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ABSTRACT 

I denna uppsats görs en kvalitativ innehållsanalys av ett urval av läromedel i 

religionskunskap 1 (ämnesplan 11). Analysen avser att fokusera på presentationen av 

relationen mellan religion och vetenskap, där analysen tar hjälp av fyra olika 

interaktionsmodeller inspirerade av Ian G. Barbour. Dessa interaktionsmodeller blir 

centrala i att försöka kategorisera olika mönster och avvikelser i läromedlen när de tar 

upp förhållandet mellan religion och vetenskap. 

     Det som kunnat konstateras är att de läromedel som blivit analyserade för denna 

uppsats har till större delar liknande mönster. Dessa mönster beskriver för det mesta en 

pågående konflikt mellan religion och vetenskap men det finns en antydan till att denna 

beskrivning saknar en djupare inblick i de faktorer som lett till sagd konflikt. Förutom 

att läromedlens till största del fokus för lärornas relation är konfliktartad så får 

religionsbegreppet i princip bara representeras av kristna traditioner, något som kan 

upplevas som simplifierande i en bredare kontext. 

     För att avsnitt i läromedel med fokus på momentet religion och vetenskap inte skall 

riskera att bara visa en förenklad bild av den komplexa relation som religion och 

vetenskap har så rekommenderas en applicering av historisk kontext, oavsett om 

läromedlen måste ändras eller om ansvarig lärare väljer att komplettera undervisningen 

med det. 

Nyckelord: Religion och vetenskap, läromedel, Ian G. Barbour, innehållsanalys, 

interaktionsmodeller 
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INTRODUKTION 
Jag attackerar inte någon viss version av Gud eller gudar. Jag attackerar Gud, alla gudar, allt 

övernaturligt, var och när det än har funnits eller kommer finnas.  
    Dawkins, Illusionen om Gud 

 

Vad är religionens roll i en tidsålder av vetenskap där människan vänt sig till teknologi 

för trygghet och hopp? I Sveriges senmoderna samhällsklimat existerar människan i en 

tillvaro som kan beskrivas som ett andligt vakuum. Vårt samhälle har brutit med den 

gamla tiden där religiösa företeelser hade en förankring i vårt kulturarv, där dessa 

traditioner nu kan för vissa människor kännas föråldrade och upplevas som irrelevanta 

för den värld vi lever i idag. Istället genomsyras vår idévärld av ateistiska argument där 

religion kan betraktas som intellektuellt underlägsen kontra den verklighet vi lever i 

efter de naturvetenskapliga principerna. Religion blir utifrån sådana beskrivningar något 

ålderdomligt och bakåtsträvande i den utveckling människan ser runtomkring sig och 

detta kan ge energi till frågan om religion verkligen är något som borde existera i vårt 

framtida samhälle. Men är dessa yttringar om religionens hindrande för utvecklingen en 

konsekvens av vår historia, där dåtiden såg religion som den universella sanningen och 

vetenskapliga idéer som obegripligt motstånd till samhällets grund eller en naturlig 

övergång i vår moderna kultur? 

     Idag existerar ideologier som kan betraktas i flera fall som antireligiösa eller icke-

religiösa, där det växer fram en social acceptans till allt mer kritiserande synpunkter till 

en religiös livsåskådning, något som förmodligen uppstår tack vare vårt andliga 

vakuum. Vi har tack vare författare så som Dawkins eller Hedenius argumenterande 

texter för den ateistiska människan1, där det ateistiska tänkandet enligt dessa ger 

människan ett botemedel från den religiösa smittan.2 Det kanske är förståeligt varför en 

offensiv ateistisk argumentation existerar med tanke på den förföljelse och det 

misstänkliggörande som religiösa samfund historiskt har använt sig av mot oliktänkare, 

och blir en samlingspunkt för en religiös motståndsrörelse.  Främst har vi de 

"intellektuella" som förespråkare av den ateistiska karaktären, och med det 

västerländska samhällets vilja att följa den vetenskapliga diskursen så kan det stämma i 

att historiefilosofer vill benämna paradoxartat dessa samhällsideologier som de nya 

socialreligionerna. 

                                                 
1 Franck, Olof och Stenmark, Mikael (red). Att undervisa om religion och vetenskap – med grund i 

ämnesplanen för religionskunskap, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, Thalén, Peder, Debatten om tro och 

vetande från Hedenius till Sturmark, sid 61 
2 Dawkins, Richard, Illusionen om Gud, Stockholm: Pocketförlaget Sverige AB, 2008 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Religionens stora utmaning i vår vetenskapliga tidsålder är att försöka mäta sig med den 

vetenskapens metodologiska framgång, där forskning verkar som den enda trovärdiga 

vägen till kunskap. I flera människors idévärld är vetenskap objektiv, universell, 

rationell och grundad i empiriska fakta. Religion blir istället en bild för att vara 

subjektiv, känslodriven och grundad på gamla traditioner.  

     Dessa idéer har en möjlighet att söka sig till ungdomens själ, upptagen med att 

försöka forma sig efter samhällets kaotiska normer och uttryck, och hamnar oundvikligt 

i skolans miljöer. Den svenska skolan har idag religionskunskap som ett teoretiskt ämne 

uppdelat i nivå 1 och 2 för olika gymnasieutbildningar och blir en av många 

skådeplatser när religionskritik drabbar samman med pedagogik och ämneskunskap. 

Följande skriver ämnesplanen 11 för Religionskunskap (Gymnasieskola): 

 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av 

öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge 

eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle 

präglat av mångfald. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen 

mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande 

frågor om skapelse och evolution.3 

 

Detta kan tolkas som att ämnesplanen har en färdigställd idé hur interaktionen mellan 

religion och vetenskap skall te sig när det presenteras för och bearbetas av elever i 

ämnet religionskunskap. Vår skola är en representation av den idévärld vi anser Sverige 

tillhöra, vilket för med sig en rad olika värderingar, filosofier och normer som varje elev 

kommer träffa på. Dessa är knutna till vårt samhälles värderingar av de mänskliga 

rättigheterna som en okränkbar kärna i det mänskliga livet, vilket kan i sin tur tolkas 

som att syftet med en interaktion mellan religion och vetenskap är en strävan efter 

harmoni som avser att betona lärornas likheter i filosofi och idéer istället för att peka på 

skillnaderna som en anledning till konflikt och separation. Men i och med att en lärare 

kan i avseendet som en förmedlare av kunskap upplevas av eleverna som en individ 

påverkad av subjektiva idéer och känslor så är det logiskt att material knutet till ämnet i 

form av läromedel förknippas mer som ett objektiv medium av kunskap, och därför blir 

                                                 
3  https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-

amnen-kurser-och-program/subject.htm?tos=gy&subjectCode=rel / 2017-04-03 
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det väsentligt att analysera läromedel utefter hur de presenterar just religion och 

vetenskap som två läror och deras interaktion med varandra.  

     Till detta arbete kommer jag att därför analysera fyra läromedel för ämnena 

Religionskunskap 1 och 2 med bland annat hjälp av Ian Barbours fyra 

interaktionsmodeller för att kunna konstatera hur frågan kring religion och vetenskap 

presenteras och vad detta kan bidra med för elevens uppfattning om relationen mellan 

dessa läror. 

      Frågeställningarna kommer därför att formuleras likt följande: 

1. Hur ser interaktion mellan religion och vetenskap ut i de utvalda läromedlen? 

2. Vilka mönster och avvikelser kan identifieras i de utvalda läromedlen? 

 

Som tidigare nämnts så är historian kring den vetenskapliga läran och den religiösa 

nedfläckad med blod, förföljelse och förtryck. Historia förklarar att handling ger 

konsekvenser, och i västvärlden idag ser vi den vetenskapliga läran i en högre 

utsträckning som den dominerande källan för kunskap. Kan vi, i till exempel, läromedel 

se ett utövande av denna maktposition när det kommer till interaktionen mellan de båda 

lärorna? 

     Den svenska modellen av religionsämnet, samt vår skolas uppmaning till förståelse 

för olika livsåskådningar, är en manifestering av vårt samhälles erkännande av de 

mänskliga rättigheterna. Skolan som medium representerar den statliga idévärlden om 

människors lika värde och rätt till val av liv och världssyn. Därför borde det vara rimligt 

att finna ett skriftligt mönster som innefattar en varsam hantering i interaktionen mellan 

religion och vetenskap.    
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METODOLOGI 
I detta kapitel presenteras min teori samt struktur kring den undersökning jag kommer 

genomföra av några utvalda läromedel, och därefter ett förtydligande av begreppen 

religion och vetenskap, bland annat med hjälp av Barbour.  

     Nedan kommer jag även att gå in på mitt val av analysmodell, mitt urval av 

väsentligt material men också presentera fyra interaktionsmodeller som fått inspiration 

av Barbour med bland annat hjälp av figurer och text. 

 

TEORI 

Till denna uppsats kommer jag använda mig av fyra interaktionsmodeller mellan 

religion och vetenskap inspirerade av Ian Barbour för att kunna tolka de mönster jag 

hoppas hitta i läromedel för religionskunskap, med ämnesplan 11 i åtanke, samt sätta 

dem i någon form av kontext. Barbour blir relevant för denna uppsats efter hans 

bidragande till forskningen kring relationen mellan religion och vetenskap, där han 

kartlagt hur denna interaktion kan se ut genom att placera fenomen, uttryck och 

situationer i olika mönster – hans interaktionsmodeller.  

     De modeller jag nyttjar till denna uppsats återfinns i artikeln Beyond Evolution: 

Addressing Broad Interactions Between Science and Religion in Science Teacher 

Education av Joseph W. Shane, Ian C. Binns, Lee Meadows, Ronald S. Hermann och 

Matthew J. Benus där de blir en variant av Barbours interaktionsmodeller som ett 

instrument till amerikanska naturvetenskapslärare för att kunna interagera med troende 

elever när moment presenteras som kan direkt gå emot elevens tro, så som evolutionen.4 

  

                                                 
4 Shane, Joseph W., Binns, Ian C., Meadows, Lee, Hermann, Ronald S., Benus, Matthew J. Beyond 

Evolution: Addressing Broad Interactions Between Science and Religion in Science Teacher Education. I: 

Journal of Science Teacher Education. March 2016, Vol. 27 Issue 2, sid 166-167 



 

5 

 

BEGREPPSFÖRTYDLIGANDE AV RELIGION OCH VETENSKAP 

Vad är religion? 

Religion är ett allmänmänskligt fenomen som vi kan observera i samtliga kända 

mänskliga kulturer genom historien. Två typiska exempel på beskrivningar av religion 

som fenomen följer nedan 

• Religion konstitueras av en uppsättning trosföreställningar, handlingar och 

känslor, både personliga och kollektiva, som organiseras kring föreställningen 

om en Högsta Verklighet. 

• Religion konstitueras av tre särskilda slags känslor; känslan av beroende, 

vördnad och fascination inför Gud som ett vördnadsbjudande och fascinerande 

mysterium.5    

Religiösa trosföreställningar och religiösa praktiker har varit instrument för den tidlösa 

människan att komma underfund med och finna sin plats i en kaotisk omvärld, där det 

går att uppfatta religion som en sammanhållande klammer för samhället i stort där 

praktik och övertygelser blir till en tolkningsram att förhålla sig till. Följande skriver 

Barbour om religion “Above all, religion aims at the transformation of personal life, 

particulary by liberation of self-centeredness through commitment to a more inclusive 

center of devotion.”6  

     Religion som begrepp härstammar ifrån det latinska ordet ”religio” och kan tolkas 

som ”vördnad för det heliga” – samtidigt som verbet ”re-ligare” användes under antiken 

som ett begrepp för ”återanknyta”. Det som kan konstateras om begreppet religion är att 

det saknar en allmänt accepterad beskrivning. 

 

Vad är vetenskap? 

Bilden av vetenskap som en princip för kunskapssökande och eftersträvan för ett 

bredare perspektiv till omvärlden rymmer den allmänna idén om läran. Från Barbour 

kan vi läsa följande:  

 

Scientific research has yielded knowledge of many previously inaccessible 

domains of nature. The validity of such discoveries receives additional 

                                                 
5 Franck, Olof och Stenmark, Mikael (red). Att undervisa om religion och vetenskap – med grund i 

ämnesplanen för religionskunskap, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, Jonsson, Ulf, Religion och 

vetenskap i historia och samtid, sid 27 
6 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid xiii 
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confirmation from the fact that they have led to powerful new technologies. For 

some people, science seems to be the only reliable path to knowledge.7  

 

     Det svenska begreppet vetenskap rymmer samtliga vetenskapliga discipliner; så som 

humaniora och naturvetenskap (tillskillnad från engelskans science).8  Som religion 

saknar vetenskap en allmänt accepterad beskrivning, men går att tydliggöra genom att 

applicera dessa kriterier: 

• Vetenskapliga resultat skall vara evidensbaserade samt förblir hela tiden öppna 

för omprövningar9 

• Det finns en mångfald av arbetsmetoder och kriterier för att nå vetenskapliga 

resultat, som växer fram genom paradigmskiften inom den akademiska världen10 

• Vetenskap existerar inte i ett metafysiskt och värdemässigt vakuum, utan 

forskning bedrivs inom ramen av en världsbild som är betingad av kulturella, 

sociala och ekonomiska faktorer11  

  

                                                 
7 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid xiii 
8 Franck, Olof och Stenmark, Mikael (red). Att undervisa om religion och vetenskap – med grund i 

ämnesplanen för religionskunskap, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, Jonsson, Ulf, Religion och 

vetenskap i historia och samtid, sid 28 
9 Ibid, sid 28-29 
10 Ibid, sid 30-31 
11 Ibid, sid 33 
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INNEHÅLLSANALYS 

För den här uppsatsen kommer jag att nyttja vid sidan av Barbours interaktionsmodeller 

en innehållsanalys för att kunna lättare tolka läromedlen ut efter Barbours modeller. 

Analysmodellen jag följer presenteras i Bergström och Boréus Textens mening och 

makt, en metodbok för samhällsvetenskapliga text- och diskursanalyser. En 

innehållsanalys är en empirisk metod vars syfte är att hjälpa utövaren till att kunna dra 

slutsatser om innehållet i olika typer av kommunikation, och används i flera ämnen 

inom både samhällsvetenskap och humaniora – och då inte minst i 

masskommunikationsforskning12. Analysinriktningen används bland annat för 

grovsortering i breda kategorier av större material, till exempel debattinlägg, 

valmanifest, annonser och romaner. Men analysinriktningen kan även nyttjas för mer 

komplicerade ändamål, så som att registrera metaforer som förekommer i ett material.    

     Den form av innehållsanalys detta arbete kommer utöva är av slaget kvalitativ 

innehållsanalys där analysenheten inte räknas eller mäts utan mer blir fokus för en mer 

komplicerad tolkning.13 Detta är för att innehållsanalysen lättare skall kunna samverka 

med de Barbourinspirerade interaktionsmodellerna som senare presenteras. Genom att 

fokusera på en mer komplicerad tolkning av materialet behövs inte 

interaktionsmodellerna själva bli mätta och ord räknande. Istället kommer tolkningen av 

det analyserade materialet bli i ett resultat-kapitel kopplat till de modeller som passar in 

med den samlade data. 

     Innehållsanalysen lämpar sig när utövaren önskar finna mönster i texter, där det som 

söks antingen är direkt manifesta – sådant som uttrycks explicit – eller meningar som 

inte är fullt utsagda. 

  

                                                 
12 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red). Textens mening och makt. Metodhandbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, Bergström, Göran och 

Boréus, Kristina, Innehållsanalys, sid 45 
13 Ibid, sid 44 
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ANALYSENHET 

För en innehållsanalys så måste först ett material avgränsas och samlas in, som i det här 

fallet vänder sig till läromedel med inriktning mot religionskunskap 1 och 2.  Går det att 

skala ner materialet så görs även det, och för de utvalda läromedlen kommer jag söka 

mig till de kapitel och avsnitt som handlar specifikt om religion och vetenskap istället 

för att analysera böckerna i sin helhet. Denna analysenhet bör sedan bekantas med så 

att utövaren av innehållsanalysen får en helhetsbild och kan placera materialet i sitt 

sammanhang. I mitt fall har det inneburit att läsa igenom de fyra läromedlen ett flertal 

gånger för att känna mig säker på vad som verkligen står skrivet i materialet. Efter att 

analysenheten har identifierats så skall materialet genomskådas efter mönster passande 

efter de modeller som blir presenterade nedan.   

     När jag söker efter mönster kommer jag att titta igenom varje stycke i läromedlens 

relevanta avsnitt och sedan ta ut citat som exemplifierar de mönster jag kan skönja. 

Dessa citat från läromedlen kommer sedan bli kärnan för de tolkningar som jag kommer 

göra i mitt försök att presentera mönster som liknar eller avviker från varandra. De 

läromedel som avviker från varandra kommer då få en egen underrubrik i analys-

kapitlet medan de som liknar varandra kommer få en underrubrik dedikerad till sig 

själva. I och med att detta arbete använder ett manuellt genomförande så möjliggörs en 

mer avancerad tolkning av materialet – vilket passar utmärkt till bearbetning av ett 

mindre material så som bara fyra läromedel.14  

     En problematik med att det samlade resultatet tolkas är att frågan om vad som 

egentligen finns i texten väcks. Är det olika mönster eller är det bara jag – som ansvarig 

för analyserna – som tolkar att det finns mönster? Genom att applicera uttrycken och 

idéerna, hämtade via hjälp av de Barbourinspirerade modellerna så kommer 

tolkningsarbetet att kunna närma sig ett mer objektivt forskningsperspektiv än att jag 

applicerar en ”vanlig läsares” tolkning på materialet. 

     Tolkningarna och citatens syfte är att kunna samla information som är relevant för 

forskningsfrågan, det vill säga att finna mönster både tydliga eller undermedvetna. 

Denna data kommer att vara nödvändig för att kunna applicera de Barbourinspirerade 

interaktionsmodellerna och på så vis kunna kategorisera läromedelelens sätt att hantera 

religion och vetenskap.  

 

                                                 
14 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red). Textens mening och makt. Metodhandbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, Bergström, Göran och 

Boréus, Kristina, Innehållsanalys, sid 84 
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MATERIAL OCH URVAL 

Valet av läromedel till detta arbete präglas av deras utgivningsår och ämnesrelevans. 

Jag kunde bara nyttja böcker som utgivits efter ämnesplan 11 publicerats då jag sökte 

texter som hade de nya kursmålen i åtanke. Följande läromedel är valda från ett 

bibliotek på en stor gymnasieskola i en medelstor stad. Skolan är min arbetsplats och 

jag valde att nyttja biblioteket för att komma åt de böcker som är aktuella för 

undervisning av ämnena religionskunskap 1 och 2 just på denna skola. Bibliotekarierna 

gav mig följande fyra läromedel som de enda böcker skolan för stunden använder sig av 

för i undervisning religionskunskap 1 och 2.  

 

1. Religion och sånt, religionskunskap 1 av Börge Ring – Liber (2013), 224 sidor 

Inget avsnitt om religion och vetenskap, men ett avsnitt om livsåskådningar där 

religion och vetenskap vidrörs, sid 6-19 

 

2. En människa, tusen världar, religionskunskap 1 av Robert Tuveson – gleerups 

(2015), 336 sidor 

Avsnittet Religion och vetenskap, sid 74-93 

 

3. Religion 1 och 2, specialisering av Birgitta Thulin och Sten Elm – Interskol 

(2013), 320 sidor 

Avsnittet Religion och vetenskap, sid 192-198 

 

4. Lika och olika - Om mening, värde och tro, religionskunskap 1 och 2 av Olof 

Franck – Studentlitteratur (2013), 319 sidor 

Underrubrik Vetenskapliga invändningar mot religiös tro, sid 41-48 (i avsnittet 

Mening utan religion) 
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INTERAKTIONSMODELLER INSPIRERADE AV BARBOUR 

Efter att ha läst artikeln Beyond Evolution: Addressing Broad Interactions Between 

Science and Religion in Science Teacher Education publicerad i Science Teacher 

Education kom jag i kontakt med Barbours interaktionsmodeller. Artikeln beskrev hur 

interaktion mellan olika anti-vetenskapliga religiösa rörelser och vetenskapliga teorier 

har tett sig på det amerikanska fastlandet och hur denna konflikt kunde skapa 

problematik i klassrummet under ämneslektioner riktade mot fysik och 

naturvetenskapliga idéer. Som verktyg till lärarna i deras konfrontation med elever som 

till exempel förnekar evolutionsläran så uppmanade artikeln dessa lärare att ta till en av 

Barbours fyra interaktionsmodeller. 

      Barbour presenterar i Religion and Science: Historical and Contemporary Issues 

dessa fyra typer av interaktioner som kan generalisera olika mönster och strukturer för 

hur relationen mellan religion och vetenskap kunnat se ut genom historien fram tills 

idag. Barbour delade upp interaktionerna i  

• Conflict, när religion och vetenskap inte kan samexistera på grund av sina 

epistemologiska och metodologiska skillnader och försöker bekämpa/motarbeta 

varandra.15  

• Independence, när religion och vetenskap inte kan kommunicera på grund av 

sina epistemologiska och metodologiska skillnader och försöker isolera sig från 

varandra för att inte hamna i varandras intressesfärer så att konflikt utbryter.16 

• Dialogue, när religion och vetenskap kan kommunicera med varandra på grund 

av några liknelser i epistemologi och metodologi. Dessa liknelser är främst 

filosofiska.17 

• Intergration, när religion och vetenskap kan samexistera med varandra på grund 

av liknelser i epistemologi och metodologi, så som när vetenskapliga teorier kan 

appliceras på religiös tro.18 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid 77-78 
16 Ibid, sid 84-85 
17 Ibid, sid 90 
18 Ibid, sid 98-99 
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Barbours fyra interaktionsmodeller enligt Beyond Evolution delas in i följande ordning: 

• Konflikt, religion och vetenskap är två motpoler som är i ständig kamp mot 

varandra 

• Självständighet, religion och vetenskap bör inte ha någon kontakt då ämnena är 

så pass olika 

• Harmoni, religion och vetenskap kan hitta en medelväg av liknelser där de båda 

kan mötas  

• Komplexitet, religion och vetenskaps interaktion bör betraktas som en 

konsekvens av historiska och kulturella faktorer 

Dessa modeller är inte exakt i stil med de som Barbour själv presenterar19 men för 

denna uppsats kommer jag att använda modellerna som de är beskrivna i artikeln. Den 

stora skillnaden är komplexitetsmodellen som inte är direkt omtalad av Barbour, utan 

existerar mer som ett motargument mot modellerna konflikt och harmoni – som gärna 

förbiser historisk kontext till interaktioner mellan lärorna.20 Denna modell får istället en 

vidare beskrivning i artikeln Beyond Evolution21, där komplexitetsmodellen byter ut 

Barbours dialog-modell.   

     Nedan följer en utförlig beskrivning av vad jag tolkar som artikelns presentation av 

Barbours interaktionsmodeller, samt några filosofer/akademiker som är kopplade till 

modellerna. För komplexitetsmodellen medföljer inga direkta filosofer/akademiker på 

grund av två faktorer: 

1. Inga representanter presenteras varken av Barbour eller i artikeln 

2. Denna modell är väldigt allmän i sin idékonstruktion och används bland annat i 

historisk forskning, samt undervisning.    

Till samtliga interaktionsmodeller nedan har jag konstruerat medföljande bildfigurer. 

Dessa fyra bildfigurer är skapta genom det Windowsbaserade programmet MS Paint för 

att förtydliga/konkretisera modellernas principer och idéer för läsaren. Samtliga figurer 

är mina egna tolkningar av hur dessa interaktioner kan visualiseras, men inspirationen är 

hämtad efter mina anteckningar från Beyond Evolution.   

                                                 
19 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid 77 
20 Ibid, sid 25 
21 Shane, Joseph W., Binns, Ian C., Meadows, Lee, Hermann, Ronald S., Benus, Matthew J. Beyond 

Evolution: Addressing Broad Interactions Between Science and Religion in Science Teacher Education. I: 

Journal of Science Teacher Education. March 2016, Vol. 27 Issue 2, sid 169 
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Konflikt är den modell som vi vanligast kommer i kontakt med när vi observerar 

diskursen mellan till exempel ateism och religion, eller anti-evolutionrörelser och 

forskningsinstitutioner. Denna interaktion kan nästan representeras som av två arméer 

där vetenskap och religion samlar sina styrkor för att gång på gång utkämpa sina slag 

om att vara den rättmätiga läran för objektiv sanning. Här ser inte lärorna till varandras 

likheter utan fokuserar på skillnader som absoluta ståndpunkter för sina egna sanningar 

om den motsatta läran. Genom denna interaktion finns det inga fredsfördrag eller 

vapenvilor, utan detta är ett totalt krig som endast kan vinnas efter den slutgiltiga 

ödeläggelsen av sin motståndare.  

     Ett flertal filosofer och forskare av naturvetenskapliga läror kan igenkännas som 

representanter för konfliktmodellen, till exempel Richard Dawkins22, Carl Sagan23, 

Ingemar Hedenius och Christer Sturmark.24 Dessa kritiserar öppet den kristna idén om 

Gud i flera av sina argument.25 Religiöst troende som kan representera konfliktmodellen 

                                                 
22 Shane, Joseph W., Binns, Ian C., Meadows, Lee, Hermann, Ronald S., Benus, Matthew J. Beyond 

Evolution: Addressing Broad Interactions Between Science and Religion in Science Teacher Education. I: 

Journal of Science Teacher Education. March 2016, Vol. 27 Issue 2, sid 168 
23 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid 79 
24 Franck, Olof och Stenmark, Mikael (red). Att undervisa om religion och vetenskap – med grund i 

ämnesplanen för religionskunskap, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, Thalén, Peder, Debatten om tro och 

vetande från Hedenius till Sturmark, sid 61 
25 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid 79 

Figur 1 
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är bland annat teologen Charles Hodge vars essä What is Darwinism kritiserade 

evolutionsteorin och kopplade den samman med en källa för ateism.26   

                                                 
26 Shane, Joseph W., Binns, Ian C., Meadows, Lee, Hermann, Ronald S., Benus, Matthew J. Beyond 

Evolution: Addressing Broad Interactions Between Science and Religion in Science Teacher Education. I: 

Journal of Science Teacher Education. March 2016, Vol. 27 Issue 2, sid 168 
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Självständighet är den interaktion som antas när syftet är att lärorna skall undvika 

konflikt. Här utgår modellen ifrån att de båda lärorna har sina egna säregna domäner 

och sina egna karaktäristiska metoder som kan bli rättfärdigade på lärornas egna villkor. 

Religion och vetenskap blir då totalt självständiga och autonoma från varandra. Men 

detta kan endast fungera om båda lärorna håller sig till sina egna gränser och ser bara till 

sina egna affärer och inte blandar sig med den andra lärans sfärer. Den här separationen 

av de båda lärorna är inte endast motiverad av att undvika konflikt utan även för att 

lärornas anhängare önskar förhålla sig trogna till de säregna karaktärsdragen för 

lärornas tankar och levande.27  

     Paleontologen Stephen Jay Gould, i sin essä Non-Overlapping Magisteria eller bara 

NOMA, var en som argumenterade för just en sådan inställning när det kom till 

interaktion mellan religion och vetenskap.28 Teologen Karl Barth var även han en som 

ansåg att självständighet från varandra var enda sättet för lärorna att existera, och 

speciellt i det kristna fallet då Gud endast kunde uppenbara sig genom tro.29 

 

                                                 
27 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid 84 
28 Shane, Joseph W., Binns, Ian C., Meadows, Lee, Hermann, Ronald S., Benus, Matthew J. Beyond 

Evolution: Addressing Broad Interactions Between Science and Religion in Science Teacher Education. I: 

Journal of Science Teacher Education. March 2016, Vol. 27 Issue 2, sid 168  
29 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid 85 

Figur 2 
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Denna modell uppmanar till att lärorna både söker efter och etablerar en gemensam 

plattform när risken finns för att en konflikt kan blossa upp från ens religiösa och 

vetenskapliga perspektiv. Den kristna teologen och grekiska filosofen Augustinus (år 

354–430) menade i sina verk att personer av tro måste söka förståelse till både 

vetenskap och religion, något som influerade bland annat Galileo, Newton och Boyle.30 

Harmoni som modell är ett eftersträvande till en fredlig relation som går att tolka som 

den utgångspunkt ämnesplan 11 för Religionskunskap har för undervisning med 

religion och vetenskap som ett moment. Den ser till de likheter de båda lärorna besitter 

och försöker skapa ett samhälle där båda lärorna kan finna samexistens. Detta sker 

genom förståelse och tolerans för de båda perspektiven. 

     En förkämpe för att finna en harmonisk relation mellan religion och vetenskap var 

bland annat Charles Darwin, som menade att vetenskapliga upptäckter inte syftade till 

att försöka förneka en religiös livsåskådning utan istället för att bygga på den.31 Med 

andra ord så ville Darwin att hans egna evolutionsteori inte skulle förneka skapelsen 

utan mer konkretisera dess komplexitet.    

                                                 
30 Shane, Joseph W., Binns, Ian C., Meadows, Lee, Hermann, Ronald S., Benus, Matthew J. Beyond 

Evolution: Addressing Broad Interactions Between Science and Religion in Science Teacher Education. I: 

Journal of Science Teacher Education. March 2016, Vol. 27 Issue 2, sid 168 
31 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid 99 

Figur 3 
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Komplexitet är den modell som speciellt historiker favoriserar när det kommer till 

interaktion mellan religion och vetenskap. Denna modell pekar inte längre på religion 

och vetenskap som två specifika läror med tydliga motiv och gränser, utan anser att de 

båda lärorna är bestående av människors idéer, handlingar och konsekvenser, samt 

historiens konstant skiftande paradigm.32 När det talas om kristendomens förtryck av de 

grekiska filosofierna under medeltiden är det aktuellt via den här modellen att istället se 

vilka aktörer som stod bakom de handlingar som skedde. Ett exempel skulle vara att 

observera att Galileo hade en förträffligt dålig relation till påven Urban VIII både 

politiskt och personligt som skulle kunna härleda till Galileos avrättning.33 Handlingar 

är ett väsen fött från konsekvenser som i sin tur är produkten av handlingar. Denna 

cykel går inte att bortse ifrån och borde inte simplifieras. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid 25 
33 Shane, Joseph W., Binns, Ian C., Meadows, Lee, Hermann, Ronald S., Benus, Matthew J. Beyond 

Evolution: Addressing Broad Interactions Between Science and Religion in Science Teacher Education. I: 

Journal of Science Teacher Education. March 2016, Vol. 27 Issue 2, sid 168 

Figur 4 
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TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel kommer jag presentera vilken svensk forskning jag hittat angående mitt 

ämne ”relation mellan religion och vetenskap i läromedel”. Jag kommer även titta på 

Barbours tidigare forskning i området om interaktion mellan religion och vetenskap, 

samt titta på bakgrunden till det nya religionsämnets kunskapsmål om religion och 

vetenskap. samt presentera historia för vad som kan upplevas som ett kulturellt svenskt 

religionskritiskt perspektiv. Till sist kommer jag presentera en kort historisk överblick 

för relationen mellan religion och vetenskap ur både ett svenskt och amerikanskt 

perspektiv. 

 

ETT SVENSKT TOMRUM OCH EN AMERIKANSK UTFYLLNAD 

För vidare undersökning av vad som skrivits om svenska läromedel i religionskunskap 

och deras fokus på religion och vetenskap vände jag mig till Högskolan i Gävles 

bibliotek, där jag bokade in ett samtal med en bibliotekarie som kunde hjälpa mig i att 

navigera igenom de många databaser tillhörande Högskolan. 

     Via bibliotekets allmänna sökmotor för artiklar och böcker så kunde vi göra en 

helhetssökning istället för att söka oss igenom varje databas enskilt. Vi valde att 

använda sökorden religion, science, text books och school. Vad vi upptäckte kan 

summeras med följande två punkter: 

• Knappt något har skrivits om ämnet om vi utgår ifrån resultaten från HiGs 

biblioteks sökmotor, och då inget från svensk forskning 

• De få resultat som matchade det vi sökte visade endast hur amerikanska lärare i 

naturvetenskapliga ämnen skulle försöka tackla interaktionen med religiösa 

elever under sina lektioner, med speciell fokus på anti-evolutionistiska åsikter.34  

Detta visar att ämnet om religionskunskapsläromedels interaktion mellan religion och 

vetenskap fortfarande saknar data för hur mönstren i läromedlen kan upplevas, och hur 

det kan påverka elevers uppfattning om ämnet. Om detta innebär att min forskning kan 

                                                 
34 Le Beau, Bryan F. Science and Religion: A Historical Perspective on the Conflict over Teaching 

Evolution in the Schools. I: United States: Duke University Press, 2007 

 

Shane, Joseph W., Binns, Ian C., Meadows, Lee, Hermann, Ronald S., Benus, Matthew J. Beyond 

Evolution: Addressing Broad Interactions Between Science and Religion in Science Teacher Education. I: 

Journal of Science Teacher Education. March 2016, Vol. 27 Issue 2 

 

Shreve, Gene, Religion, Science and the Secular State: Creationism in American Public Schools. I: The 

American Journal of Comparative Law, 1/1/2010, Vol. 58 
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tolkas som ett nytt perspektiv på ett outforskat område eller en till röst i en 

ouppmärksammad pågående process går att argumentera om. 
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BARBOUR OCH INTERAKTION MELLAN RELIGION OCH VETENSKAP 

Ian Barbour anses vara arkitekten bakom kartläggningen av interaktion mellan lärorna 

religion och vetenskap, då han i Religion and Science jämför de båda lärorna 

epistemologiskt och metodologiskt, samtidigt som han gör en historisk överblick av 

religion och vetenskaps relation till varandra från 1600-talet fram till nutid.35 

     Barbours menar att han försöker hitta en plats för religion, då specifikt kristendomen, 

i ett modernt samhälle som vänt sig till vetenskapen som den huvudsakliga 

kunskapskällan. Genom att söka sig till hur relationen mellan religion och vetenskap har 

sett ut genom historien hoppas Barbour kunna presentera en tolkning av kristendomen 

som lämpar sig både för troende och de som följer en vetenskaplig diskurs. 36 Barbour 

kartlägger just denna relation genom att applicera sina fyra interaktionsmodeller på hur 

olika utövare av lärorna interagerat med varandra och lärorna genom tiden så kan vi 

tydliggöra olika mönster och strukturer.37  

      Barbour berättar att den interaktionstyp vi vanligtvis hör om är conflict, där religion 

och vetenskaps relation oftast blir simplifierad till i att ligga i öppet krig med varandra – 

även fast det också presenteras naiva idéer om att lärorna kan leva i perfekt harmoni och 

aggressiva handlingar och yttringar bara är missförstånd.38  

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Shane, Joseph W., Binns, Ian C., Meadows, Lee, Hermann, Ronald S., Benus, Matthew J. Beyond 

Evolution: Addressing Broad Interactions Between Science and Religion in Science Teacher Education. I: 

Journal of Science Teacher Education. March 2016, Vol. 27 Issue 2, sid 167 
36 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid xv 
37 Ibid, sid 77 
38 Ibid, sid xv 
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RELIGIONSKUNSKAP GY11 – ETT NYTT INNEHÅLL 

I antologin Att undervisa i religion och vetenskap som släpptes i samband med 

Skolverkets ämnesplan 11 återfinns flera texter som fungerar som bakgrund och 

inspiration till det nya kursmålet ”religion och vetenskap” – det enda som lades till som 

nytt innehåll för ämnesplanen.39 Annika Lindskog börjar antologin med att berätta om 

uppkomsten till det nya kursmålet i sin artikel Ett nytt innehåll i gymnasieskolans 

religionskunskap? Lindskog förklarar att även om det är första gången momentet står 

med i en ämnesplan så har momentet ändå alltid figurerat i mindre och större 

utsträckning av undervisningen, då intresset för just en diskussion angående dessa två 

ämnens interaktion har enligt undersökningar varit stor för elever och därför något som 

lärare valt att ta med innan kursmålet introducerades i ämnesplan 11.40 Just detta 

intresse är i grunden anledningen till att ”religion och vetenskap” blivit ett formellt 

kursinnehåll.  

           Samtidigt skriver Peder Thalén i sin artikel Debatten om tro och vetande från 

Hedenius till Sturmark att den aggressiva och konfrontationsartade interaktionen som 

modern ateism anammar till religion inte längre borde vara attraherande för vårt 

samhälle. Ateismens superspråk, där religion förklaras som intellektuellt underlägsen 

vetenskap och förknippas med bakåtsträvande och utvecklingshämning, framstår som 

ihålig och saknar substans när den generaliserar begreppet sanning och pekar mot 

tveksamma religiösa traditioner som absoluta sanningar om religion som helhet. 

Argumenten härstammar från modernitetens krympta föreställning om den metafysiska 

traditionens Gud där arvet efter Hedenius spelar roll i ateismens ståndpunkt.41 Att inte 

förknippa ateismens språk med historiska och kulturella faktorer utan som en objektiv 

sanningslära är naivt, och blir därför i dagens samhälle något oattraktivt. Vi kan idag 

både vara kritiska till våra religiösa traditioner samtidigt som vi ifrågasätter den 

moderna ateismens legitimitet. 

                                                 
39 Franck, Olof och Stenmark, Mikael (red). Att undervisa om religion och vetenskap – med grund i 

ämnesplanen för religionskunskap, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, Lindskog, Annika, Ett nytt innehåll 

i gymnasieskolans religionskunskap, sid 13 
40 Ibid, sid 21–22 
41 Franck, Olof och Stenmark, Mikael (red). Att undervisa om religion och vetenskap – med grund i 

ämnesplanen för religionskunskap, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, Thalén, Peder, Debatten om tro och 

vetande från Hedenius till Sturmark, sid 77 
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RELIGIONSKRITISKA ARVET FRÅN HEDENIUSGENERATIONEN 

Ingemar Hedenius (1908-1982) är en bidragande källa till dagens religionskritik där 

hans Tro och vetande från 1949 har format svenska generationer allt sedan 50-talet med 

sin skarpa retorik och aggressiva filosofi och hans önskan om en absolut befrielse från 

religionens oken. Under 50-talet så hade Sverige en stark vetenskapstro och 

framtidsoptimism, och det upplevdes att de maktstrukturer som statskyrkan hade kvar 

inte var förankrade i människors känslo- och tankevärld.42  

     Hedenius angrep det svenska teologiska etablissemanget genom att peka på 

religionens bristfälliga intellektuella insatser. Kristendomen menade Hedenius var i 

jämförelse med sin dåtids livsåskådningar och frälsningsläror på en avsevärt lägre nivå 

ur en förståndsmässig synpunkt. Det gick att formulera religionens underlägsenhet i tre 

aspekter43 

• Filosofiskt underlägsen de antika tänkarna 

• Metodiskt underlägsen den moderna vetenskapen 

• Erfarenhetsmässigt underlägsen på grund av sin spekulativa karaktär och 

användandet av kunskapskällor bortom vetenskapens och förnuftets domäner. 

En annan som spann vidare på Hedenius idéer är Christer Sturemark som i sitt verk Tro 

och vetande 2.0 förkunnar att religion är likställd med vidskepelse.44 För dessa är 

religion en inverterad betydelse, där den inte längre frälser oss utan påminner om vår 

negativa bundenhet till det förflutna. Både Hedenius och Sturemark använder sig även 

av absolutifieringsmekanismer för att peka mot att inslag som upplevs som 

problematiska eller negativa inom en religion är i själva verket ett yttrande för att 

religionen i sig är problemet. Enskilda brister blir till negativa sanningar.45 

 

  

                                                 
42 Franck, Olof och Stenmark, Mikael (red). Att undervisa om religion och vetenskap – med grund i 

ämnesplanen för religionskunskap, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, Thalén, Peder, Debatten om tro och 

vetande från Hedenius till Sturmark, sid 61-62 
43 Ibid, sid 65 
44 Ibid, sid 65 
45 Ibid, sid 67 
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ETT AMERIKANSKT PERSPEKTIV 

Det tåls att nämnas att i relation med till exempel USA så saknar den svenska historien 

en kraftig motståndsrörelse från den kristna falangen mot det vetenskapliga lärans 

maktposition i samhället. USA såg istället i början av 1900-talet födelsen av den kristna 

fundamentalistiska rörelsen som en motreaktion till den vetenskapliga lärans dominans. 

En av den fundamentalistiska rörelsens största principer är motsättandet till den 

naturvetenskapliga evolutionsteorin och speciellt till dennas närvaro i skolans 

undervisning.46  

     Samtidigt går det att tolka nyateism som en motreaktion till den kristna 

fundamentalismen vilket leder till att det kan finns en uppfattning bland amerikanska 

medborgare att vetenskap och religion är i en pågående konflikt där bådas överlevnad 

står på spel. 

 

  

  

 

                                                 
46 Shane, Joseph W., Binns, Ian C., Meadows, Lee, Hermann, Ronald S., Benus, Matthew J. Beyond 

Evolution: Addressing Broad Interactions Between Science and Religion in Science Teacher Education. I: 

Journal of Science Teacher Education. March 2016, Vol. 27 Issue 2, sid 171 
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ANALYS 

NYA LÄROMEDEL 

Med en ny ämnesplan så behövs nya läromedel för klassrumsundervisning som är 

format efter de nya kursmålen.  

     Ämnesplan 11 introducerade ett kursmål som lyder ”Eleverna ska ges möjlighet att 

diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till 

exempel beträffande frågor om skapelse och evolution.”47 Följer vi ordagrant denna text 

så står det ingenstans att just information om ”relationen mellan religion vetenskap” 

behöver existera i ett förskrivet material, så som läromedel. Istället står det att ”eleverna 

ska ges möjlighet att diskutera”, något som ger en lärare möjlighet att förbereda ett 

moment för denna punkt lite som de själv önskar – antingen med hjälp av läromedel 

eller eget material. Detta skulle kunna förklara varför just avsnittet ”religion och 

vetenskap” ser så olika ut i de fyra läromedel som använts till detta arbete, då det inte 

verkar finnas ett kriterium via ämnesplanen att detta avsnitt behöver existera i textform. 

För mer information om läromedlen så återfinns detta under rubriken Material.  

     Sedan om avsnittet existerar så konfronteras vi med hur läromedlen hanterar 

interaktionen mellan religion och vetenskap. Detta är något som ges utrymme att 

manifesteras fritt i läromedlen, men ändå påträffas några återkommande idéer bland 

majoriteten av böckerna. Dessa mönster har blivit kategoriserade i mindre underrubriker 

där de blir vidare utforskade. Vi kommer kunna se att flera mönster är återkommande i 

läromedlen samtidigt som vissa få skiljer sig från mängden. Oavsett interaktionernas 

utseende så kan dessa läromedel upplevas bli betydande för elevens uppfattning om hur 

relationen mellan religion och vetenskap ter sig i det moderna samhället. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47  https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-

amnen-kurser-och-program/subject.htm?tos=gy&subjectCode=rel / 2017-04-03 
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RELIGION OCH SÅNT, EN GEMENSAM SYN 

Av de fyra läromedlen så är det ett av dessa som inte har något avsnitt om ”religion och 

vetenskap”. Religion och sånt är den tunnaste av de fyra läromedlen på bara 222 sidor 

och saknar ett dedikerat avsnitt för just relationen mellan religion och vetenskap. Istället 

kan vi se spår av denna diskussion i avsnittet Livsåskådningar där eleven får en 

introduktion i hur hen kan förhålla sig till olika uppfattningar om livet. 

 

Många gånger kanske vi inte har en genomtänkt livsåskådning, men en 

livshållning, en allmän livsattityd. En livsattityd kan handla om att vilja möta 

alla människor med respekt. Vi kan tro och lita på människor. Vi kan tro och lita 

på Gud. Vi kan tro och lita på vetenskapen. Vi kan tro och lita på oss själva.  

För många räcker det med en livshållning, medan det för andra är viktigt att söka 

sig till en mer genomtänkt livsåskådning. Båda sätten har samma mål, att finna 

trygghet och mening i livet. 48 

 

Eleven får via det här stycket en insyn i att det finns något gemensamt i hur människor 

förhåller sig till världen och alltet. Att det finns ett behov att tro på något, och att detta 

är något som för oss samman – oavsett vad källan för den tron är. Detta kan betraktas 

som ett försök att skapa en samsyn för den myriad av olika livsåskådningar som kan 

påträffas och borde kunna hjälpa eleven med att hantera en situation när livsåskådningar 

olikt hens egna kommer i kontakt med varandra via en interaktion. Följande kan läsas 

från introduktionsstycket till avsnittet Livsåskådningar: 

 

Det finns olika slags livsåskådningar. Vissa innehåller tron på Gud, andra inte. 

Islam är en religiös livsåskådning medan humanismen kan vara religiös eller 

inte. Men både islam och humanismen har det gemensamt som alla 

livsåskådningar har gemensamt: 

De har uppfattningar om hur människan och världen är: Vad kännetecknar 

människan? Hur uppkom världen? Finns det gudar? Vad kan vi veta om 

världen? 

De har också uppfattningar om hur en människa bör leva: Hur skall vi leva 

tillsammans? Vad är ett gott liv?49 

                                                 
48 Ring, Börge, Religion och sånt, Solna: Liber AB, 2013, sid 8  
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Efter introduktionsstycket kommer en presentation av humanismen, med en kort 

historisk bakgrund till dess uppkomst och utveckling. Här framträder en antydan att det 

finns hos vissa inom humanismen en vilja att kritisera religion som något som strider 

mot förnuftet, och först här kan eleven tolka att det finns en konflikt mellan till exempel 

ateistiska idéer och religiösa.50 Dock så avslutas hela avsnittet med följande text:  

 

Många gånger när vi möter människor med en annan livssyn än den vi själva har 

uppstår diskussioner. Tyvärr kan fördomar och okunskap skapa konflikter i 

onödan.  

”Ateister har ingen moral alls.” 

Så är de inte. 

”Hur kan man tro på Gud, en gubbe som sitter på ett moln?” 

Ingen tror på en gubbe på ett moln. 

 

Om man utgår från påståenden om andra som inte är sanna, då är premisserna 

fel, och då blir slutsatserna fel.51 

 

Texten är medveten om att en konflikt kan uppfattas mellan olika livsåskådningar, men 

att vi som utövare av dessa måste vara försiktiga att inte förkasta andras. Det är lätt att 

använda sig av påståenden som fyller ens egna tankar om grupper och idéer med 

nyfunnen glöd, men detta leder oftast bara till onödiga konflikter som grundar sig i 

destruktiva fördomar. Avsnittet är till och med så tydlig i sin strävan att ge oss redskap 

och förståelse till våra försök att hitta en harmoni mellan olika livsåskådningar att den 

pekar till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 1 ”alla människor är 

födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och 

bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”52  

  

                                                                                                                                               
49 Ring, Börge, Religion och sånt, Solna: Liber AB, 2013, sid 8 
50 Ibid, sid 10 
51 Ibid, sid 10 
52 Ibid, sid 9 
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TRE LÄROMEDEL – EN KONFLIKT 

En gemensam nämnare för kvarvarande läromedel, Religion 1&2, En människa, tusen 

världar och Lika och olika är att de har alla ett avsnitt för Religion och vetenskap, eller 

åtminstone ett stycke med den titeln i ett annat avsnitt. Storleken på avsnitten/stycket 

varierar men ett liknande mönster uppstår i texten. Dessa avsnitt fokuserar inte lika 

mycket på att tala om det som dessa läror har gemensamt som att det faktiskt råder en 

konflikt mellan dessa två läror. Antingen attackerar en lära, eller så försvarar den sig. I 

Lika och unika kan vi läsa att vissa försökt formulera olika försvar för en gudstro.53 

Men ett försvar behövs bara om någon eller något attackerar, eller åtminstone när en 

upplevelse indikerar på att något kan attackera. Ibland är det inte exakt uttryckt och 

ibland är det skrivet i klartext. Det dessa läromedel även förmedlar är att det inte är flera 

olika krig som pågår mellan konflikterna, utan de beskriver en konflikt med ett tydligt 

mål: vetenskapens önskan att motbevisa religionens relevans för vårt moderna samhälle. 

Följande står som inledande text i Lika och unikas avsnitt Mening utan religion  

 

Det finns olika ställningstaganden mot religiös tro. Vissa av dem bygger på 

argument som tänks visa att religiös tro inte kan vara sann och därför inte kan 

eller bör ligga till grund för att skapa mening i människors liv. Andra argument 

går ut på att religion eller religiös tro är orimlig, till exempel ur moralisk 

synpunkt, och därför bör tillbakavisas.54 

 

Hur den vetenskapliga läran skall uppnå ett mål där religion blir tillbaka visat kan tolkas 

genom två huvudteman som förekommer i de tre läromedlen.  

1. Antingen via den naturvetenskapliga evolutionsteorin presenterad av Charles 

Darwin, där idén om en gudomlig skapelse blir utbytt mot ett slumpartat 

genetiskt arv. 

2. Eller att bestrida religiös tro genom filosofiska argument som grundar sig i 

vetenskapliga erfarenheter. 

 

 

 

 

                                                 
53 Franck, Olof, Lika och unika – om mening, värde och tro, Lund: Studentlitteratur, 2013, sid 42 
54 Ibid, sid 30 
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Följande kan läsas från avsnittet Religion och vetenskap i Religion 1&2 

 

Länge gav de olika religionerna och livsåskådningarna människor acceptabla 

svar på existentiella frågor som: 

• Varför finns vi? 

• Vad är livets mening? 

• Vad händer efter döden? 

Man förutsatte en gudomlig kraft som skapat allt och hade ett syfte med världen 

och människorna. De gav människorna svar på vad som var rätt och fel, gott och 

ont.  

Den empiriska vetenskapens utveckling gav förklaringar utan att förutsätta 

någon gudomlig kraft. Naturvetenskapens lagar förklarade universums skapelse, 

livets utveckling och livets och materiens minsta byggstenar. Vetenskapen 

menade att moral och etik inte var givna av någon gudomlighet utan något vi 

människor kommit överens om för att skapa goda samhällen.55   

 

Här förklaras varför en konflikt skulle kunna uppstå mellan lärorna, där religion och 

vetenskap försöker förklara samma fenomen och företeelser men av olika 

metodologiska anledningar kommer fram till olika svar. Vetenskap presenteras som en 

form av naturlig utveckling av den idévärld som den religiösa tron grundade för så 

länge sedan i historien. Böckerna uttrycker att vetenskapens relevans för samhället är 

dess förmåga att kunna konkret bevisa sig medan religion inte kan.56 

     Religion 1&2 fortsätter med att förklara för läsaren att ateismen och vetenskapens 

svar på Guds existens har varit i konflikt med religionernas lösningar, men fiendeskapen 

har efter hand tonats ner.57 En konflikt verkar alltså fortfarande existera även fast dess 

karaktär har kylts ner. En människa, tusen världar förklarar följande i sin inledning till 

avsnittet Religion och vetenskap: 

 

                                                 
55 Thulin, Birgitta och Elm, Sten, Religion 1&2, Örebro: Interskol Förlag AB, 2013, sid 192 
56 Tuveson, Robert, En människa, tusen världar, Gleerups utbildningar AB, 2015, sid 81 
57 Thulin, Birgitta och Elm, Sten, Religion 1&2, Örebro: Interskol Förlag AB, 2013, sid 193 
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Det är för många ett spännande område som väcker starka känslor och intensiva 

debatter. Vi ska komma ihåg att det samtidigt kan vara känsligt. Vi får därför 

inte glömma bort att visa respekt och tolerans för varandras åsikter. Målet med 

avsnittet är att ge olika perspektiv på denna intressanta fråga, inte att visa att den 

ena sidan har rätt och den andra fel.58 

 

Vikten av att visa tolerans och respekt indikerar på att en elev kan uppleva en rådande 

konflikt när religion och vetenskap diskuteras. Det påpekas att det råder starka känslor 

när detta samtal sker, och känslor är oftast något som definieras som irrationellt och hör 

sällan hemma i en debatt, då det kan leda till missförstånd och konflikt. Genom att vara 

aktsam kan alltså en elev undvika att bli en deltagare i en pågående konflikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Tuveson, Robert, En människa, tusen världar, Gleerups utbildningar AB, 2015, sid 74 
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EVOLUTION ELLER KREATIONISM? 

En välkänd debatt mellan religion och vetenskap är den om skapelsen själv. Är vi 

människor en produkt av slump eller är vi skapta med ett syfte? Debatten startade under 

1800-talet i samband med den brittiske biologen Charles Darwins evolutionsteori. 

Denna teori och dess följder för religion och vetenskap som läror återfinns i En 

människa, tusen världar och Religion 1&2 (samt i Religion och sånt där Darwin bara 

nämns vid namn i ett avsnitt om satanism)59. Följande kan vi läsa om Darwins 

evolutionsteori i En människa, tusen världar 

      

Charles Darwins evolutionsteori bygger på den vetenskapliga metoden. Han 

hade genom observationer, hypoteser och experiment kommit fram till sin teori. 

Den är fullt möjlig att falsifiera och den innehåller inga motsägelser eller 

oförenliga påståenden.60    

 

Evolutionsteorin är en produkt av den vetenskapliga metoden, ett verktyg för att kunna 

bevisa en sanning – det vill säga något som religion saknar.61 Genom denna metod 

kunde anhängare till den vetenskapliga läran lättare konfrontera religiöst troende med 

vad som upplevdes som sanning och vad som verkligen var sanning. Evolutionsteorin 

blir därför ett perfekt vapen – speciellt för en ateistisk diskurs62 –  i försöket att falsifiera 

religionens svar på varför vi finns. Evolution förklaras på följande vis i Religion 1&2 

 

Evolutionen – innebär att vår tro på att allt en gång skapats av en gudomlig kraft 

måste bytas ut mot en tro på att allt levande är resultatet av slumpen. Det finns 

ingen gudomlig idé eller plan med livet på jorden. Enligt denna syn på naturen 

har livet ingen högre mening. Vi finns helt enkelt inte till för något annat än för 

oss själva och alla livsformer kommer förr eller senare att dö ut och kanske 

ersättas av andra.63 

  

Med denna beskrivning så kommer denna naturvetenskapliga syn på livet i direkt 

konflikt med den religiösa idén att livet är en produkt av en gudomlig skapelse med en 

                                                 
59 Ring, Börge, Religion och sånt, Solna: Liber AB, 2013, sid 210 
60 Tuveson, Robert, En människa, tusen världar, Gleerups utbildningar AB, 2015, sid 81 
61 Ibid, sid 80-81 
62 Thulin, Birgitta och Elm, Sten, Religion 1&2, Örebro: Interskol Förlag AB, 2013, sid 193 
63 Ibid, sid 192 
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högre mening med existensen. Någon Gud behövs inte längre för att förklara 

människans biologiska komplexitet och ursprung.64  

     En människa, tusen världar förklarar att de som tror på evolutionsteorin – 

evolutionister – står på en sida i vad som kan upplevas som en konflikt.65 Den andra 

sidan utgörs av kristna rörelser som gör motstånd mot evolutionsteorin och 

vetenskapen.66 

     En av dessa två grupper som presenteras i läromedlen En människa, tusen liv och 

Religion 1&2 är den fundamentalistiska kreationismen. Anhängare till denna grupp 

förkastar naturvetenskapliga förklaringar till livets existens och anser att Bibeln skall 

tolkas bokstavligt, och då speciellt skapelsemyten.67 Rörelsen beskrivs anse att ”tvivel 

på Bibeln ger en falsk tro och att allt som är ett angrepp mot Gud ska avvärjas med all 

kraft.”68 

     Den andra gruppen som presenteras är Intelligent Design som försöker att 

argumentera mot evolutionsteorin istället för att direkt förneka den.69 Denna grupp 

fokuserar på de brister som de anser finns i naturvetenskapliga förklaringar, och pekar 

på att inget så komplicerat som människans kropp kan ha uppkommit av ren slump. 

Istället har vi utvecklats mot ett syfte som ett gudomligt medvetande styrt oss mot 

genom evolutionen av liv. Intressant nog så beskrivs ett av de påståenden som gruppen 

vilar sig mot är idén om att ”den naturvetenskapliga evolutionsläran leder till ateism och 

måste därför bekämpas av de som tror på en allsmäktig Gud”.70 

     När evolution och skapelse tas upp i läromedlen så finns undertonen av en konflikt. 

Evolutionsteorin blev ett ateistiskt instrument att angripa en förtryckande kyrka och slå 

hål på en av de viktigaste kärnorna i religionens lära. Konflikten uppstår genom att 

lärorna försöker besvara samma frågor och från konflikten uppstår religiösa grupper 

som beskrivs ha en aggressiv inställning till vetenskapliga idéer.  

                                                 
64 Ibid, sid 192 
65 Tuveson, Robert, En människa, tusen världar, Gleerups utbildningar AB, 2015, sid 82 
66 Ibid, sid 83 
67 Thulin, Birgitta och Elm, Sten, Religion 1&2, Örebro: Interskol Förlag AB, 2013, sid 194 
68 Ibid, sid 194 
69 Ibid, sid 195 
70 Ibid, sid 195 
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VERKTYG FÖR INTERAKTION 

De tre läromedlen med avsnitt för religion och vetenskap ger sken av att en konflikt kan 

pågå mellan lärorna, men som En människa, tusen världar påpekar i sin inledning så 

verkar läromedlens bakomliggande syfte vara att utrusta eleverna med verktyg för att 

kunna navigera sig i sagd konflikt. Endast i En människa, tusen världar får vi som 

läsare konkreta verktyg. Tre stycken teorier presenteras för att ge eleven förståelse hur 

religion och vetenskap kan interagera med varandra/förhålla sig till varandra.      

      

• Vi har oförenlighetsteorin, eller konfliktteorin. Teorin förklarar att det är 

omöjligt för religion och vetenskap att samexistera då de båda lärorna försöker 

svara på samma sorts frågor, så som meningen med livet eller livets uppkomst. 

Detta leder till att lärorna upplever att en konkurrens uppstår. Enligt teorin så 

kommer en sida att vinna, och enligt den brittiske kemisten Peter Atkins som 

citeras i stycket så är det vetenskap som är den säkra vinnaren.71  

 

• Separationsteorin förklarar att religion och vetenskap kompletterar varandra 

genom att ha olika mål och verksamheter. Religion försöker svara på varför vi 

lever, medan vetenskap vill försöka förstå hur universum fungerar. Via ett 

samarbete så fyller lärorna människans behov för intellektuell trygghet, både 

världsligt och själsligt och kan därför samexistera. 72 

 

• Kongruensteorin menar att religion och vetenskap går att förena då de stämmer 

överens med varandra på flera strukturella punkter, tillexempel förklaringen till 

skapelsens uppkomst, där Big Bang-teorin kan tolkas som en del av Guds 

skapelse av världen. Dock så förklarar teorin att en konflikt kan uppstå mellan 

religion och vetenskap när de försöker svara på samma frågor, och då skall 

Bibeln som kunskapskälla tolkas metaforiskt kontra bokstavligt. 73 

 

Samtidigt i Religion 1&2 får vi i texten teism – vetenskap och tro i förening en 

förklaring att många som tror på vetenskapen är samtidigt troende, något som gäller 

inom alla världsreligioner. Teism är ingen organiserad lära utan fungerar som en 

                                                 
71 Tuveson, Robert, En människa, tusen världar, Gleerups utbildningar AB, 2015, sid 78 
72 Ibid, sid 78 
73 Ibid, sid 79 
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personlig uppfattning, samtidigt som det inte är någon naturvetenskaplig teori kan den 

ge svar på existentiella frågor. 

     Därefter följer exempel på hur en troendes idévärld kan kombinera vetenskapens 

upptäckter med tron på en gudomlig kraft som är skild från världen men samtidigt 

verksam i den. Fokusen på exemplen är centrerade kring evolutionsteorin och ett av 

exemplen lyder ”mycket om livets uppkomst är okänt för oss men en biologisk 

mångfald utvecklades under mycket lång tid och när utvecklingen väl hade kommit 

igång behövdes ingen övernaturlig inblandning.”74 

 

  

   

                                                 
74 Thulin, Birgitta och Elm, Sten, Religion 1&2, Örebro: Interskol Förlag AB, 2013, sid 196 
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EN FILOSOFISK ARGUMENTATION 

Lika och unika sticker ut bland de tre som talar om en konflikt mellan lärorna, då den 

bland annat redogör att vetenskapliga metoder bottnade i empiri förmodligen inte är 

lämpade för att kunna bevisa religions sanning. I en diskussion kring filosofen Flews 

argument mot en religiös tro så kan vi läsa följande: 

 

Att ha en religiös tro är inte detsamma som att tro på en vetenskaplig hypotes 

som kan undersökas med empiriska metoder. Det är snarare att ha en grund eller 

en inriktning i livet som rör sig på ett annat plan än vetenskapliga och 

förnuftsmässiga resonemang. Tro är tro och vetande är vetande, en religiös 

hållning i livet innebär något annat än att med hjälp av vetenskapligt grundade 

metoder skilja sankt från falskt, rimligt från orimligt.75 

 

Lika och unika lägger därför störst fokus på den filosofiska debatten om religions 

relevans och Guds existens i vad som kan tolkas som en rådande konflikt. Med 

titelstycket vetenskapliga invändningar mot religiös tro i avsnittet mening utan religion 

så finns det möjligheter för läsaren att redan från början anta en bakomliggande agenda 

för vetenskapliga åsikter till religion. Följande kan vi läsa från introduktionstexten till 

titelstycket: 

 

Varken psykologiska eller etiska invändningar mot religion kan alltså slutgiltigt 

slå fast att religiös tro är falsk eller ovederhäftig. Även om man kan finna 

psykologiska skäl till hur varför religion har uppkommit och på vilka sätt den tar 

sig uttryck, så har man därigenom inte visat att den inte skulle kunna uttrycka 

något sant och riktigt.76 

 

Där psykologi och etik har misslyckats skall nu vetenskapliga filosofer få chansen till 

att presentera sina åsikter. Hela avsnittet om religion och vetenskap ger utrymme för 

olika kritiska ståndpunkter till religions varande och gudstro, där religionskritiska 

argument från bland annat Hedenius, Flew och Dawkins får nu sin fokus.77  

 

                                                 
75 Franck, Olof, Lika och unika – om mening, värde och tro, Lund: Studentlitteratur, 2013, sid 46 
76 Ibid, sid 41 
77 Ibid, sid 41-48 
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Hedenius (som presenterats tidigare) förklarar att religion är intellektuellt underlägsen 

vetenskapen på grund av sin avsaknad av metoder för att bevisa det läran påstår är 

sant78, men religion blir även jämförd med andra filosofiska läror – så som de grekiska 

filosofiernas. Religions underlägsenhet rent filosofiskt beror på att dess frälsningslära 

och livsåskådning är förståndsmässigt på en lägre nivå än till exempel de läror som 

tillhörde de mest bildade under samma tid.79 Det blir en klassjämförelse där i Hedenius 

tolkning ursprunget för kristendomen bottnar i icke-bildade människors idévärld, medan 

de antika tänkarnas kom från en kultur redan rotad i bildning. Även Sturmark 

uppmärksammas, samtidigt som han blir refererad som Hedenius arvtagare80, när han 

ställer frågan ”Hade världen varit en bättre plats utan religion och gudstro?”81 Båda 

männens arbeten är sedan tidigare i arbetet presenterade som kritiska ståndpunkter mot 

en religiös livsåskådning. 

     Teodicéproblemet, idén om att en allsmäktig och kärleksfull Gud omöjligen kan 

existera om det samtidigt finns lidande i världen, blir ett av vetenskapens filosofiska 

argument som tas upp i avsnittet (och förekommer även i En människa, tusen världar 

under samma tema)82. Teodicéproblemet blir presenterat som ett historiskt argument för 

religionskritiska filosofer i ett försök att motbevis en allsmäktiga Gud.83 I texten står det 

skrivet 

 

Många har velat göra gällande att detta är ett övertygande argument mot att det 

finns en god och älskande Gud, och att det därmed finns övertygande skäl för att 

hålla tron på en sådan Gud osann. Om Gud verkligen var full av godhet och 

kärlek och dessutom hade all makt i världen, skulle han väl hindra all den 

ondska och det lidande som finns i den?84 

 

Detta fungerar som en grundpelare för den brittiske filosofen Flews åsikter om den 

troendes gudsuppfattning som upplevs vara irrationell och obegriplig.85 Flew riktar sig 

mot individen och till fenomenet att en religiöst troende inte kan rukas från sin 

                                                 
78 Ibid, sid 42 
79 Franck, Olof och Stenmark, Mikael (red). Att undervisa om religion och vetenskap – med grund i 

ämnesplanen för religionskunskap, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, Thalén, Peder, Debatten om tro och 

vetande från Hedenius till Sturmark, sid 64 
80 Franck, Olof, Lika och unika – om mening, värde och tro, Lund: Studentlitteratur, 2013, sid 42 
81 Ibid, sid 39 
82 Tuveson, Robert, En människa, tusen världar, Gleerups utbildningar AB, 2015, sid 89 
83 Franck, Olof, Lika och unika – om mening, värde och tro, Lund: Studentlitteratur, 2013, sid 42 
84 Ibid, sid 42 
85 Ibid, sid 46 
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trosuppfattning även när förnuftiga argument presenteras. Hur en troende kan behålla 

sin gudstro när det finns så mycket bevis på ondska runt om i världen, så som när ett 

oskyldigt barn dör i strupcancer, är ett bevis för Flew att en troende förmodligen saknar 

sans.86   

     Vi får dock ett motargument till Flews religionskritiska syn och åsikter om en 

kärleksfull Gud från den svenske teologiprofessorn Anders Jeffner.87 Jeffner menar att 

samtidigt som vi inte kan bevisa existensen av en allsmäktig och kärleksfull gudom så 

kan vi se att den troendes uppfattning om att ingå i en kärleksfull relation med Gud 

fortfarande är sann. En troende människa kan uppleva sig uppfylld av kärlek och 

trygghet till idén om Gud och därför kan vi inte förneka religions betydelse som en 

religiös upplevelse i den troendes ögon. 

     Den ateistiska läran kan vi läsa i Religion 1&2 uppstod som ett uppror mot bland 

annat kyrkans förtryckande auktoritet och förnekar Guds existens.88 Den brittiske 

professorn Richard Dawkins är en känd ateist vars bok Illusionen om Gud är ett 

filosofiskt verk med ett kritiskt ställningstagande till religion och dess inflytande. Lika 

och unika ger utrymme för ett av Dawkins argument som även det är riktat mot den 

troende. Finns det en religiös sanning som kan bevisas med hjälp av den trygghet och 

tröst som religion skänker sina utövare? Enligt Dawkins är det omöjligt för religion att 

kunna bevisa sig bara för den psykologiska påverkan den har. Visst kan religion skänka 

tröst och en känsla av välstånd, men om det skulle vara ett bevis för att en religion är 

sann så borde det omöjligen finnas glada och trygga ateister i vårt samhälle, något 

Dawkins kan garantera att det finns.89  

     En filosofi som försöker kompromissa med en troendes syn på Gud och tro till 

vetenskapen är teismen och återfinns i Religion 1&2, i avsnittet om religion och 

vetenskap. Detta är den enda filosofi som presenteras i läromedlen som beskriver att en 

människa kan med sin tro till en religion leva i symbios med bland annat 

naturvetenskapliga förklaringar så som evolutionsteorin och anse dem som vetenskap.90 

En sådan kompromiss finner vi i texten när påven Pius XII citeras ”Om nu människans 

                                                 
86 Ibid, sid 46 
87 Bråkenhielm, Carl-Reinhold (red). Aktuella livsåskådningar del 1. Existentialism, marxism, Nora: Nya 

Doxa, 1992, Jeffner, Anders, Att studera livsåskådningar 
88 Thulin, Birgitta och Elm, Sten, Religion 1&2, Örebro: Interskol Förlag AB, 2013, sid 193   
89 Franck, Olof, Lika och unika – om mening, värde och tro, Lund: Studentlitteratur, 2013, sid 48 
90 Thulin, Birgitta och Elm, Sten, Religion 1&2, Örebro: Interskol Förlag AB, 2013, sid 196 
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har uppstått ur levande materia som fanns tidigare så är den andliga själen skapad direkt 

av Gud.”91 

                                                 
91 Ibid, sid 197 
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EN KONFLIKT MELLAN KRISTENDOM OCH VETENSKAP?  

Ett återkommande tema i de tre läromedlen som beskriver en konflikt mellan religion 

och vetenskap är en frånvaro av en bredare representation av den religiösa läran. När 

evolutionsteorin presenteras i läromedlen beskrivs dess ateistiska vikt kontra Gud och 

skapelsen, och när konsekvenserna av evolutionsteorin tas upp är det kristna 

motståndsrörelser som står i fokus. Är det vetenskapens filosofiska ståndpunkt så är det 

i form av teodicéproblemet och Guds existens, eller religionskritik kommet från 

västerländska filosofer med en relation till kristen kultur, så som Hedenius, Flew och 

Dawkin. Om det gäller att ge någon form av historisk kontext till interaktionen mellan 

religion och vetenskap så är det europeiska händelser och utvecklingar som tas upp, helt 

frånskilda andra kulturella utvecklingar och utomeuroperiska filosofer och tänkare. En 

människa, tusen världar beskriver en historisk utveckling från kristendomens första 

dagar i Rom i till dess att det moderna samhället hyllas in under Darwin, Marx och 

Freud92 och utelämnar hur vetenskapen var interagerad i de forntida och antika 

kulturerna, eller varför de antika filosofernas läror blev återupptagna i det medeltida 

muslimska väldet medan det kristna Europa förkastade dem.   

     Beskrivningar om en kärleksfull Guds varande eller icke varande upplevs vara 

kopplat till kristna ideal, eller åtminstone abrahamitiska. I Lika och unika står följande i 

ett stycke angående människans fria vilja: ”inte minst i kristen tradition har det ofta 

framhållits att Gud representerar det goda som bekämpar ondskan, ofta personifierad av 

Djävulen eller Satan, och att denna kamp någon gång i de yttersta tiderna kommer att 

sluta med Guds seger.”93 

     Var är exemplen på hur evolutionsteorin kan upplevas för en hinduistiskt troende, 

eller hur teodicéproblemet skulle kunna lösas ur ett buddhistiskt perspektiv? Vart är 

samtalen om hur vetenskap interagerar med religion i teokratier så som Iran? Istället 

liknar diskursen den västerländska debatten där evolutionsteorin fortfarande tampas 

med fundamentalistiska kristna.  

     Följande kan vi läsa från artikeln Beyond Evolution “Given that biological evolution 

is the dominant science-religion issue of our day, in particular in the USA... “94 Kanske 

detta är kärnan i den konflikt som kan upplevas pågå mellan religion och vetenskap i de 

                                                 
92 Tuveson, Robert, En människa, tusen världar, Gleerups utbildningar AB, 2015, sid 75-77 
93 Franck, Olof, Lika och unika – om mening, värde och tro, Lund: Studentlitteratur, 2013, sid 43 
94 Shane, Joseph W., Binns, Ian C., Meadows, Lee, Hermann, Ronald S., Benus, Matthew J. Beyond 

Evolution: Addressing Broad Interactions Between Science and Religion in Science Teacher Education. I: 

Journal of Science Teacher Education. March 2016, Vol. 27 Issue 2, sid 165 
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läromedel som innehåller text dedikerad till att prata om interaktion mellan de båda 

lärorna. En amerikansk debatt är fortfarande en västerländsk debatt.  

     Visserligen kan vi hämta några uppfattningar om en bredare religiös inblandning i 

texterna när till exempel Kalams kosmologiska argument blir beskrivet och de 

muslimska filosoferna Al-Kindi och Al-Ghazali presenteras som argumentets skapare. 

Här får vi för första och enda gången ett muslimskt perspektiv på Guds existens.95 När 

teism tas upp i Religion 1&2 beskrivs troende som en helhet och inte direkt riktat mot 

kristna troende ”Många som tror på vetenskapen är samtidigt troende. Detta gäller inom 

alla världsreligioner.”96  

 

 

  

                                                 
95 Tuveson, Robert, En människa, tusen världar, Gleerups utbildningar AB, 2015, sid 84 
96 Thulin, Birgitta och Elm, Sten, Religion 1&2, Örebro: Interskol Förlag AB, 2013, sid 196 
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SAMMANFATTNING 

Genom att undersöka dessa utvalda läromedel så försökte vi besvara följande två frågor 

1. Hur ser interaktion mellan religion och vetenskap ut i de utvalda läromedlen? 

2. Vilka mönster och avvikelser kan identifieras i de utvalda läromedlen? 

Interaktionen mellan religion och vetenskap såg till stor del väldigt lika ut i den form att 

majoriteten av läromedlen hade dedikerade avsnitt för just detta ämne. Om ämnet inte 

fått ett eget kapitel, så som i Religion 1&2 och En människa, tusen världar så hade det 

ett avsnitt i ett större kapitel om hur religion kan betraktas av icke-religiösa människor 

som vi kunde se i Lika och unika. Religion och sånt saknade både kapitel och avsnitt 

som helt fokuserade på religion och vetenskap, och hade istället i ett 

introduktionskapitel om livsåskådningar en kort redogörelse om hur konflikt kunde till 

exempel uppstå mellan olika religiösa utövare och ateister när fördomar fick styra 

diskursen. 

     Det kan tolkas som att syftet med att kartlägga interaktionen mellan religion och 

vetenskap i läromedlen är att ge eleven nödvändiga verktyg för att kunna hantera en 

diskussion/argumentation som kan blossa upp i vardagen då samtal om relationen 

mellan dessa läror verkar vara förknippade med starka känslor. 

     Mönster kunde tolkas i läromedlen, där bland annat en fokus på att konflikt kunde 

upplevas råda mellan religion och vetenskap. Mycket cirkulerade kring kristen 

fundamentalism kontra vetenskapliga teorier, så som kreationism mot evolutionism. 

Men även vetenskapliga filosofier mot religion fick utrymme bland sidorna. Dessa 

filosofiska idéer verkade främst argumentera mot lämpligheten i religions existens i 

dagens samhälle. För att avväpna religions trovärdighet kom många argument fokusera 

på Guds varande eller icke varande. Ibland fick motsatta filosofier plats att komma med 

motargument i försvar av religiösa utövares tro.  

     Avvikelser som stod ut mest var integreringen av flera världsreligioner i begreppet 

religion. Istället fick huvudsakligen kristendomen representera religionsbegreppet i 

läromedlen som hade avsnitt om religion och vetenskap. Ibland kunde ett litet 

nämnande av en större religiös variation upplevas, men den främsta fokusen förblev på 

en situation belagd i västvärlden och då mellan kristendomen och vetenskapen. 

 



 

40 

 

DISKUSSION 
EN RELEVANT KONFLIKT ELLER ETT AMERIKANSKT SPÖKE? 

Ett av de tydligaste mönstren som är återkommande i flera av läromedlen är 

beskrivningen av en pågående konflikt. En konflikt som kan manifestera sig antingen 

som vetenskapens försök att förneka religiösa idéers sanning eller religionens försök att 

angripa vetenskapliga upptäckter. Som den Barbourinspirerade konfliktmodellen 

förklarar för oss så kan religion och vetenskap upplevas ligga i ett formlöst krig, där 

arméer består av argument, texter, åsikter och fördomar samt att det inte finns några 

möjligheter till fredssträvande samtal mellan lärorna. Detta krig behöver inte te sig som 

ett enda totalt slagfält utan kan även vara flera konflikter under ramarna av ett krig. 

Debatten om Guds existens, religions intellektuella underlägsenhet vetenskapen, 

kreationismens bokstavstroende kamp mot evolutionsteorin är alla olika exempel på 

slag i ett krig, i en enda konflikt.  

     Så som läromedlen presenterar interaktionen mellan religion och vetenskap så verkar 

det pågå en konflikt. Eleven får verktyg att hantera denna konflikt genom en granskning 

av vilka undergrupper som kontrasteras/förnekar varandra samt en inblick i vissa 

tänkares uppfattningar om denna konflikt och hur de tycker att interaktion mellan 

religion och vetenskap skall te sig. Några som sticker ut som bejakare till denna konflikt 

är Dawkins, Hedenius, Sturmark och Flew – alla tillhörande den ateistiska skaran.   

     Självfallet är det relevant för en elev som studerar hur religion och vetenskap 

relaterar till varandra att känna till de stridigheter som uppkommit genom historien ända 

in i det moderna samhället – men frågan blir om den enda konflikten som tas upp är 

relevant i ett globalt perspektiv eller om denna konflikt bara är en förstorad bild av ett 

fenomen som sker utanför den svenska kulturen? 

     I USA pågår idag en debatt som kan från ett svenskt perspektiv upplevas 

kontroversiell angående skolans tillåtelse att lära ut biologisk evolution i 

undervisningen.97 En av grupperna i denna debatt kunde vi observera i de läromedel 

som bland annat presenterade fakta om kreationismen. Darwins evolutionsteori kom att 

påverka Europa likaså USA, men omständigheterna i USA såg kom att förändras 

drastiskt under den första delen av 1900-talet, och då speciellt efter första världskriget.98 

En religiös rörelse med stora förbindelser växte fram som en motreaktion till vad som 

                                                 
97 Shane, Joseph W., Binns, Ian C., Meadows, Lee, Hermann, Ronald S., Benus, Matthew J. Beyond 

Evolution: Addressing Broad Interactions Between Science and Religion in Science Teacher Education. I: 

Journal of Science Teacher Education. March 2016, Vol. 27 Issue 2, sid 169 
98 Ibid, sid 169 
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upplevdes som ett hot mot den amerikanska kulturen och den kristna tron. Detta var i 

samband med att den amerikanska staten anammade en allmän skolform för hela 

nationen, med tydliga influenser från europeiska tekniker i bland annat att analysera, 

tolka och kritisera bibliska texter ur litterära och historiska perspektiv.99 Rörelsen, 

kallad fundamentalisterna, blev en samlingspunkt för troende som tappat sin tilltro till 

ett samhälle som de upplevde utvecklades för snabbt och i en riktning som gynnade 

ateism100, och denna grupp kom att bli roten för de nya fundamentalistiska grupper som 

under -70 och -80-talet växte fram på det amerikanska fastlandet.101 Ett av huvudmålen 

för samtliga av dessa grupper, oavsett om det kom ifrån de ursprungliga 

fundamentalisterna eller från de nybildade, var och är just begränsandet av och 

förhoppningsvis stoppandet av all undervisning om den biologiska evolutionen.102 

Varför kan man fråga sig? Varför blev detta en viktig punkt för kristna efter första 

världskriget? Följande kan vi läsa från artikeln Beyond Evolution 

 

The meteoric rise of the anti-evolution issue – which was closely connected with 

the World War I notion of saving civilization from German theology and its 

superman philosophy – was swiftly transforming the character of the 

Fundamentalist movement, particularly in its premillennialist branch, which 

found that a social and political question was now virtually its first concern. This 

transformation was involved with an immense surge in popularity; the anti-

evolution movement was becoming a national fad. Both the premillennial 

movement and denominational fundamentalism had been confined mostly to 

Northern states, but anti-evolution swept through the South and found new 

constituencies in rural areas everywhere. Many people with little or no interest in 

fundamentalism’s doctrinal concerns were drawn into the campaign to keep 

Darwinism out of America’s schools.103     

 

Frågan om anti-evolution och darwinism var något som var lättare att ta till sig för de 

människor som stod utanför rörelsens organisation och med hjälp av rädslan för den 

                                                 
99 Ibid, sid 171 
100 Ibid, sid 170 
101 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid 83 
102 Ibid, sid 83 
103 Shane, Joseph W., Binns, Ian C., Meadows, Lee, Hermann, Ronald S., Benus, Matthew J. Beyond 

Evolution: Addressing Broad Interactions Between Science and Religion in Science Teacher Education. I: 

Journal of Science Teacher Education. March 2016, Vol. 27 Issue 2, sid 171-172 
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tyska kulturen (vars rasbiologiska filosofier grundar sig från bland annat filosofen 

Nietzsches idéer om evolutionärt bättre utvecklade människotyper)104 efter första 

världskriget fanns det redan en glöd att sporra för de retoriskt medvetna bland 

fundamentalisterna.     

     Under -70-talet så växte sig de kreationistiska argumenten fram bland de 

fundamentalistiskt kristna grupperingarna som såg det som sitt mål att stoppa 

undervisning om evolution, och när det blev omöjligt att stoppa undervisningen krävde 

grupperna rätten till att kreationistiska tankar och idéer skulle få lika stort utrymme i 

amerikansk undervisning.105  

     I en sådan situation så bestämde en lagstiftande församling år 1981 i Arkansas en lag 

som krävde att skolor som undervisade om evolutionsteorin då även undervisade om 

kreationism och presenterade det som en vetenskaplig teori, utan förbindelser till Gud 

eller bibeln – men redan -82 upphävde U.S. District Court lagen då den upplevdes bryta 

mot grundlagen som bestämde separationen av staten och kyrkan.106   

     Ändå lever anti-evolutionistiska tankar fortfarande kvar idag hos den amerikanska 

befolkningen, där flera studier indikerar att nästan hälften av befolkningen inte tror på 

grundprinciperna för evolutionsteorin, samt att en majoritet av amerikanska 

biologilärare inte undervisar evolution.107 Följaktligen så ser vi idag sådana 

religionskritiska grupperingar växa fram bland vetenskapliga utövare med en påtaglig 

ateistiska diskurs,108 samtidigt som Dawkins förklarar att ateisters status i USA kan 

jämföras med homosexuellas för femtio år sedan på grund av filosofins konflikt med 

religiöst troende.109 Men är detta ett kulturellt fenomen som kan representera den 

svenska, och dess interaktion mellan religion och vetenskap? 

     Läromedlens exempel när de refererar till en konflikt, eller skönjer att en konflikt är 

pågående, fokuserar bland annat på evolutionsteorins konflikt med skapelsemyten och 

hur religiösa grupperingar inom kristendomen försöker bekämpa eller förneka 

vetenskapliga upptäckter. Detta är utan tvekan ett eko av den debatt som pågår i USA 

                                                 
104 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/friedrich-nietzsche / 2017-05-15 
105 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid 83 
106 Ibid, sid 83 
107 Shane, Joseph W., Binns, Ian C., Meadows, Lee, Hermann, Ronald S., Benus, Matthew J. Beyond 

Evolution: Addressing Broad Interactions Between Science and Religion in Science Teacher Education. I: 

Journal of Science Teacher Education. March 2016, Vol. 27 Issue 2, sid 173 
108 Franck, Olof och Stenmark, Mikael (red). Att undervisa om religion och vetenskap – med grund i 

ämnesplanen för religionskunskap, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, Thalén, Peder, Debatten om tro och 

vetande från Hedenius till Sturmark, sid 69 
109 Dawkins, Richard, Illusionen om Gud, Stockholm: Pocketförlaget Sverige AB, 2008, sid 14 
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där detta är en väsentlig situation för lärorna, men även den amerikanska undervisning 

som är i direkt skottlinje. Men representerar detta den situation vi har i Sverige?  

     Om vi tittar på det som Hedenius säger om religion, dess intellektuella 

underlägsenhet vetenskapen och de gamla grekiska filosofierna, så nämner han aldrig 

något om skapelsen eller evolutionen som exempel.110 Under den tid då Hedenius Tro 

och vetande släpptes och vann popularitet så fanns en dold kritik riktad mot, vad 

Hedenius anser, var ett förtryckande etablissemang av korrupta biskopar som styrde 

över den svenska idévärlden.111 Dock i den här konflikten backade den svenska kyrkan i 

skuggan av Hedenius retorik och segraren skrev historia. 

     Efter denna ateistiska vinst och med ett modernt sekulariserat samhälle så kan det 

upplevas att vi i Sverige saknar en situation som kan jämföras med den debatt som sker 

i USA. Inte är våra naturvetenskapliga program på gymnasiet i fara att få sina 

ämnesplaner ifrågasatta på grund av religiösa ståndpunkter. Följande står om 

gymnasieämnet biologis syfte på skolverkets hemsida 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett 

naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld med evolutionsteorin som grund. I 

undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och 

kreativitet tas till vara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en 

naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera 

etiska frågor och ställningstaganden.112 

 

Tvärtom verkar skolverket vilja stödja naturvetenskapliga upptäckter som en basis för 

elevers kunskap, och något med största förmodan majoriteten av naturvetenskapliga 

lärare även lär ut. Så är den konflikt som presenteras i läromedlen relevant för svensk 

undervisning? Absolut. Som ett exempel på konfliktmodellen är debatten i USA ytterst 

relevant, men som Barbour menar är det rätt att ifrågasätta sådan simplifiering av dessa 

skeenden.113 

                                                 
110 Franck, Olof och Stenmark, Mikael (red). Att undervisa om religion och vetenskap – med grund i 

ämnesplanen för religionskunskap, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, Thalén, Peder, Debatten om tro och 

vetande från Hedenius till Sturmark, sid 64 
111 Ibid, sid 61 
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kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/bio/subject.htm?lang=sv&subjectCode=bio&tos=gy / 2017-
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113 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid 25  
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     Genom läromedlens beskrivning av en rådande konflikt måste läsaren acceptera att 

det existerar minst två motsatta sidor. Eleven får verktyg för att kunna navigera och 

förmodligen kunna fredsförhandla mellan lärorna och dess anhängare.114 Problematiken 

med upplägget i läromedlen är att konflikten beskrivs i ett tillstånd istället för att ges en 

utvecklad förklaring till hur sidornas perspektiv blivit som de blivit. Istället används 

känslor som en rationell förklaring till att konflikt kan blossa ut mellan de varierande 

åsikterna, och därför bör försiktighetsåtgärder vidtas för att avväpna anhängare av olika 

åsikter.115 Men varför är känslor inblandade? Varför är situationen som den är? Utan 

vidare beskrivning blir uppfattningen av att de inblandade i diskussionen kan av 

plötsliga känslomässiga relationsband till samtalsämnet bli lidande för konfliktsökning 

och bör därför undvikas. 

     Barbour förklarar att när konflikt- och harmonimodellerna kommer på tal så kan 

betraktaren missa viktiga faktorer till en bredare förståelse av varför vissa delar av 

lärorna fungerar/inter fungerar med varandra.116 Vi pratar alltså om 

komplexitetsmodellen, en struktur som läromedlen i princip helt saknat.  

         

                                                 
114 Tuveson, Robert, En människa, tusen världar, Gleerups utbildningar AB, 2015, sid 74 
115 Ibid, sid 74 
116 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid 27 
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VARFÖR INTE KOMPLEXT? 

Ett återkommande faktum när det gäller humaniorabaserade ämnen, eller som de heter i 

grundstadiet: samhällsorienterade ämnen (so-ämnen), är hur flexibla de är i kontrast 

med varandra. Ämnena löper gärna in i varandra och kan skapa intressanta 

överlappande teman som kan gynna en mångfasetterad bild med flera olika perspektiv, 

till exempel så har religionskunskap mycket gemensamt med ämnet historia – även om 

det inte står bokstavligt talat.  

     I ämnesplanen för religionskunskap på gymnasienivå så står följande: ”Undervisning 

i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar 

kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika 

tolkningar när det gäller dessa.”117  

     Det går att argumentera vad begreppet ”religion” innehåller, antingen om vi utgår 

ifrån den beskrivning som presenterats i teori-avsnittet eller inte, men om vi ser till de 

fyra läromedlen för detta arbete så ser vi att varje läromedel innehåller en hel del 

historiska överblickar av de religioner som får fokus i böckerna.118 Det vore med andra 

ord inte ologiskt att anta att ett historiskt perspektiv får plats i ”fördjupar och utvecklar 

kunskaper om religioner”. Om vi läser ämnesplanen för historia så kan vi läsa följande 

om ett historiskt perspektiv 

 

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar 

individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter 

och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det 

förflutna som nutida tolkningar av dessa.119 
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Samt detta i ämnets syfte: ”Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin 

förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på 

nutiden och uppfattningar om framtiden.”120 

     Det verkar som de utvalda läromedlen i religionskunskap följer ett liknande tema när 

det kommer till att beskriva bland annat de fem världsreligionerna, där eleven får en 

överblick i religionens uppkomst och hur dess förändring sett genom tiden, oavsett om 

det är kristendomens bakgrund om hur en sekt bland många går till att bli ett styrande 

organ i europeisk historia121 eller hur en indisk adelsman avsade sig sina privilegier för 

ett liv i asketism och senare upplysning.122 Genom att härleda till förändringar över tid 

och peka ut historiska faktorer så lyckas läromedlen ge eleven en fördjupande kunskap 

om religionerna. 

     Detta är grundprincipen för komplexitetsmodellen som kan bland annat ses som ett 

verktyg för att inte simplifiera den kunskap eleven skall bygga sin förståelse kring, och i 

det här fallet då religion. Utan komplexitet i läromedlen finns en risk att elevens 

förståelse blir icke-nyanserad, speciellt om bara ett perspektiv ges som i sin tur kan leda 

till att eleven går ifrån undervisningen med luckor i vad som borde vara en helhet. 

Barbour skriver  

 

In each field new ideas were the product, not of isolated individuals, but of 

communities of inquiry within wider cultural contexts. The social history of both 

science and religion is as important as an account of “great scientists” or 

“important theologians.123 

 

Frågan kan ställas varför bara en knapp eller ingen historisk bakgrund ges när det gäller 

ett så pass viktigt ämne som religion och vetenskap? Den knapphändiga historiska 

bakgrund som ges är i En människa, tusen världar där eleven får en snabb redogörelse 

för hur olika västerländska tänkare har sett på förhållandet mellan religion och 

vetenskap genom från sen antik till modern tid124, eller bara några korta meningar i 

                                                 
120 https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-

amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=his&tos=gy / 2017-05-16 
121 Tuveson, Robert, En människa, tusen världar, Gleerups utbildningar AB, 2015, sid 135-151 
122 Franck, Olof, Lika och unika – om mening, värde och tro, Lund: Studentlitteratur, 2013, sid 199-202 
123 Barbour, Ian G. Religion and science- historical and contemporary issues, London: SCM Press Ltd, 

1998, sid 3-4 
124 Tuveson, Robert, En människa, tusen världar, Gleerups utbildningar AB, 2015, sid 75-77 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=his&tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=his&tos=gy
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Religion 1&2 där ateismens utgångspunkt får beskrivningen att filosofin upplevde att 

kyrkan var förtryckande i sitt maktutövande.125  

     Istället verkar den största fokusen ligga på en pågående konflikt, oavsett om den är 

filosofisk eller vetenskaplig – där religions trovärdighet står på spel. Vi får läsa om 

ateistiska perspektiv på religion126, konflikten mellan evolutionsteorin och 

kreationismen127 samtidigt som vi får motargument av filosofer och teologer i försvar av 

den religiösa människan.128 129 Men hur det kommer sig ges det inga vidare svar på. Vi 

får inte veta hur bokstavstroende kristna rörelser fått ett fotfäste i USA eller varför den 

ateistiska rörelsen ser ut som den gör idag. Inte heller ges någon förankring i hur 

religion och vetenskap faktiskt gick hand i hand genom olika historiska perioder, så som 

under medeltiden när de egentligen var oskiljaktiga från varandra som lära. Ulf Jonsson 

skriver i antologin Att undervisa om religion och vetenskap 

 

Det finns ingen för alla tider sanning om förhållandet mellan religion och 

vetenskap, eftersom relationen dem emellan förändras från tid till tid. Religion 

och vetenskap har så pass mycket gemensamt att de ibland överlappar varandra, 

vilket kan leda till såväl samverkan som konflikter.130  

   

Även Olof Franck skriver i antologin Att undervisa om religion och vetenskap 

 

Genom att på ett metaplan nå medvetenheten om att religion och vetenskap, hur 

man än må uppfatta deras inbördes relation vad gäller trossatser, 

sanningsanspråk, kunskapskriterier, metodfrågor och så vidare, har sedan länge 

etablerade kontaktlänkar mellan sig i kraft av den religionsvetenskapliga 

forskningen som bedrivs, kan det vara lättare att sätta in frågor om religion och 

vetenskap, tro och vetande, i ett större och bredare sammanhang.131 

 

                                                 
125 Thulin, Birgitta och Elm, Sten, Religion 1&2, Örebro: Interskol Förlag AB, 2013, sid 193 
126 Franck, Olof, Lika och unika – om mening, värde och tro, Lund: Studentlitteratur, 2013, sid 44-48 
127 Thulin, Birgitta och Elm, Sten, Religion 1&2, Örebro: Interskol Förlag AB, 2013, sid 193-194 
128 Tuveson, Robert, En människa, tusen världar, Gleerups utbildningar AB, 2015, sid 87-88 
129 Franck, Olof, Lika och unika – om mening, värde och tro, Lund: Studentlitteratur, 2013, sid 46 
130 Franck, Olof och Stenmark, Mikael (red). Att undervisa om religion och vetenskap – med grund i 

ämnesplanen för religionskunskap, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, Jonsson, Ulf, Religion och 

vetenskap i historia och samtid, sid 42 
131 Franck, Olof och Stenmark, Mikael (red). Att undervisa om religion och vetenskap – med grund i 

ämnesplanen för religionskunskap, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, Franck, Olof, Att undervisa om 

religion och vetenskap, sid 155 
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Om fallet är att det skett förändringar genom tiden som i sin tur fått relationen mellan 

religion vetenskap att förändras är det inte då viktigt att ta upp dessa faktorer för att 

kunna nyansera elevens kunskaper? På skolverkets hemsida står följande om de 

förutsättningar eleven skall utveckla från ämnet religionskunskap på gymnasienivå 

”kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt 

förmåga att analysera dessa.”132 Om läromedlen saknar en bredare överblick över 

förändringsprocessen i denna relation, får då eleven verkligen en trovärdig uppfattning?  

     En annan kritisk synpunkt till läromedlens perspektiv på religion och vetenskap är 

frånvaron av andra religiösa exempel än det kristna. Genom att exkludera flera 

perspektiv på frågan så löper läromedlen fortfarande att simplifiera området. Visserligen 

säger ämnesplanen för religionskunskap att ”kunskaper om samt förståelse för 

kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den 

värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället”133 men ingenstans nämns ett 

uteslutande av andra religiösa perspektiv. Men oavsett om det är Barbour, Dawkins, 

Thalén, de fyra läromedlen eller artiklar angående naturvetenskapliga lärare i USA så 

finns en tydlig fokus på den västerländska kulturen och dess relation med kristendomen. 

Återigen, vad innehåller begreppet ”religion”? Om vi skall följa läromedlen så är det 

den västerländska Guden och kristendomen. 

     En annan anledning till att läromedlen kanske saknar en komplexa karaktärsdrag är 

att alla fyra riktar sig till religionskunskap 1 (och i vissa fall 2). Om vi läser följande av 

Annika Lindskog, ämnesexpert vid Skolverket (religionskunskap) under arbetet med 

Gy11, så ser vad hennes tankar till religionskunskapsämnet och religion och vetenskap 

 

Eftersom religion och vetenskap utgör en så tydlig del av innehållsbasen för 

religionskunskapsämnet, skulle det dessutom mycket väl kunna vara det som 

fokuseras i specialiseringskursen. Utgångspunkten för denna kurs är helt enkelt 

”Fördjupning inom något eller några av ämnets kunskapsområden”. För den 

intresserade läraren och eleven finns därmed goda möjligheter att borra djupare i 

området.134 

                                                 
132 https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-

amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=rel&tos=gy / 2017-05-16 
133 https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-

amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=rel&tos=gy / 2017-05-16 
134 Franck, Olof och Stenmark, Mikael (red). Att undervisa om religion och vetenskap – med grund i 

ämnesplanen för religionskunskap, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, Lindskog, Annika, Ett nytt innehåll 

i gymnasieskolans religionskunskap  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=rel&tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=rel&tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=rel&tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=rel&tos=gy
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Det kan upplevas som att komplexa drag, som fodrar för fördjupning, är något som en 

elev endast kan komma åt via en specialiseringskurs EFTER religionskunskap 1. 

Problematiken är att det är långt ifrån alla gymnasieprogram som läser mer än 

religionskunskap 1. 
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SLUTSATS 

Målet med denna uppsats har varit att försöka undersöka mönster av interaktioner och 

avvikelser som kan tolkas utifrån läromedel som beskriver relationen mellan religion 

och vetenskap. Genom att använda olika interaktionsmodeller så blir mönstren lättare att 

sätta i kontext med och mot varandra. Det som kunnat tolkas av de analyserade 

läromedlen är att när religion och vetenskap presenteras så förekommer en struktur som 

efterliknar den konfliktsmodell som återfinns i början av denna uppsats. Ledande i 

konflikten verkar vara vetenskap som får rollen som någon aktivt dömande kraft som 

vill ta bort religion dess existensvärde; att kunna ge svar på frågor om livet och döden. 

Men även om vetenskap blir en aggressiv aktör i konflikten så förekommer även 

beskrivningar om religiösa grupperingar som finner sin existens hotad av vetenskapliga 

upptäckter och måste därför slå tillbaka.  

     Denna konflikt som kan tolkas utifrån läromedlen är en kommen från historiska 

händelser som format interaktionen över tid ända in i nuet. Det går att påstå att denna 

konflikt kan ha urartat sig när upplysningens idéer anammades av den större delen av 

befolkningen i de västerländska samhällena mellan år 1700-1800 men samtidigt kan 

denna konflikt ha spelats ut på flera fronter genom en myriad av historiska situationer 

på flera olika platser i världen. Men frågan blir om det faktiskt existerar en så påtaglig 

konflikt – och om så är fallet bör vi som lärare bejaka en sådan konflikts existens? Om 

det nu pågår en konflikt mellan lärorna religion och vetenskap, eller åtminstone bland 

några av dessa anhängare borde inte i så fall en vidare överblick ges till varför så är 

fallet – och då inte minst via våra läromedel?  

     Om läromedel kan betraktas som objektiva kunskapskällor, blir inte risken då att den 

”objektiva bilden” en elev upplever sig få är simplifierad på grund av avsaknad av 

nödvändig kunskap, så som historiska och kulturella faktorers innebörd i en 

konfliktartad kontext? Istället känns det som att den fakta som presenteras spelar 

elevernas fördomar i händerna på dem, om denna konflikt inte får utrymme att bli 

analyserad. Något som kan förnimmas i dagens moderna samhälle är att Hedenius 

filosofiska idéer om religionens underlägsenhet fortfarande lever kvar, och de läromedel 

som undersökts i uppsatsen beskriver en konflikt där religionen slåss för sin existens 

mot vetenskapliga filosofier och idéer. Kanske läromedlens fokus på konflikten bidrar 

till att idén om en konflikt får mer kraft och tar viktig fokus från vad som skulle kunna 

upplevas som läromedlens egentliga syfte – att försöka minska distansen mellan religion 

och vetenskap eller åtminstone öppna för kommunikation mellan lärorna.  
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     Vad som kan konstateras är att lärarens uppgift fortfarande är ytterst väsentlig i att 

vara ett stöd för den kunskap som läromedlen hoppas gagna eleverna om vi inte vill att 

vad som kan upplevas som förenklade synsätt skall få forma våra kommande 

generationers idévärldar.  
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