig lycka fri från strid härstammar från perioder då 

människor efter en tids krig, utdragen jakt eller en annan stor ansträngning till slut fick njuta 

av en stunds vila och återhämtning, för honom står det dock klart att sådana stunder aldrig 

varar livet ut, och att människan egentligen mår bäst av att både kämpa och vila (Band 3, s. 

221). Nietzsche betonar därför även vikten av att vila ut emellanåt för att återfå sin vitalitet: 

”Livskonst består i att på olika slags vis kunna falla i sömn vid rätt tillfälle.” (Band 4, s. 190). 

Kroppslig-andlig inaktivitet; att ligga still och tänka så lite som möjligt, är enligt Nietzsche en 

god terapi för själen och botar de flesta av dess åkommor (Band 3, s. 378). 

   Nietzsche är emellertid kritisk till den moderna samhällets höga krav på trygghet och 

argumenterar att ett fullständigt utrotande av osäkerhet skulle leda till individens undergång, 

då hon behöver riskfyllda utmaningar och motgångar för att få en god hälsa, därför förebrår 

han kommunisternas försök att universalisera staten: ”Staten är en klok inrättning för att 

skydda individerna från varandra; överdriver man dess förädling kommer individen till slut att 

försvagas av den, ja upplösas...” (Band 3, s. 146-147).  Nietzsche betonar dock vikten av en 

begränsad stat och menar att de demokratiska institutionerna är ”... karantänanstalter mot de 

tyranniska böjelsernas urgamla pest: liksom sådana mycket nyttiga och förskräckligt tråkiga.” 

(Band 3, s. 494). Nietzsche hävdar att kamplusten i en alltför militaristisk kultur blir skadlig 

och att samhället skadas om folkets destruktiva instinkter får överhanden: ”Att vara filhellen 

innebär att vara fiende till den nakna makten och det avtrubbade intellektet.”; två egenskaper 

som han identifierar med Sparta (Band 2, s. 333). 

   De våldsamma människor som avundas andra och räds avvikelser är enligt Nietzsche 

kvarlevor från nävrättens epok; framtiden tillhör därför de konstruktiva: ”En annan karaktär, 

som gläder sig med andra, överallt får vänner, upplever allt växande och levande med 

kärleksfull sympati, fröjdar sig åt andras utmärkelser och framgångar och inte gör anspråk på 

att ensam veta sanningen, utan är full av blygsam skepsis – det är en föregripande människa, 

som strävar mot en högre form av mänsklig kultur.”. Nietzsche menar att vi endast genom att 

höja oss över våra destruktiva drifter kan förhindra att samhället förgörs av ”... det vilda djur 

som rasar och ylar instängt i källarna inunder kulturens fundament.”. (Band 3, s. 253) 

3.1.20 Det stridande geniet 

Nietzsche anser att dogmatisk kritik har en hälsofrämjande verkan på kulturer som blivit fria 

och tillåtande, eftersom trångsynta människor som tar ställning emot all progressiv 

öppensinnighet utgör ett stärkande motstånd, vilket hjälper nya idéer att utveckla de 

maktmedel som möjliggör kraftfullt handlande och förmågan att övertyga långsiktigt (Band 3, 
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s. 260-261). Han påpekar också vikten av att varje geni har jämbördiga motståndare, då en 

sund kultur kräver att ”... flera genier håller varandra i schack”; om den kreativa aristokratin 

istället övergår till despotism riskerar skapardriften att urarta och förändringstakten att bli för 

hög (Band 2, s. 344). Nietzsche argumenterar därför att vi borde förhålla oss till avund på 

samma sätt som grekerna och betrakta det som en kreativ drivkraft vars funktion är att 

befrämja ambition och begåvning, utan att känna ressentiment mot de som är mer begåvade 

än oss (Band 4, s. 34). Nietzsche menar att geniet måste vara en kreativ egoist som ökar sin 

egen makt genom att utveckla kulturen med sina skapelser, varför han liknar den ideala 

egoismen vid ett havandeskap (Band 4, s. 248). Han resonerar att de flesta människor inte kan 

betraktas som autentiska egoister, då de själva inte har skapat sina egon utan passivt 

internaliserat normaliserade identiteter, vilket han kallar ”sken-egoism” (Band 4, s. 70-71). 

3.1.21 Bortom egoism och altruism 

Nietzsche argumenterar att medlidande, vilket han särskiljer från både välgörande och 

välvilja, är en sjukdom som ökar lidandet i världen genom att försvaga viljan och hämma 

tänkande, därför påstår han att: ”... den som därtill vill tjäna mänskligheten som läkare i 

någon mening måste i högsta grad vara på sin vakt mot denna känsla...” (Band 4, s. 98). 

Nietzsche kallar medlidandet för ”den sista sjukdomen” och fruktar att den moderna avskyn 

mot allt lidande kommer leda till ”nihilism”; en avsky mot livet självt (Band 7, s. 195). Han 

menar att en sådan livsfientlig ideologi riskerar att uppstå om människan blir för besatt av 

lidande istället för att sträva efter positiva ideal, i vilket fall hon slutligen kommer vilja 

upphöra att känna någonting alls och konstruera en livsförnekande tro – ”Människan vill 

hellre vilja Intet än att intet vilja...” (Band 7, s. 317). Nietzsche avråder dock ingen från att 

hjälpa andra, utan föreskriver en vänlighetens terapi för de själsligt sjuka som han påstår kan 

bättra sin hälsa genom upprepade välgärningar mot både vänner och fiender (Band 3, s. 453). 

Ett av Nietzsches ideal är ”andens fattigläkare”, som i sitt vårdande lever ”I besittning av ett 

herravälde och samtidigt obemärkt och försakande.”, vilket innebär att han utan förmätenhet 

självmedvetet utövar makt genom sina välgärningar (Band 4, s. 208-209). 

   ”Ve och fasa om denna drift skulle rasa!” utbrister Nietzsche om medlidandet, och menar att 

vi borde vara tacksamma för att de flesta människor inte spenderar för mycket tid med att 

försöka hjälpa andra – han påstår att om man bara tänker på alla tanklösa, dåraktiga åtgärder 

som folk vidtar för att hjälpa sig själva, och nu föreställer sig att även man själv skulle utsättas 

för dessa idiotier, så måste man dra slutsatsen att livet i ett samhälle där tillgivenheten 

härskade skulle vara outhärdligt och hälsovådligt, eftersom massan saknar den kunskap som 
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genuin omsorg kräver (Band 4, s. 104). Nietzsche anser att människor kan hjälpa varandra 

bättre genom att inte tränga sig på med sin halvhjärtade hjälpsamhet, han förespråkar därför 

ett slags artigt avståndshållande där varje enskild främst ser till att forma sig själv till något 

behagligt att betrakta som därmed inger ro genom sitt avstånd (Band 4, s. 118-119). Han 

tvivlar på uppriktigheten hos massans goda avsikter och menar att de flesta endast är beredda 

att hjälpa andra genom tomma, verkningslösa gester som inte kräver mycket tid eller energi; 

Nietzsche kallar dessa skenbart goda för ”moraliska onanister” (Band 7, s. 284). 

   Han hävdar att de flesta saknar förmågan att vara genuint osjälviska och att massmänniskan 

– när hon offrar sig för något större, exempelvis Gud eller rättvisan – egentligen handlar 

enligt sitt internaliserade sken-ego som hon upphöjer till universell dogm, vilket förklarar 

varför ”Gud” oftast stöder samhällets status quo (Band 4, s. 148). Massornas fanatism, som 

oftast formuleras i religiösa eller politiska termer, är enligt Nietzsche en ”viljans sjukdom” 

som tenderar att drabba de redan viljesvaga och skapar en onaturlig viljetillväxt som hindrar 

individualisering (Band 5, s. 188). Därför är nationalismen för Nietzsche en sjukdom av 

epidemiska proportioner och en hämsko på samhällets utveckling, då den hindrar folk från att 

tänka klart och värdera andra kulturer rättvist samt se bristerna i sin egen (Band 3, s. 428). 

Han menar att friska människor inte behöver en ”annan” att nedvärdera för att själva må bra, 

utan upplever lycka oberoende av andra som sunda egoister (Band 7, s. 210). Nietzsche 

argumenterar att dikotomin mellan själviskhet och osjälviskhet egentligen är missvisande 

eftersom filantropen först måste se till sin egen hälsa innan han hjälper någon annan; liksom 

den sunda egoisten förstår att han är ett socialt väsen som själv mår bra endast om de runt 

omkring är vid god hälsa (Band 8, s. 206). 

3.1.22 Sammanfattning 

Hälsa är för Nietzsche ett tillstånd då subjektet lever i enlighet med viljan till makt, vilket 

innebär en holistisk tillväxt av organismens samtliga potentialer, ett inkluderande 

förhållningssätt gentemot allt främmande och en kapacitet att genom kreativ aktivitet 

omforma allt skadligt till något gynnsamt. Han menar att den samhälleliga hälsan betingas av 

invånarnas förmåga att utveckla och aktivt delta i både konst och vetenskap, eftersom båda 

kategorierna av mänsklig praxis kan öka människans makt via meningsskapande respektive 

kunskapsproduktion, och att arten kan nå nya emotionella samt rationella höjder och skaffa 

sig "den stora hälsan" som enligt Nietzsche krävs för att utveckla den mänskliga arten. 

Individens hälsa gynnas genom att denne sublimerar samt agerar ut sina drifter i syfte att 

bejaka sina aktiva krafter istället för att förneka och förtränga dem. Nietzsche menar också att 
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den enskildes hälsa stärks av motgångar, förutsatt att denne lyckas införliva dem med mening 

och kultivera amor fati, men han betonar att ansträngingar endast är hälsofrämjande om 

individen ges möjligheten att vila ut emellanåt. Nietzsches individualistiska syn på hälsa 

innebär att människor inte har identiska sociala, estetiska och fysiologiska behov, varför 

individen måste lära känna sig själv för att överhuvudtaget veta hur hon kan främja sin hälsa. 

   De största farorna för hälsan menar Nietzsche är självförnekelse, ensidighet och omåttlighet, 

brist på förståelse för subjektets unika hälsobetingelser, och ressentiment mot de som skiljer 

sig från subjektet. På det samhälleliga planet yttrar sig dessa hälsorisker genom modernitetens 

ensidigt vetenskapliga akademiska kultur och konstfattiga masskultur, vilka han varnar leder 

till abstraktion av människan respektive handlingsförlamande berusning, men det är i 

samtidens kristna moral som Nietzsche identifierar den största faran för mänsklighetens hälsa 

och utveckling, eftersom kristendomen nedvärderar den materiella världen, kroppen och 

sinnena, vilket leder människor till att förneka sina basala drifter. 

   Individens främsta hälsofaror är kolonisering av masskulturen, vilket hindrar skapandet av 

ett genuint "själv"; förträngning av naturliga impulser; brist på motgångar, vilket leder till 

bristfälliga coping-strategier; och ressentiment mot människor, då människorförakt kan orsaka 

omåttlig isolering från andra samt motverka sund (o-)egoism, eftersom den autentiska 

individen inte behöver en "annan" att nedvärdera för att skapa sig själv. 

3.2 Hur ställer sig en Nietzscheansk hälsosyn till den uppfattning 

om hälsa som förespråkas av svenska skolans styrdokument? 

Läro- och kursplanerna för grundskola respektive gymnasiet förmedlar en bild av hälsa som 

något med en stark koppling till fysisk aktivitet och livsstil, vilket resonerar med Nietzsches 

förespråkande av sunda kroppsliga vardagsrutiner; inklusive näringsrik kost, stimulerande 

motion och avhållsamhet från droger. Kursplanerna för ämnet idrott och hälsa betonar vikten 

av aktivitet, välbefinnande, kroppslig utveckling och individuell anpassning; fyra faktorer 

som även accentueras i Nietzsches hälsosyn. Styrdokumenten använder sällan begreppet 

”hälsa” utanför kursplanerna för idrott och hälsa, utan talar istället om ”... elevers allsidiga 

personliga utveckling...” (Lgr. 11, s. 9), ”... elevernas harmoniska utveckling.” (Lgr. 11, s. 10) 

och vikten av att varje elev ”... utvecklas efter sina förutsättningar.” (Lgy. 11, s. 8); 

formuleringar som konnoterar hälsa och ger det en individualistisk, holistisk samt fridfull 

prägel. 

   Här finns viktiga skillnader mellan styrdokumentens och Nietzsches skrifters respektive 

användning av begreppet ”hälsa”: medan de förstnämnda alltid kopplar hälsa till fysisk 
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aktivitet och behagliga känslotillstånd framhåller Nietzsche även sjukdomens, kampens och 

lidandets hälsofrämjande potential. Det betyder dock inte att skolans och det Nietzscheanska 

perspektivet på hälsa är motsägande, då kursplanerna inte explicit förnekar filosofens teser, 

men de båda synsätten är inte heller fullständigt kompatibla eftersom alla Nietzsches 

påståenden om hälsa inte kan finna sannolikt stöd i styrdokumenten; exempelvis de 

återkommande psykologiska resonemangen om drifternas sublimering och det dåliga 

samvetets våda, vilka han betraktar som fysiologiska fenomen, är svåra att förankra i 

kursplanerna. Beroende på hur läsaren väljer att tolka läroplanerna kan hon dock hävda att 

Nietzsches teorier om sublimering, lidande och kamp är förenliga med styrdokumenten, då 

begreppen ”harmonisk” och ”allsidig” som förekommer i styrdokumenten också kan beskriva 

Nietzsches argument för ett främjande av människans samtliga aspekter och emot 

förträngning av mänskliga drifter; inklusive aggressivitet och negativa känsloupplevelser. 

Det är dock svårare att förankra dessa teser i idrottsämnets båda kursplaner, emedan dessa 

endast talar om hälsa i anslutning till fysisk aktivitet, även den enda gången som temat 

psykisk hälsa berörs: ”Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda 

levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande.” (Skolverket 2011). I övrigt tar styrdokumenten inte upp den psykologiska 

aspekten, till skillnad ifrån den tidigare kursplanen för grundskolan som bestämde att ”Ämnet 

idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge 

kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan.” och att skolan skulle sträva efter att 

varje elev ”utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv 

självbild” (skolverket.se). Nuvarande kursplaner framställer emellertid hälsa som ett smalare, 

huvudsakligen fysiskt fenomen, medan tidigare styrdokument placerade individens psykiska 

och sociala aspekter på samma nivå som den fysiska, varför vissa av Nietzsches teser vore 

enklare att förankra i 2000 års kursplan. 

3.3 Vad anser verksamma idrottslärare om det Nietzscheanska 

hälsokonceptet och dess eventuella applicerbarhet i 

idrottsundervisningen? 

3.4.1 Lärarnas syn på hälsa och ohälsa 

Respondenternas definition av hälsa är sammanfattat inriktad mot fysisk, psykiskt och socialt 

hälsa. Flera påpekar att delarna är beroende av varandra och att man bör ”må bra” i alla tre 

delar för en god hälsa: ”Hälsa för mig är att man mår bra fysiskt, psykiskt och socialt” (Eva). 
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”Jag tycker att hälsa är ett tillstånd beroende på vårt psykiska tillstånd, fysiska tillstånd och 

vårt sociala tillstånd” (Lisa). 

   För respondenterna handlar hälsan om människans tillvaro i vardagen, att kunna påbörja sin 

dag med energi och avsluta den utan smärta. Energin i vardagen handlar mestadels om den 

fysiska och psykiska hos människan. Att kropp och hjärna har kraften och orkar med dagens 

utmaningar. Utmaningarna kan vara fysiskt arbete eller psykiska påfrestningar som 

människan får möta under sin vardag: ”Jag vill dela upp begreppet hälsa i fysisk hälsa psykisk 

hälsa. Den fysiska hälsan handlar om att man ska kunna orka med sitt vardagliga liv utan 

smärta och utan att krafterna är slut innan dagen är det” (Sven). 

   Respondenterna utgår utifrån sina arbetsplatser och yrkesroller. De exemplifierar med 

arbetskollegor som en viktig faktor som kan påverka hälsotillståndet. Det är viktigt för den 

psykiska hälsan att arbetskollegorna är trevliga, detta är en del av idrottslärares arbetsplats. 

Idrottsläraren har även elever på sin arbetsplats som även utgör en stor del av yrket. Kalle 

menar att det är eleverna som är det centrala i hans jobb och mår eleverna bra så påverkar det 

hans psykiska tillstånd positivt: ”Jag upplever att den psykiska hälsan hänger med om man 

har trevliga arbetskollegor. Eleverna ligger i fokus och mår dem bra så mår jag bra” (Kalle). 

   Som tidigare nämnt är hälsan indelad i olika delar och att alla delar påverkar varandra, detta 

syns tydligt i utsagorna. Att en faktor i den ena delen påverkar den andra faktorn i den tredje 

delen. Eva menar att stress är något människan inte kan undgå helt och hållet under vissa 

perioder. Här kan stress ses som oundvikligt men framförallt skadligt för hälsan då stress 

påverkar alla delar negativt: ”Är du stressad kommer du till slut inte orka ta hand om din 

kropp, efter ett tag kommer du inte orka träffa vänner heller och det trebenta bordet rasar” 

(Eva). Här ser vi ett tydligt exempel om stress utifrån respondentens utsaga, ett fenomen som 

existerar och påverkar människan hälsa. Stress leder till att människan närmar sig alltmer 

ohälsa enligt respondenten: ”Att man ser till att inte ha för många saker igång samtidigt utan 

att man arbetar med en sak i taget. Den psykiska ohälsan är när man inte ser till att ge sig själv 

den vila man behöver samt att man inte ser till att prioritera bort oväsentliga saker” (Sven). 

   Likheterna i respondenternas utsagor kring ohälsa handlar mestadels om helheten, med 

helheten menas de olika delarna som tidigare har nämnts av respondenterna: ”Jag 

kategoriserar hälsa i fysiskt och psykiskt. Att ta hand om sin kropp fysiskt genom att 

motionera och se till och vila mellan varven” (Kalle). Samtliga menar att hälsans olika delar 

påverkas av inre och yttre faktorer. De inre och yttre faktorerna visas sig handla om stress, 

kost, inaktivitet och miljö. Flera menar att stress påverkar den psykiska hälsan. Eva menar att 
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stress påverkar den psykiska hälsan men även att stress kan leda till att människan inte har 

energin för fysiskt aktivitet och det sociala.  

Alla dessa delar är beroende av varandra och påverkar varandra. Man kan likna det vid ett bord 

med tre ben, om det ena benet inte fungerar så faller hela bordet. Stillasittande, dålig kost och att 

inte träna är faktorer som enligt mig leder till fysisk ohälsa. Psykisk hälsa handlar framförallt om 

stress. Psykisk ohälsa kan också av för höga krav från omgivningen eller olika former av 

mobbning. (Sven) 

Det anses finnas en gemensam syn på hälsobegreppet enligt respondenternas utsagor. Det 

skillnader som uppstår är att respondenterna påpekar olika faktorer som ytterst viktiga.  

”Min syn på hälsa är att det snarare är en naturlig del av våra liv. Hälsa är en helhet och 

samtliga delar är beroende av varandra. Hälsa kan påverkas genom miljö, rörelse, kost, 

inställning till livet och medvetande i stundens närvaro” (Lisa). Enligt respondenterna ligger 

kost, sömn och fysisk aktivitet i fokus för en bättre hälsa. Kalle upplever arbetsmiljön som 

viktigt för hans psykiska hälsa. Trevliga arbetskollegor och att eleverna mår bra är positivt för 

hans psykiska hälsa enligt kalle. Hälsan kan delas in olika delar men tillsammans skapar 

delarna en helhet. Man bör må bra i alla delar för att uppnå en god hälsa. Om en av delarna 

brister hamnar man i riskzonen för ohälsa: ”Obalans och destruktivt hälso-ofrämjande 

beteende. Menar allt som berör vardagen. Kost, inaktivitet och sömn” (Lisa). ”Hälsa för mig 

handlar lite om att vara kvick i huvudet och må bra” (Kalle). 

   De viktiga nyckeldelarna för att människan ska befinna sig i hälsozonen är att ha kontroll på 

alla de tre delar som nämnt tidigare av respondenterna. Nyckeldelarna är att kroppen fungerar 

på ett sådant att människan klarar av dagliga påfrestningar. Människans psykiska hälsa 

påverkas negativt om man är stressad. Stress kan förekomma om man har för mycket och göra 

men också att man ser till och vila.  

3.4.2 Hälsa i undervisningen 

Samtliga respondenter vill öka förståelsen hos eleverna för vad som kännetecknas som hälsa. 

Detta utövas av idrottslärarna på olika sätt, Sven och Lisa väljer första hjälpen och HLR för 

eleverna.  Eva och Kalle betonar att de arbetar grundligt med hälsobegreppet, båda nämner att 

eleverna skriver arbete om begreppet hälsa: ”På min skola jobbar vi idrottslärare mycket med 

begreppet hälsa för att eleverna ska få förståelse för varför man ska motionera” (Eva). 

Vi arbetar med hälsa i alla moment på olika sätt. I olika lagspel handlar det om att arbeta 

skadeförebyggande och att kunna fungera i lag med olika med- och motspelare. Vi försöker 

också lära eleverna att kunna se olika typer av missförhållanden i samhället i samband med 

deras prao. (Sven) 



43 

Förståelsen för hälsobegreppet anses vara viktigt enligt alla respondenter, att eleverna får 

kännedom om hälsobegreppet. Detta bedrivs medvetet i undervisningen med olika delar, 

dessa delar är hämtade utifrån kursplanen. Flera av respondenterna använder fysiskt aktivitet 

som centralt i undervisningen. Det som går och urskilja är att undervisningen är präglad av 

kursplanens riktlinjer. Att förhålla sig till kursplanen går i linje med idrottslärarens 

skyldigheter. Detta visar att hälsobegreppet i respondenternas undervisning styrs av vad som 

sägs vara hälsa i kursplanen: ”Jag försöker förhålla mig till kursplanen, vi arbetar med första 

hjälpen och HLR, samt elevers rörelseförmågor. Vi låter elever skriva ett arbete om hälsa, 

arbetet kan ses som ett projekt i hur elever diskuterar kring begreppet” (Lisa). ”Vi har ingen 

betoning på elitidrott eller jämförelser eleverna emellan. Vi arbetar med hälsobegreppet på 

grundligt sätt första året men låter eleverna sista året skriva ett projektarbete om hälsa” (Eva). 

”Vi bedriver hälsa väldigt grundligt med eleverna. Först kör vi teoretiska genomgångar med 

eleverna om vad vi kännetecknar som fysiskt och psykiskt hälsa. Vi arbetar kring olika 

moment, som exempelvis styrka och konditions delar” (Kalle).  

   Hälsa förekommer i undervisningen teoretiskt och praktiskt. Respondenterna undervisning 

syftar till att öka förståelsen för hälsobegreppet. Det börjar med teoretiska genomgångar för 

att eleverna ska förstå innebörden av begreppet hälsa. Respondenterna använder elevernas 

inlämningsuppgifter som ett medel för att kunna se elevernas förståelse för hälsobegreppet:    

Vi tittar även på arbetsmiljön och vad som är en bra arbetsplats. Detta blir ju ett projekt för 

eleverna att arbeta med. De får själva ta reda på den informationen. Vi försöker även berätta för 

eleverna att hälsan är individuell genom att ta upp olika exempel. Exemplen kan vara en känd 

elitidrottar som äter massa skräpmat utan att gå upp i vikt. (Kalle) 

Det har använts olika verktyg för att stärka förståelsen för hälsobegreppet. Målet är få elever 

att förstå hälsans olika aspekter. Det har använts praktiska och teoretiska delar som 

hjälpmedel. Dessa hjälpmedel fungerar kollektivt och individuellt, eleverna får arbeta i 

grupper och enskilt: ”Det grundliga handlar om innebörden av begreppet. I anknytning till 

undervisningens praktiska delar får eleverna motion och rörelse” (Eva). ”Då får de också 

jobba med förbättringsåtgärder. Utöver det jobbar vi med första hjälpen och HLR” (Sven). 

För att öka förståelsen för hälsa har flera respondenter använt säkerhetsåtgärder och nödhjälp 

som verktyg. HLR och första hjälpen har nämnts som ett sätt för att öka elevers förståelse för 

hälsa. Här ser vi tydligt att kursplanen styr vilket perspektiv som ges i undervisningen kring 

hälsobegreppet.   
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3.4.3 Begripligheten hos hälsobegreppet 

Respondenterna visar olika svar i vilken mån begreppet hälsa blir begripligt. Eva säger att 

begreppet blir begripligt hos eleverna medan Sven anser att de försöker uppnå det. Lisa anser 

att begreppet blir begripligt utifrån ett fysiologiskt perspektiv. Lisa säger att det finns en risk 

att eleverna inte förstår helheten med begreppet hälsa i ämnet idrott hälsa: ”Ja det tycker jag, 

dels pga det jag nämnde innan men vårt upplägg brukar se ut som så att vi på höstterminen 

går genom begreppet hälsa och allt vad det innebär” (Eva). ”Vi försöker ju att uppnå det. Vi 

vill ju att alla elever ska förstå begreppet. Jag anser att det blir begripligt men i olika grader 

för eleverna” (Sven). ”Hälsa blir begripligt utifrån ett fysiologiskt perspektiv i ämnet då 

styrdokumenten eftersträvar en sådan typ av undervisning” (Lisa). 

   Respondenterna är inte helt eniga om hälsobegreppet blir begripligt för eleverna. Detta är 

intressant eftersom frågorna som uppstår kring detta kan således handla om huruvida vilka 

orsaker som ligger bakom. Undervisningen har sin grund i vad som står i kursplanen, i denna 

undersökning är det kursplanen som förmedlar synen på hälsan via respondenten: ”Både ja 

och nej. De får lära sig mycket om allt ovan nämnda, men de kopplar det troligtvis inte så ofta 

till sin egen eller andras hälsa. De lär sig snarare vad som är rätt eller fel att göra och 

konsekvenser av det. Förhoppningsvis kommer de att förstå det senare i livet” (Kalle). ”På 

vårterminen får eleverna sedan visa vad de lärt sig genom ett hälsoprojekt där de får utvärdera 

sin egen hälsa fysisk, psykiskt och socialt och sedan skriva hur de vill må och hur de ska nå 

målen. Projektet pågår i 11 veckor och avslutas med en utvärdering” (Eva). 

   Hälsobegreppet når ut till alla elever som medverkar på lektionerna men begripligheten för 

hälsobegreppet kommer inte fram till alla elever. Naturligtvis kan detta bero på hur mottagliga 

eleverna är vid dessa tillfällen men vi bör ha i åtanken att ingen av respondenterna nämner 

detta: ”Hälsa och miljö blir också begripligt till viss del. Dock blir hälsa i ämnet Idrott och 

hälsa inte begripligt i sin helhet utan riskerar att bli för snuttifierat när det inte visas i sitt 

sammanhang” (Lisa). ”Jag tror också att eleverna får en bättre förståelse för begreppet ju 

äldre de blir. Förhoppningsvis inser de redan under skolåren men det kan också ha med 

mognaden att göra” (Sven). 

   Utifrån respondenternas utsagor kan åldern ha betydelse för att människan ska förstå 

innebörden av hälsan. Flera menar att begripligheten för hälsobegreppet kan komma senare i 

livet. Livet efter skolan, detta visar att mognaden kan spela roll för när vi människor är redo 

för att förstå hälsobegreppet.  
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3.4.4 Lärarna om Nietzsches syn på hälsa 

Respondenterna anser Nietzsches syn på hälsa begripligt och håller med om att hälsan har ett 

mål. Flera säger att målet är en viktig faktor men behöver inte alltid handla om att sträva efter 

nya mål. Samtliga är inte överens med vissa delar utav Nietzsches teser, framförallt strävan 

efter nästa mål: ”Jag håller med Nietzsche om att målet är en viktig faktor för att utvecklas 

och stärkas. Men jag anser inte att målet alltid ska handla om att ta sig vidare. När man har 

uppnått sitt mål kan det vara förnuftigt och behålla det” (Eva). ”Jag tycker det är en vettig 

definition, men jag är inte helt överens med Nietzsche om att allt måste handla om nästa mål. 

Ibland måste man få vara nöjd med det nuvarande och inte alltid sträva framåt” (Sven). Kalle 

ser likheter mellan definitionen och hans egen undervisning. Kalle och Lisa berättar att han 

håller med Nietzsche om synen på hälsan och sammankopplar det med sin egen undervisning. 

Eva och Sven håller inte med om Nietzsches tes gällande drivkraften att utvecklas mot ett 

högre, meningsfullt ideal: ”Jag håller med Nietzsche om att stärka upp och komma vidare, jag 

ser liknelser mellan hans definition och min undervisning” (Kalle). ”Drivkraften behöver inte 

handla om nästa nivå, ibland är man begränsad som människa för att nå nästa nivå.  Det kan 

handla om funktionsnedsättningar, eller förutsättningar” (Eva). 

   I Nietzsches teser framkommer inga synpunkter kring människor med 

funktionsnedsättningar men i skolväsendet kan det finnas elever med funktionsnedsättning. 

Eva nämner att hon har undervisat elever med fysisk funktionsnedsättning. Eva menar att 

målet för dessa elever är begränsade och kan inte alltid ta sig till nästa nivå: ”Jag anser att den 

är vettig då Nietzsche tar upp meningsfullheten hos individen. Att strävan till målet betyder 

också något” (Sven). 

Definitionen är starkt sammankopplad med människors uppfattning om att hälsa ska vara något 

mätbart samt att jag som lärare måste sätta betyg på mina elever. Fördelen med Nietzsches 

definition bör vara att den borde gå att göra väldigt konkret och det är väl det vi lärare försöker 

göra med vår undervisning, alltså göra den så konkret som möjligt. (Lisa) 

Flera av respondenterna kopplar Nietzsches syn på hälsa med deras egen undervisning. Kalle 

relaterar sin undervisning till Nietzsches tes om hälsans olika grader. Han börjar med 

genomgångar om hälsobegreppet för att skapa förståelse hos eleverna om vad som anses vara 

hälsa. För att sedan höja nivån till mer praktiska delar i undervisningen som berör elevers 

kondition och styrka. Detta går i linje med Nietzsches tes om att hälsan har olika grader, 

elevernas undervisning tyder på att först öka förståelsen för begreppet för att sedan utvecklas 

och ta sig till nästa nivå.  
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Jag tolkar Nietzsches syn på hälsa som att hälsa i sig är ett verktyg för att uppnå något annat 

(okänt, varierande, utanför). Nietzsches hälsodefinition och min undervisning hänger dock ihop. 

Vi låter våra elever stegvis utvecklas både fysiskt och mentalt. Den mentala delen handlar 

mycket om stresshantering och hur vi hanterar stress. (Lisa) 

”Vi börjar ju väldigt grundligt med att introducera begreppet hälsa för eleverna. Liknelsen är 

att vi börjar grundligt och tar oss vidare till nästa steg och höjer nivån” (Kalle). Detta synsätt 

förekommer i Lisas undervisning med att låta eleverna utvecklas stegvis. Elevernas fysiska 

förmågor utvecklas i flera i etapper, upplägget av undervisningen kan beskrivas som en 

möjlighet för eleverna att utvecklas och bli starkare. Upplägget går och koppla till de 

Nietzsche nämner om de olika graderna som en möjlighet för individen att bli starkare. 

4. Avslutande Diskussion 

4.1 Sammanfattning av svaren 

Syftet med studien har varit att problematisera begreppet hälsa genom att studera Nietzsches 

skrifter om ämnet och att koppla hans hälsosyn till idrottsläraryrkets hälsodiskurs genom att 

jämföra den med läroplanens användning av begreppet samt med fyra idrottslärares tankar 

kring Nietzsches hälsosyn.  

1. Vilka typer av hälsa beskriver Nietzsche, och hur menar han att dessa främjas 

respektive hämmas? 

I besvarandet av den första frågan åskådliggjordes Nietzsches skiftande bruk av 

hälsorelaterade begrepp: vi såg att texterna betonar hälsans individuella natur och menar att 

det som är hälsosamt för den ene kan vara skadligt för den andre; de skiljer även mellan 

människans andliga, själsliga samt fysiska aspekter och privilegierar den fysiska, varför den 

sunda kroppsliga livsstilen ofta framställs som ett villkor för individens övriga former av 

hälsa (Nietzsches tre kategorier [ande, själ, kropp] är inte helt åtskiljbara, utan överlappar och 

går in i varandra, särskilt "ande" och "själ", men generellt kan hans bruk av begreppen ges 

följande sammanfattande beskrivning: det andliga har att göra med vår förmåga att tänka och 

förstå, alltså vårt förnuft och medvetande; det själsliga innefattar individens känsloliv, viljor 

och impulser; det kroppsliga utgör den mest fundamentala betingelsen för människans andliga 

och själsliga tillstånd). Det framkom dessutom att Nietzsche skriver om samhällets 

sociokulturella hälsobetingelser, vilka enligt honom innefattar främjande av genius, naturlig 

hierarki, samt stärkande kamp och tävlan. 

2. Hur ställer sig en Nietzscheansk hälsosyn till den uppfattning om hälsa som 

förespråkas av svenska skolans styrdokument? 
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Utredandet av den andra frågeställningen visade att Nietzsches och styrdokumentens 

respektive perspektiv på hälsa varken är ömsesidigt uteslutande eller helt förenliga, eftersom 

läro- och kursplanerna betonar vikten av fysisk aktivitet och en sund livsstil, i likhet med 

Nietzsche, vars hälsosyn emellertid är bredare då den insisterar på lidandets och kampens 

hälsofrämjande potential. Den största skillnaden är dock att styrdokumenten endast fokuserar 

på hälsans konkreta fysiska aspekt, särskilt kost och motion, medan Nietzsche ofta ställer de 

psykiska och sociala dimensionerna i centrum. 

3. Vad anser verksamma idrottslärare om det Nietzscheanska hälsokonceptet och dess 

eventuella applicerbarhet i idrottsundervisningen? 

I besvarandet av den sista frågeställningen visar sig respondenterna positiva till somliga teser 

Nietzsche framför om hälsa. Samtliga anser att målet spelar en viktig roll för individen 

hälsoutveckling vilket stämmer överens med de Nietzsche påstår kring målet. Nietzsche säger 

att man bör ständigt sträva efter nya mål och detta visade hälften av respondenterna tydligt 

stöd för. Det finns flertal kopplingar mellan respondenternas undervisning och de psykiska 

och sociala hälsoavseenden Nietzsche berör. Samtliga respondenter bedriver fysiskt aktivitet i 

deras undervisning nästan varje lektion, undervisningen syftar också till att öka elevers 

förståelse för vad som kännetecknas som hälsa. Flera respondenter delar hälsan i fysiskt och 

psykiskt samt socialt och betonar att alla delar är viktiga och står i anknytning till varandra, 

även om den fysiska aspekten dominerar. 

   Av de lärare vi intervjuade var det Eva som arbetade mest Nietzscheanskt, då hon lät 

eleverna delta i ett 11 veckor långt hälsoprojekt i syfte att utforma individuella planer för hur 

de ska nå god hälsa, och besvara vad det innebär för dem. Överlag korresponderade lärarnas 

syn på hälsa dock inte med Nietzsches utan med läroplanens, då samtliga respondenter 

nämner en psykisk och/eller en social dimension, men då alltid i anslutning till fysisk aktivitet, 

varför den fysiska aspekten av hälsa för dem är hegemonisk, medan psykologiska samt 

sociala perspektiv sällan verkar kommer till uttryck i deras beskrivningar av undervisningen. 

4.2 Tidigare Nietzsche-studier 

Litteraturstudiens resultat har bekräftat mycket av vad tidigare akademiska tolkningar av 

Nietzsches skrifter har kommit fram till, exempelvis den skiljelinje Podolsky och Taber drar 

mellan Nietzsches och Darwins biologismer, då Darwin talade om organismens anpassning på 

ett sätt som inte läggar lika mycket vikt vid dess aktiva maktutövande, medan Nietzsche 

insisterade på organismens behov av att växa istället för att passivt anpassa sig till 

omgivingen. Även Susan S. Stockers tolkning av Nietzsches syn på medlidande stöds av 
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denna studie, emedan han både varnade för dess hälsorisker och liksom Stocker förespråkade 

empatisk förståelse samt vård utan narcissistisk sympati. Cokers framställning av vad han 

kallar den fria andens terapi är också försonligt med denna studies resultat, då Nietzsche i sin 

tes om hälsans individuella karaktär hävdar att vissa behöver mer ensamhet samt frihet att 

tänka själva än andra, och att självbejakelse främjar medan avsky mot andra hämmar hälsan. 

Magnus och Cadellos debatt om Nietzsches dikotomi mellan hälsa och sjukdom bygger 

emellertid på tolkningar av hans texter som denna studie inte stöder, vilket kan ses i 

Nietzsches problematisering av även denna binära oppostion då han argumenterar för 

sjukdomens hälsofrämjande potential samt framhäver de risker som kontinuerligt god hälsa 

medför. Betts och Gemes uppfattning om och förespråkande av Nietzsches psykologiska 

teorier med fokus på sublimering ligger i linje med våra tolkningar av Nietzsche, gällande 

dessa teoriers vetenskapliga värde förblir vi emellertid skeptiska, även om hans generella 

människosyn verkar kunna tillföra någonting konstruktivt på ett värdegrundsplan. Stockers 

tolkning av Nietzsches syn på medlidande stöds också av denna studies analys, då han varnar 

för riskerna med sympati och förespråkar empati, vilket enligt Stocker vore en god vårdetisk 

riktlinje. 

4.3 Nietzsche i idrottsundervisningen? 

Det finns två olika sätt att använda Nietzsches skrifter om hälsa i idrottsundervisningen: det 

första vore att ta vara på hans demonstrativa argument och utforma verksamheten efter deras 

slutsatser, eller att betrakta argumenten som heuristiska och använda texterna som en 

filosofiskt spekulativ guide till hur man problematiserar hälsa på ett konstruktivt sätt. Om 

läraren applicerade Nietzsches heuristik skulle ett av undervisningens genomgående teman 

vara att både kritisera och skapa olika hälsoideal, istället för att använda begreppet hälsa som 

om alla vore överens om dess inebörd; eller passivt förmedla WHO's definition av hälsa – 

"Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity." (WHO, 2014) – som om den vore av naturen given. Den 

Nietzscheanska läraren skulle istället tillsammans med eleverna problematisera hälsa genom 

att använda sig av filosofens sätt att nyansera förhållandet mellan hälsa och sjukdom, 

välbefinnande och lidande. En sådan idrottskurs skulle inledas med den icke-retoriska frågan 

"Vad är hälsa?", utan att läraren har förberett ett didaktiskt svar. Frågan skulle ställas för att 

stimulera elevernas kreativa tänkande genom att demonstrera frågans öppenhet, då den inte 

har ett slutgiltigt svar. 
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   Idrottsämnet skulle dessutom få en mycket bredare karaktär eftersom Nietzsche kopplar 

hälsa till många olika områden, exempelvis samhällsvetenskap, psykologi, filosofi samt 

naturvetenskap, i betydligt högre utsträckning än de rådande styrdokumenten. Hans 

filosofiska sätt att resonera skulle också kunna nyttjas av lärare och elever: Nietzsche, för att 

reda ut vad hälsa är, tar inte de gängse bilderna av livet, människan och samhället för givna; 

utan börjar med att reflektera kring sådana fundamentala frågor i syfte att först utveckla en 

genomtänkt idé om subjektets beskaffenhet, varpå han försöker klargöra vad som vore ett sunt 

subjekt. En sådan idrotts- och hälsoundervisning skulle inte kräva att sådana djuplodande 

frågeställningar konkluderas; bara att ämnets hälsodiskurs borde förankras i andra 

undersökande områden, bland vilka filosofin kunde tillföra en känsla av sammanhang och 

djup. Sammanfattningsvis skulle en Nietzscheansk heuristik göra undervisningen i idrott och 

hälsa mer varierad, balanserad, sammanhängande och djupgående.  

   Ett applicerande av filosofens demonstrativa teser i undervisningen vore emellertid mer 

problematiskt, eftersom somliga står i motsättning till vårt samhälles grundläggande 

värderingar; särskilt jämlikhetsidealet. Nietzsches argument för social hierarki i relation till 

samhällets hälsa har därmed ett begränsat värde för skolans demokratiska uppdrag, hans 

antidemokratiska resonemang kan emellertid utgöra just ett sådant stärkande motstånd som 

Nietzsche själv menar att varje ideal behöver; det kan ses som ett självkritiskt tillfälle att väga 

alternativa värderingar mot våra egna. 

   Ett av Nietzsches demonstrativa argument som däremot skulle kunna vara användbart för 

idrottsundervisningen är hans bejakande av hela människan, även hennes sämre sidor; hennes 

lidande och aggressivitet, som han menar bör inkluderas i hälsonormen eftersom de är 

nödvändiga aspekter av vår natur, varför en idé om hälsa som förnekar dem också förnekar 

det mänskliga tillståndet. Istället för att definiera hälsa på ett sätt som gör det ouppnåeligt, 

exempelvis genom att kräva "fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande", skulle 

den Nietzscheanska hälsoundervisningen inkludera det som nuvarande hälsonormer 

exkluderar genom att lära ut metoder och aktiviteter som sublimerar våra sämre sidor. Ett 

konkret exempel vore att använda aggressivitet som råmaterial för konstruktion av praktisk 

kunskap genom utövande av kampsport, vilket skulle ge individen ett redskap för att kultivera 

sådana känslor; att själv ta kontrollen över och uttrycka dem på ett konstruktivt sätt, istället 

för att försöka förtränga dem. Nietzsches betoning på lidandets och kampens värde för hälsan 

kunde även leda läraren till att ge eleverna fler påfrestande utmaningar, exempelvis tävlingar 

mellan elever eller den enskildes tävlan mot sig själv, för att genom aktiviteter upprätta ett 

utvecklande växelspel mellan behag och obehag, istället för att försöka undvika varje negativ 
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känsla, detta i syfte att utrusta varje elev med de mentala verktyg med vilka man inte bara står 

emot motgångar och förluster; utan stärks av dem. 

   Nietzsches tes om hälsans individuella natur skulle, om den implementerades, begränsa 

lärarens möjligheter att diktera för eleverna hur hälsa uppnås, istället skulle mer ansvar läggas 

på den enskilda eleven som då vore tvungen att bilda sig en egen uppfattning om vad hälsa är. 

I den resulterande pedagogiska situationen skulle läraren fungera som en vägledare och 

lärandekatalysator i enlighet med en konstruktivistiska kunskapssyn, med målet att ge 

eleverna gynnsamma ramar samt resurser för deras huvudsakligen självdrivna 

hälsoutveckling. 

   En Nietzscheansk vårdetik i likhet med Stockers skulle också kunna införas som en del i 

skolans hälsoundervisning genom att även inkludera vård av andras hälsa, istället för att som 

dagens styrdokument endast beröra individens eget välbefinnande. 

4.4 Diskussion om teori och metod 

Då urvalet är litet i de kvalitativa intervjuerna vill vi inte generalisera resultatet av studien, för 

att öka validiteten i studien skulle därför ett ökat antal av respondenter varit ett önskemål men 

på grund av tidsbrist valdes fyra respondenter. I efterhand kunde en pilotintervju gjorts för att 

eventuellt få mer utveckling av respondenternas svar. Ett annat val av intervjumetod hade 

möjligtvis förstärkt denna utveckling, en semistrukturerad intervjumetod.  

   Litteraturstudiens Hermeneutiska ansats har konstruerats genom att hämta idéer från 

Gadamer, Heidegger och Derrida som alla har influerats av Nietzsches filosofi; särskilt deras 

antirealistiska epistemologier och privilegierande av tolkningar över fakta. Detta gör studiens 

teoretiska aspekt problematisk ur ett perspektiv eftersom dess analytiska ansats i hög grad har 

influerats av studieobjektet, vilket skulle kunna ses som en brist om idealet vore att forskarens 

utgångspunkter och studieobjektet bör vara så oberoende av varandra som möjligt, men om 

man i enlighet med det hermeneutiska perspektivet ser en sådan cirkulär relation som en 

resurs så blir andra sidan av detta mynt en möjlighet till djupare förståelse av objektet. Hade 

denna studie emellertid byggt på ett annat teoretiskt perspektiv, exempelvis ett 

strukturalistiskt-semiotiskt, skulle den fått en annorlunda utformning, men inte nödvändigtvis 

ett tillförlitligare resultat, då ett sådant perspektiv erbjuder andra metodologiska verktyg än 

det hermeneutiska. Resultatet hade sannolikt också blivit annorlunda emedan 

tolkningsprocessen skulle gått annorlunda till; exakt hur resultatet kunde ha skiljt sig från det 

förhandenvarande går emellertid inte att säga. Det bör dock påpekas att en genomgående 
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problematik i denna studie har varit att balansera den hermeneutiska idén om öppenhet 

gentemot texten och det vetenskapliga kravet på metodologisk systematik. 

   Istället för tolkarens svårighet att skilja mellan sina, författarens och andras idéer, vilket 

brukar kallas ”kryptomnesi”; ett vanligt problem bland personer som både läser och skriver 

mycket, har den största interpretativa utmaningen varit att öppna upp textens mening genom 

att läsa empatiskt och vara trogen dess sakliga anspråk. Detta har också försvårats av det 

formella kravet på uppsatsens begränsade omfång, varför presentationen av undersökningens 

resultat till stor del saknar problematisering av och argument för tolkningarna, då dessa ofta 

har prioriterats bort till förmån för tolkningarna själva. Resultatprioriteringen har sannolikt 

inneburit en försämring av tillförlitligheten, emedan en sådan procedur inte kan göras utan ett 

visst mått av godtycklighet. De främsta kriterier som användes vid bortprioriteringen var att 

först ta bort upprepningar av idéer och sedan reducera antalet långa formuleringar, det andra 

kriteriet var emellertid svårt att applicera eftersom en viktig del av Nietzsches idévärld ligger i 

hans litterära stilar, vilket Derrida har demonstrerat, varför en språkmässig dissonans mellan 

källor och tolkningar har försökt undvikits. 

   Den litterära studiens resultat har en mycket begränsad reproducerbarhet, vilket dock gäller 

litteraturstudier i allmänhet; särskilt de med ett stort empiriskt urval. Två faktorer som 

ytterligare har försvårat reproducerbarheten har varit dissonansen mellan resultatets tillåtna 

omfång och det gjorda urvalet respektive det metodologiska valet att utforma 

innehållsanalysens koder samt kategorier kontinuerligt under arbetets gång. Det första 

problemet kunde ha förebyggts om det litterära källurvalet hade begränsats ytterligare eller 

genom att separera litteratur- och intervjustudierna i två olika uppsatser. På grund av en 

administrativ problematik som löstes långt in i arbetsprocessen var det osäkert om studierna 

skulle kunna slås ihop, varför det breda litterära urvalet gjordes; alternativet hade varit att från 

början skriva två olika studier, men eftersom undersökningarnas respektive syften var så nära 

relaterade och ömsesidigt beroende uteslöts detta alternativ. Det bästa alternativet vore om 

undersökningarna både hade fått ingå i samma uppsats, men att denna sammanlagda text 

under opponeringsproceduren hade kunnat räknas som två separata uppsatser. 
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Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

 

Undersökningens primära syfte är att problematisera begreppet hälsa genom att studera 

Nietzsches skrifter om ämnet, det andra syftet är att koppla hans hälsosyn till 

idrottsläraryrkets hälsodiskurs via en jämförelse med läroplanens användning av begreppet 

och genom att analysera fyra idrottslärares tankar om Nietzsches hälsosyn. 

 

1. Vilka typer av hälsa beskriver Nietzsche, och hur menar han att dessa främjas respektive 

hämmas? 

2. Hur ställer sig en Nietzscheansk hälsosyn till den uppfattning om hälsa som förespråkas av 

svenska skolans styrdokument? 

3. Vad anser verksamma idrottslärare om det Nietzscheanska hälsokonceptet och dess 

eventuella applicerbarhet i idrottsundervisningen? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

”Nietzsche hälsa”, ”Nietzsche health”, ”Nietzsche sjukdom”, ”Nietzsche disease”, ”Nietzsche 

sickness”, ”Nietzsche medicin”, ”Nietzsche physical education”. 

 

 

Var har du sökt? 

Google Scholar, LIBRIS, PhilPapers, Cambridge Journals, ScienceDirect, PubMed, 

Stockholms universitetsbibliotek, Project MUSE, Philosophy Documentation Center, Springer 

Link. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

 

Google Scholar: “Nietzsche health” 

 

Kommentarer 

Google Scholar var den första sökmotorn som användes och den första sökningen på 

”Nietzsche health” ledde till samtliga använda artiklar. Övriga sökningar gav inga relevanta 

resultat. 
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Bilaga 1 

Frågeställningar till respondenterna 

Vad innebär hälsa för dig? 

Vad innebär ohälsa för dig? 

Hur kommer hälsa till uttryck i ämnet idrott och hälsa? 

Anser du att begreppet hälsa blir begripligt för eleverna i ämnet idrott och hälsa? 

Vad anser du om Nietzsche definition samt förklaring på hälsa? 

 


