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1. Inledning  
 

”Och ändå rör den sig” sägs det att Galileo Galilei (1564- 1642) viskade samtidigt som han 

var tvungen att ta tillbaka vad han kommit fram till i sin forskning om universum. Slutsatsen 

han kom fram till var att vår planet inte är centrum av universum. Galileo stod inför att ta 

tillbaka sin slutsats eller dömas till kättare av kyrkan, vilket kunde leda till en dödsdom. På 

1600talet när Galileo var aktiv som vetenskapsman lärde kyrkan ut att jorden var universums 

centrum. Galileo tyckte sig ha bevis för att jorden och de andra planeterna rörde sig runt 

solen, en tanke han hämtat från Kopernikus som levde nästan hundra år innan.1 Galileo 

sattes i husarrest i resten av sitt liv. Kyrkan bör alltså ha sagt något i stil med ”Du har fel, gå 

hem” till Galileo. 

Under 1600talet var relationen mellan religion och vetenskap, i detta fall kristendom och 

naturvetenskap dominerad av en auktoritär och starkt konservativ kyrka. Idag har vi en mer 

komplex bild av vad som är sanning och vad som är troende, beroende på vem man frågar. 

Detta gör så att relationen mellan religion och vetenskap intressant.  

De flesta människor har en vetenskaplig världsbild idag, inte för att de själva har bedrivit 

studier av universum utan för att vi idag i västvärlden lär ut att det är sant. Detta gör min 

undersökning intressant då den syftar till att belysa vad den svenska gymnasieskolan lär ut 

för relation mellan vetenskap och religion.  

Diskussionen kring relationen mellan religion och vetenskap, och hur den ska ses på har 

sedan den moderna naturvetenskapens engagerat många. Med Sveriges nya läroplan har 

diskussionen återigen slagit sig in i svenska gymnasieskolans undervisning. Det är inget nytt 

att religionskritik ska gås igenom. Läroplanen från 1965 hade tillexempel med ett avsnitt om 

att alla elever ska ha hört talas om Freud och Marx religionskritik. Även en rad om ”religion 

och sanningsfrågan” stod med.  Men relationen mellan vetenskap och religion har aldrig 

tidigare haft en sådan tillskriven roll som den har nu. Därför tänker jag mig att min uppsats 

är berättigad. Jag kommer inte diskutera kring vilken typ av relation som vetenskap och 

religion bör ha, eller vilken typ som skolan borde undervisa om. Jag kommer att undersöka 

                                                           

1 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/galileo-galilei 2012-12-05 



3 
 

hur läromedelsböcker från religionsämnet tar upp, eller inte tar upp relationen mellan 

vetenskap och religion. Vilken eller vilka bilder av relationen mellan vetenskap och religion 

som förmedlas av läromedelsböckerna.  

2. Syfte 
 

Syftet med min uppsats är att analysera och problematisera den inkonsekventa bild av 

relationen mellan vetenskap och religion som ges av läromedelstexter för gymnasieskolans 

kurs i religionskunskap i Sverige idag. År 2011 fick Sverige en ny läroplan för gymnasieskolan. 

En läroplan som lyfter fram vikten av att belysa relationen mellan vetenskap och religion.  

Det står att ”eleven ska ha kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion 

och vetenskap” det står även att eleven ska besitta ”kunskaper om olika uppfattningar om 

relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.”2 Läraren får själv 

bestämma när och hur det ska tas upp men att det ska behandlas gäller utan undantag.  Min 

undersökning av vilken bild som förmedlas av läroböcker i religionskunskap är alltså aktuell i 

och med vad som skrivits till i läroplanen.  

 

3. Frågeställning 
 

Vilken bild av relationen mellan vetenskap och religion ges av de fem svenska 

läromedelsböcker för dagens gymnasieskola som jag har analyserat?  

För att besvara ovanstående fråga behöver jag besvara fråga:  

Vilka modeller finns det för att gruppera olika syner på vetenskap och religion som lämpar 

sig för dagens diskussion?  

 

 

                                                           

2 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/laroplan-for-
gymnasieskolan-1.161294 2012-12-05 
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4. Disposition 
 

Efter de inledande avsnitten ovan tänker jag gå igenom mitt material. Efter detta klargör jag 

hur jag resonerat kring avgränsningarna jag arbetat utifrån. Efter dessa tre delar följer en 

begreppsförklarings del. Sedan kommer en kort bakgrund till ämnet följt av teori diskussion 

och redogörelse av analysverktygen. Efter dessa avsnitt börjar analysen, följt av diskussionen 

och sammanfattningen.  

5. Metod 
 

Jag har gjort en hermeneutisk studie av läroböcker för religionskunskap som används av den 

svenska gymnasieskolan. Varför jag har valt att använda mig av en hermeneutisks arbetssätt 

är för att det lämpar sig för att besvara min frågeställning och genomföra syftet med min 

uppsats. Min tolkningen av läroböckerna är central för vad jag kommer komma fram till för 

slutsats, detta gör så att ett hermeneutiskt arbetssätt är ett bra tillvägagångssätt för mig. Jag 

kommer att läsa fem olika läromedelsböcker i religionskunskap och speciellt fokusera på 

vilken bild de ger av både vetenskap och religion, och vilken relation om någon som finns 

mellan dessa två praktiker.  

Jag kommer att närma mig texterna som helhet och kommer inte bara använda mig av vad 

som står svart på vitt utan också försöka lyfta fram den djupare mening av resonemangen 

som förs i böckerna. Jag kommer att arbeta på liknande sätt som Wickström gjort i sin 

avhandling och Härenstam i sin.  Arbetssättet kommer gå ut på att jag delvis läser och 

diskuterar böckerna som helhet men även att jag använder mig av specifika stycken som jag 

citerar och diskuterar.  

Jag kommer att titta på vad böckerna menar att kristna människor har för syn på kopplingen 

men även vad böckerna i sig själva förmedlar för bild av vad religion är, och hur den står i 

relation till vetenskapen, tillsammans tänker jag att dessa två delar ska ge en god bild av 

vilken bild som böckerna förmedlar. Dessa ställer jag sedan mot varandra för att se om de 

förmedlar en konsekvent bild.  

Jag som är lärarstudent i ett sekulariserat land och har en förförståelse som kommer att 

prägla hur jag ser på texterna till viss del. En ortodox jude i Jerusalem som gjort samma 
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studie som jag skulle möjligtvis ha inläst något annat. Detta är något jag är medveten om och 

inte kan komma ifrån. 

Jag kommer behöva analysverktyg i form av teoretiska modeller för att kunna grupperna in 

olika sätt att se på relationen mellan religion och vetenskap. Dessa hämtar jag från den 

aktuella forskningen inom området. Min utgångspunkt är främst Mikael Stenmarks bok How 

to relate Science and Religion. Jag har även läst Ian G. Barbour då mycket av Stenmarks 

modeller har vuxit fram ur en vidarearbetning av Barbours. Utöver dessa två böcker har jag 

även läst Gould som också behandlar relationen mellan vetenskap och religion. Även Gould 

har skrivit böcker som inriktar sig på att ge förklaringsmodeller  - eller analysverktyg 

angående relationen mellan vetenskap och religion. När jag har läst och problematiserat 

ovanstående forskare kommer jag att använda de analysverktyg jag finner lämpligast på 

mina primärkällor som är läromedelsböcker. 

Jag hoppas kunna placera in vad jag hittar i böckerna, i olika eller möjligtvis samma kategori i 

synen på relationen mellan vetenskap och religion. Detta kommer jag sedan att 

problematisera genom att diskutera andra möjligheter.  Jag är intresserad av vilken bild 

läromedelsböckerna förmedlar i första hand, inte vilken bild läromedelsböckerna skriver att 

andra har sagt om relationen. För att genomföra min studie behöver jag ta reda på vad 

läromedelsböckerna säger om vad religion är, och även vilken typ av relation mellan 

vetenskap och religion som är möjlig att inneha som kristen människa enligt de olika 

böckerna. 

6. Material 
 

Mina primärkällor är läromedelsböcker som används av den svenska gymnasieskolan idag i 

ämnet Religionskunskap. Jag har valt att använda mig av fem stycken då jag anser att fler 

skulle vara för tidskrävande och färre skulle möjligtvis vara missvisande. Dessa fem böcker 

är: din tro eller min skriven av Erica Appelros, Anne-Christine Hornborg och Helena 

Röcklingsberg, Religion skriven av Birgitta Thulin och Sten Elm,  Religionskunskap för 

gymnasiet skriven av Lars-Göran Alm, Söka svar skriven av Malin Mattson Flennegård och 

Lief Eriksson samt även Religion och sammanhang skriven av Börge Ring. Två av dessa fem 

böcker är skrivna för att användas även till kursen religionskunskap B. Jag anser att detta 
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inte kommer spela en stor roll i min undersökning men det bör ändå nämnas. Mina källor till 

tidigare forsknings är Johan Wickströms bok Våra förfäder var hedningar, Kjell Härenstam 

skolboks-islam samt granskning av läromedel i religionskunskap.  

 Mina källor till diskussionen och modeller av sätt att se på religion och vetenskap hämtar jag 

från Mikael Stenmarks bok how to relate Science and Religion och även Ian G. Barbour bok 

Religion And Science Historical and contemporary issues  samt Stephen Jay Goulds bok Rocks 

of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life.Jag har även använt mig av boken den 

dolde artisten där flertalet forskare har skrivit om näraliggande områden. Bakgrunden 

hämtar jag från boken Att undervisa om religion och vetenskap.   

 

7. Avgränsningar 
 

Jag avgränsar mitt arbete till fem stycken läromedelsböcker för gymnasieskolan. Jag tänker 

mig att det är ett bra antal för att få en bild över hur situationen ser ut. Jag kommer även 

avgränsa mig till de områden som handlar om vad religion är och även hur kristna ser på 

förhållandet.  Detta gör jag för där finner jag mest intressant att analysera. Det hade varit en 

intressant undersökning att se på skillnader i synen på relationen mellan vetenskap och 

religion mellan islam och kristendomen från svenska läromedelstexter men det är en annan 

undersökning än den jag gör.  

8. Begreppsdefinition 

8.1 Religion 

 

Det är svårt att ge en klar definition av vad religion är. Det går att säga att det är ett 

allmänmänskligt fenomen. Det har antagligen inte funnits någon kultur i mänsklighetens 

historia där man inte haft religiösa föreställningar och religiösa ritualer.3 För den som slår 

upp begreppet på nationalencyklopedin finner denna definition av religion: 

                                                           

3 Jonsson (2012) s. 26 
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 religion är att tro på en högre makt av något slag. Vanligen menar man tron 

på Gud eller på gudar. Praktiskt taget alla folk i världen, både nu och förr, har 

haft någon form av religion.4 

En annan definition av religion är:  

(1) : the service and worship of God or the supernatural (2) : commitment or 

devotion to religious faith or observance 2 : a personal set or 

institutionalized system of religious attitudes, beliefs, and practices 3 

archaic, : scrupulous conformity : conscientiousness 4 : a cause, principle, 

or system of beliefs held to with ardor and faith5 

Läromedelsböckerna jag använt mig definierar religion till en livsåskådning. Livsåskådningar 

finns det två huvudtyper av. De religiösa och de Icke-religiösa. En religiös livsåskådning går ut 

på att innehavaren tänker sig att något mer än vår vardagliga verklighet behövs för att 

förklara världen. Något ovanstående, gudomligt. 6 

8.2 Vetenskap 

 

Den som slår upp ordet vetenskap finner följande definition: 

 vetenskap är att undersöka naturen och verkligheten inom ett visst område för 

att komma fram till påståenden, teorier, om hur de är beskaffade.7 

 Begreppet vetenskap är precis som begreppet religion väldigt svårt att definiera.  

Vetenskap kan även definieras såhär: 

1 : the state of knowing : knowledge as distinguished from ignorance or 

misunderstanding 2 a : a department of systematized knowledge as an object of 

study <the ~ of theology> b : something (as a sport or technique) that may be studied 

or learned like systematized knowledge <have it down to a ~> 3 a : knowledge or a 

system of knowledge covering general truths or the operation of general laws esp. as 

                                                           

4 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/enkel/religion 2012-12-05 
5 http://go.galegroup.com.ezproxy.its.uu.se/ps/dictionary.do 2012-12-19 
6
 Alm (2002) sida 9 

7 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/enkel/vetenskap 2012-12-05 
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obtained and tested through scientific method b : such knowledge or such a system 

of knowledge concerned with the physical world and its phenomena : natural science 

4 : a system or method reconciling practical ends with scientific laws8 

I den engelska definition bör man ta hänsyn till att det är ordet ”science” som definieras och 

inte det svenska ordet ”vetenskap”. Huruvida vetenskap och science är direkt överförbara till 

varandra utan komplikationer är osäkert. Jag kan tänka mig att science är mer överförbart 

med naturvetenskap och att vetenskap möjligtvis är ett något bredare begrepp än vad 

science är. Om denna skillnad finns så är den så liten att den inte har betydelse för denna 

uppsats. Dessa definitioner skriver jag ut för att du som läsare ska ha en vis förståelse av 

vilken definition jag antar att de flesta författarna har på begreppen. Dessa definitioner är 

inget som ska tolkas som att de är fastslagna i sten utan mer som ungefärliga.  

9.Tidigare forskning 
 

Jag har tagit del av tidigare forskning om svenska läromedel. Ingen forskning angående 

vilken bild läromedel i religionskunskap förmedlar om förhållandet av relationen mellan 

vetenskap och religion har gjorts så jag har därför tittat på forskning om religionsläromedel 

allmänt. Detta har jag gjort för att få reda på vilket tillvägagångssätt som används för 

läromedelsanalys.  

De böcker jag har utgått ifrån är Våra förfäder var hedningar av Johan Wickström, skolboks-

islam av Kjell Härenstam och granskning av läromedel – religionskunskap av Sveriges kristna 

råd(red.) Författaren till det avsnitt som berör gymnasieskolan är Gunilla Selander. Det bör 

nämnas att den sista av ovanstående böcker är strängt taget inte forskning.  

Wickströms bok handlar om den svenska folkskolans läroböcker från tiden strax före 

folkskolestadgan år 1842 till år 1919. Det han intresserar sig för i denna forskning är nordisk 

forntid som myt i den svenska folkskolans pedagogiska texter fram till år 1919. Det Wikström 

har gjort är att diskuterat framställningen av den nordiska forntidens samhälle och religion i 

den svenska folkskolans pedagogiska texter under tiden strax förefolkskolestadgan år 1842-

                                                           

8 http://go.galegroup.com.ezproxy.its.uu.se/ps/dictionary.do 2012-12-19 
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1919 utifrån ett ideologikritiskt perspektiv.9  Vad som är mest intressant för mig är 

Wickströms upplägg. Han har först en analys om vad som står, följt av en tolkande 

diskussion. Detta är på samma sätt jag ämnar arbeta. Även Härenstam har ett liknande 

upplägg. Han har skrivit om vilken bild som förmedlas av Islam i Svenska läromedelstexter.10 

Härenstams studie sträcker sig från årskurs 1 i grundskolan till gymnasiet, och han tar inte 

bara upp vad läromedelsböckerna säger, även om det är vad han önskar belysa i första hand. 

Det jag har gemensamt med Härenstam i denna studie är att jag liksom han har gör en 

jämförande studie där olika läromedelsböcker ställs mot varandra för att kunna utläsa någon 

form av gemensam bild. Något som Härenstam tar upp är att den mesta forskningen som 

bedrivs på läromedel har negativ slutsatser, något han ställer sig emot då han skriver att han 

har hittat en fullt acceptabel bild i en del av läromedelsböckerna.11 De böckerna som ger den 

mest felaktig/negativa bild av Islam är somliga av de för högstadiet och även en del av de 

läroböckerna som är avsedda för gymnasiet. Härenstam har även jämfört äldre med nya 

läroböcker och hittat en bild i de äldre böckerna av att Islam beskrivs genom att belysa vad 

som skiljer oss från dem. 12 

Härenstams forskning skiljer sig även på sådant sätt från den undersökningen jag ämnar att 

göra. Jag kommer inte att jämföra äldre med nya läromedelsböcker och inte heller 

läromedelsböcker för olika årskurser utan jag inriktar mig bara på  läromedel för 

gymnasieskolan som används idag. Varför jag gör det är för att jag varken har tid, eller plats i 

denna uppsats att göra en så stor undersökning. Det hade varit intressant att göra för att få 

en djupare bild, men det lämnar jag till någon annan att göra.  

Sveriges kristna råd förkortat SKR, har givit ut en granskning av läromedel i religionskunskap. 

SKR är en kristen förening som består av 25 medlemskyrkor.13 Deras bok har syftet att 

inventera hur kristna kyrkor och samfund, i första hand de samfund som tillhör SKR, 

framställs i grundskolan och gymnasiets läromedel i religionskunskap.14 Detta innebär  att 

syftet med denna undersökning skiljer sig mycket från syftet med min undersökning. Vi har 

                                                           

9
 Wickström (2008) s, 355 

10
 Härenstam (1993) s, 269 

11
 Härenstam (1993) s, 271 

12
 Härenstam (1993) s, 272 

13
 http://www.skr.org/om-skr/ 2013-01-10 

14
 SKR (red.) (1999) s,3 

http://www.skr.org/om-skr/
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ändock gemensamt att vi granskar läromedelsböcker i religionskunskap och det jag tänker 

mig ha användning för av denna bok är främst tillvägagångssätt. Även denna bok, tillika 

Härenstam sträcker sig över samtliga årskurser i Svenska skolan. Gunilla Selander har skrivit 

den del av boken som granskar läromedel för gymnasieskolan och hennes tillvägagångssätt 

är att först presentera allmänt vad boken säger, om kristendomen för att sedan kort och 

koncist punkta upp de olika delarna som tas upp. Granskning av läromedel i religionskunskap 

är främst en presentation av olika läromedelsböcker som vänder sig till lärare(eller den som 

köper in böcker till skolan) som söker efter vilken bok man vill arbeta utifrån. Det lämnas 

ingen större plats till analys eller diskussion utan innehållet presenteras för att sedan gå 

vidare till nästa bok. Boken har inget avsnitt där den diskuterar och jämför de olika 

böckerna. Denna bok är tillskillnad från mitt, Härenstams och Wickströms arbeten tämligen 

grund, då ingen plats för jämförande analys eller tolkning av vad som står ges.   

 

10. Bakgrund 

10.1  Relationen mellan vetenskap och religion 

 

Relationen mellan vetenskap och religion har länge varit och är fortfarande en 

omdebatterad fråga som har engagerat många människor och debatten har bitvis varit 

hetsig. Detta betyder inte att relationen dem emellan ska tolkas som att den ständigt har 

varit i konflikt.15 Debatten har sett annorlunda ut från tid till tid och plats till plats.     

Under 1700-talet hade människor en för oss idag, förenklad bild av relationen mellan 

vetenskap och religion. Varje steg framåt för vetenskapen var ett steg bakåt för religionens 

kunskapsmonopol. Detta är inget ärligt sett att se relationen på. Många av de 

vetenskapsmän som lade grunden för den moderna vetenskapen var starkt religiöst 

övertygade. Under 1700talet utvecklades den moderna naturvetenskapen i sin klassiska 

form snabbt. Med denna utveckling började man tänka i banor kring mänsklighetens 

vuxenblivande. 16 Detta vuxenblivande var då man tänkte sig att människan började basera 

sitt liv på förnuftet och inte längre på religiösa förklaringar.  Med den moderna 

                                                           

15 Jonsson (2012) s 25 
16 Zackariasson (2012) s,45 
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naturvetenskapen fick mycket av det som religionen tidigare förklarat för oss istället 

naturliga förklaringar. Detta har på senare tid blivit kritiserat för att möjligtvis har varit en 

övertro till förnuftet och förnuftsmässiga förklaringar.  

Vetenskapen gav oss inte bara många nya förklaringar på sådant som tidigare inte gick att 

förklara på ett förnuftbaserat sett utan den gav oss även  ett nytt idealmönster för hur vi ska 

gå tillväga för att nå kunskap. 17 Detta idealmönster går ut på att först samla ihop data för att 

sedan analysera dessa till en slutsats. Under medeltiden kunde man referera till en 

auktoritet så som kyrkan, bibeln eller Aristoteles för att gå vinnande ur en diskussion.  

Vetenskapens stränga krav på kunskapsanspråk går ut på att: Har du inte övertygande skäl 

för att hålla något för sant, så bör du för hålla dig tvivlande eller rentav avvisade. 18 Den som 

analyserar religion med dessa krav finner att religionen inte bör kunnas hålla för sann. Detta 

för med sig att de som religiösa människor tror på är oförnuftigt att tro på. Debatten mellan 

religion och vetande har med detta kommit att handla om religiös tro kan vara förnuftig och 

i så fall i vilken mening.  

 

10.1 Skillnader mellan naturvetenskap och religion  
 

Fyra skillnader mellan naturvetenskap och religion lyfts fram av Ulf Jonsson i Att undervisa 

om religion och vetenskap.  

Den första viktiga skillnaden har att göra med att naturvetenskapen redan från början var 

metodologiskt agnostiskt19, vilket innebär att den uteslöt Gud som en möjlig förklaring till de 

fenomen man undersökte. 

Den andra viktiga skillnaden är att vetenskapen inte sysslar med värdefrågor, medan 

religionen i hög grad just ägnar sig åt frågor om moral och etik.  

Den tredje viktiga skillnaden har att göra med utmönstrandet av finala orsaker i 

naturvetenskapen. Med finala orsaker menas ändamål orsak, alltså vad är meningen med X? 

                                                           

17 Zackariasson (2012) s,46 
18 Zackariasson (2012) s,46 
19 Jonsson (2012) s, 37 
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Att naturvetenskapen slutade att räkna med finala orsaker, innebar att den nya vetenskapen 

heller inte kunde säga något om ett övergripande syfte med tillvaron. När inte allt som 

händer, händer för att uppfylla sitt förutbestämde syfte så är det svårare att förklara syftet 

med händelserna.  

Den fjärde viktiga skillnaden har att göra med frågan om hur pass omfattande beskrivningar 

av verkligheten som religion respektive vetenskap utgör. Poängen med den fjärde skillnaden 

är att religion skapar världsbilder medan vetenskapen är begränsad till vissa bestämda 

arbetsmetoder och sätt att beskriva världen.20    

 

10.3  Läroplaner 

 

Från och med höstterminen 2011 började nya läroplaner gälla i Sverige för såväl grundskolan 

som gymnasieskolan. Läroplanen för gymnasiet förkortas till Gy1121. Sveriges första läroplan 

kom 1962. Till gymnasieskolan kom första läroplanen 1970. Följt av 1982års läroplan följt av 

1994 års läroplan som var det styrdokument som gällde fram till 2011. Dessa läroplaner har 

skiljt sig på många sätt. Utformningen, hur mycket som står, och hur detaljerat har svängt 

mellan upplagorna. Även det centrala innehållet har förändrats från utgåva till utgåva. 

Relationen mellan vetenskap och religion är ett bra exempel att lyfta fram om man önskar 

belysa skillnader i de olika kursplanerna. I 1962 års läroplan tas det upp på följande sätt: 

Religion och sanningsfrågan. Invändningar mot religionen från moralisk utgångspunkt. Marx 

och Freuds religionsförklaring. Religionen och vetenskapen.22 

Detta skiljer sig från hur det tas upp i Gy11. I Gy11 står det under centralt innehåll att:  

Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap 

samt förmåga att analysera dessa.23 

Och i syftes beskrivningen för ämnet står det : 

                                                           

20 Jonsson (2012) s, 37-39 
21 Lindskog (2012) s, 13 
22 Lindskog (2012) s, 21 
23 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 2012-12-19 
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Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och 

vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om 

skapelse och evolution.24 

I de övriga läroplanerna står det inget om relationen mellan vetenskap och religion. De 

olika utgåvorna av läroplanerna har förändrat lärarrollen mycket.  Den läroplanen som 

kom 1994 lämnade väldigt stort utrymme till läraren att själv utforma sin undervisning 

genom att hen själv får bestämma vad som var relevant att ta upp. Nu, med läroplanerna 

som kom 2011, har vi börjat gå något mer tillbaka åt det detaljstyrda håll som läroplaner 

utformades innan 1994års läroplan.   

Varför religion och vetenskap har tillskrivits Gy11 beskriver Annika Lindskog såhär i boken 

Att undervisa om religion och vetenskap. 

I vårt arbete med att skriva underlaget till ämnesplanen i religionskunskap för 

Skolverkets räkning och de därmed förknippade implementeringsinsatserna, 

har Olof Franck och jag kommit i kontakt med många religionskunskapslärare i 

landet. Påfallande många av dem har uppgett att de brukat komma in på 

religion och vetenskap i sin undervisning, trots att de inte funnits med i de då 

gällande kursplanerna.  25 

Det verkar alltså på ovanstående citat som att det har tagits med i läroplanen för att det har 

varit en del av undervisningen. Detta blir intressant för min undersökning då jag ska 

kontrollerna vilken roll relationen har fått i läroböckerna. Det bör tillägas här att fler saker 

kan tas upp under en kurs än de som står i läromedelsböckerna.  

11. Teoridiskussion  
 

Jag kommer i min uppsats att utgå ifrån Stenmarks fem typologier för sätt att se på 

relationen mellan religion och vetenskap.  

                                                           

24 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 2012-12-19 
25 Lindskog (2012) s, 21 
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Stenmark föreslår att vi bör tänka kring relationen mellan vetenskap och religion utifrån tre 

modeller.26 Han lägger dock i slutet av boken till ytterligare två då han skriver:  "We can 

conclude that there are actually five basic ways in which science and religion could be 

related" 27 

Så det finns fem sätt enligt Stenmark som religion och vetenskap kan förhålla sig till 

varandra. Varav tre är huvudsäten. 

Det är eller borde vara (a) ingen överlappning (b) överlappning på somliga plan.  (c) 

överlappning.28 Dessa tre typologier fungerar oavsett om relationen förändrats över tid eller 

om vi inriktar oss på en specifik religion eller i vilken dimension av dessa två praktiker vi 

fokuserar på. De som tänker sig religion och vetenskap som något som kan och kommer att 

expandera till den grad att de slutligen slår ut varandras existensberättigande platsar inte in 

under någon av modell (a) (b) eller (c). Därför behövas även grupperna (d) ) the complete 

scientific expansionist och (e) the complete religious expansionist.  

Stenmark har tagit mycket av sina typologier från en forskare vid namn Ian Barbour. Barbour 

skrev själv typologier som är snarlika Stenmarks men det Stenmark har gjort är att 

vidareutvecklat dem till att bli något mer breda.  

Barbours teorier gick ut på att istället för fem finns det fyra sätt som synen på religion och 

vetenskap kan klassificeras in i dessa är följande: Konflikt29, Oberoende30, Dialog31, 

Integrerat.32 

Konfliktmodellen går ut på att man ser relationen mellan vetenskap och religion som att de 

två praktikerna står i konflikt med varandra. De önskar besvara samma frågor och gör det på 

olika sätt. Ett påstående som skulle falla in under konflikt modellen är: "Gud skapade världen 

på sex dagar." Utifrån Konfliktmodellen ser man det som att både vetenskap och religionen 

försöker besvara samma frågor, och även gör det, men med olika svar.  

                                                           

26 Stenmark (2012) s, 9 
27 Stenmark (2012) s, 259 
28 Stenmark (2012) s, 251 
29 Barbour(1997) s, 77 
30 Barbour(1997) s,84 
31 Barbour(1997) s,90 
32 Barbour(1997) s, 98 
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Oberoendemodellen går ut på att vetenskapen och religionen bör ses som oberoende av 

varandra. Det vetenskapen besvarar är inte det som religionen besvarar och dito. De båda 

existerar i olika sfärer. Det är inte meningen eller ens möjligt att de ska/kommer att enas. 

Denna teori menar att bibeln bör läsas seriöst men det vore fel att tolka den bokstavligen.33  

Dialog- (eller kontakt)modellen går ut på att det finns en relation mellan vetenskap och 

religion. Den säger till oss att de hör ihop på något sätt, att en möjlig dialog mellan religion 

och vetenskap är möjlig, och att man bör se på de båda praktikerna på det sättet för att 

kunna klassificeras in under denna modell.34  

Integreringsmodellen går ut på att religion och vetenskap på somliga frågor kan integreras i 

varandra. Tillskillnad från dialog modellen så är relationen här mer direkt.35  

Det Stenmark gjort när han skrivit sina fem typologier är att han brutit ner Barbours fyra 

modeller till tre. Han väljer att baka ihop dialogmodellen och integrationsmodellen till två 

olika typer av (b). Stenmark kritiserar Barbours sätt att dela upp dessa modeller i två och 

menar istället att man bör se att båda synsätten ligger under samma modell men som olika 

versioner av den modellen, i detta fall (b).36  

Stenmarks modell (d) och (e) och tankegångarna kring dem är inget som Barbour tar upp. 

Möjligtvis tänker sig Barbour att detta synsätt som Stenmark tillskriver två egna modeller 

skulle kunna klassificeras in under oberoende eller integrationsmodellerna. Stenmark skriver 

att modellen (d) the complete scientific expansionist view  går ut på att vetenskapen en dag 

kommer att kunna besvara allt det som religionen gör anspråk på att förklara. Det finns även 

en motsats modell (e) the complete religious expansionist view som då menar att religionen 

en dag kommer besvara alla frågor, och då slå ut vetenskapens förklaringar. 

Stenmark menar även att konfliktmodellen bör utvidgas till monistmodellen, ovanstående 

(c). Den som ser det så att religionen och vetenskapen försöker besvara samma frågor kan se 

det som att de hamnar i konflikt med varandra, men det är även möjligt att se på relationen 

på sådant sätt att vetenskapen och religion kan, eller kommer en dag kunna ge samma svar 

                                                           

33 Barbour (1997) s,85 
34 Barbour (1997) s, 90 
35 Barbour (1997) s,98 
36 Stenmark (2004) s, 251 
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på liknande problem - den som resonerar så hamnar in under något Stenmark väljer att kalla 

för harmoni versionen av monistmodellen.37  

Mer detaljerat av vad typologierna innebär följer här: 

Oberoendemodellen  (a) Ingen överlappning 

För att klassas in i oberoendemodellen krävs det att man ser på vetenskap och religion som 

två helt och hållet skilda praktiker. Det ska inte ses som att religionen kan lära vetenskapen 

något eller tvärtom. Det ska inte ses som att de gör anspråk på samma frågor eller mål.  

Kontaktmodellen (b) Överlappning på somliga plan 

Människor som menar att religionen och vetenskapen har lika eller liknande metoder, eller 

mål eller teoretiska utgångspunkter placeras in här.  

a) teologisk kontakt innebär att målen för teologisk eller vetenskaplig forskning är eller bör 

vara samma sak, eller delvis samma sak. Oavsett om metoderna eller de teoretiska 

utgångspunkterna är helt olika.38 

b) metodologisk kontakt innebär att metoderna, vetenskaperna eller religionen använder sig 

av är lika eller liknande. Men målet för undersökningen eller den teoretiska utgångspunkten 

är annorlunda. 39 

c) teoretiskt kontakt betyder att den teoretiska utgångspunkten för vetenskap och religion är 

lika eller liknande. Men målet och metoderna är skilda. 40 

Andra kombinationer än dessa tre är också möjliga.  

Monistmodellen (c) överlappning 

Monistmodellen går ut på att religion har eller bör ha liknande teoretiska utgångspunkter, 

metoder och mål. De existerar i samma sfär. Denna modell menar att vetenskapen och 

religionen överlappar varandra.  

                                                           

37 Stenmark (2004) s, 252 
38 Stenmark (2004) s, 261 
39 Stenmark (2004) s, 262  
40 Stenmark (2004) s, 262 
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Det finns andra sätt att se på relationen mellan religion och vetenskap. En forskare vid namn 

Stephen Jay Gould tillskriver vetenskapen och religionen olika områden, där vetenskapen 

täcker det empiriska området. Vad består universum av? (fakta) och varför fungerar det på 

detta sätt(teori). 41 Religionen besvarar enligt Gould frågor om yttersta mening och moraliska 

världen. 42 Detta synsätt kritiseras av Stenmark för att inte ta tillräckligt stor hänsyn till hur 

kontextberoende relationen är. Jag har valt att inkludera in det i min teori diskussion för att 

visa att det finns andra synsätt än det jag utgått från. Gould synsätt skulle gå att placera in i 

Stenmarks (och även Barbours) kontaktmodell. Därför är Stenmarks modeller mer 

applicerbara för mig i denna undersökning.  

 

12.  Analysmodeller 
 

Jag har valt att använda mig av Stenmark fem typologier. Dessa är Oberoendemodellen  (a), 

Kontaktmodellen (b). Monistmodellen (c) samt (d) the complete scientific expansionist view 

och  (e) the complete religious expansionist view för att beskriva vilken bild 

läromedelsböckerna förmedlar av relationen mellan religion och vetenskap.  

Om det är överlappningen mellan religion och vetenskap(c), om det inte är överlappning(a) 

eller om det är överlappning på somliga områden men inte på andra(b). Den som ser på 

vetenskap och religion som två vitt skilda praktiker som inte önskar att besvara samma 

frågor placeras alltså in i kategori (a), den som tänker sig att de står i kontakt med varandra, 

alltså att vetenskap och religion försöker att besvara samma frågor kommer att placeras in i 

kategori (c) och den som tänker sig att vetenskap och religion på en del områden önskar att 

besvara samma frågor kommer att placeras in under kategori (b). Detta är en mycket 

förenklad bild av dessa typologier.  

 

                                                           

41 Stenmark (2003) s, 114 
42 Stenmark (2003) s, 114 
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13. Analys 
 

13.1 Söka Svar - Religionskunskap kurs A 

Malin Mattson Flennegård och Leif Eriksson 

I början av boken diskuteras vad religion är. Denna bok talar om religion som en 

livsåskådning och man gör skillnad på religiös livsåskådning och icke-religiöslivåskådning där 

den först nämnda innebär tro på något ovanstående. I boken står det att religionen är i 

ständig förändring. Och även att religion och människa lever och växer i ett ständigt samspel. 

Detta skapar en religion som är i högsta grad subjektiv. En sådan syn på religionen, att den är 

så förändlig och subjektiv talar för att den skiljer sig starkt från vetenskapen. Det står även 

att det inte är samma sak att tro något som att veta något. Man kan veta att jorden är rund 

genom matematiska uträkningar.43 Här skulle författarna kunnat ta upp att det finns 

religiösa människor som hävdar just motsatsen, att man kan ta något för sant just för att det 

står i en heligskrift, men detta görs inte. Modell (c) helt överlappande kan räknas bort. Att 

religionen och vetenskapen skulle vara helt skilda från varandra kan vara en möjlighet utifrån 

vad som är ovanstående. Det är även tänkbart att de skulle kunna stå i kontakt med 

varandra på en del frågor.  

 

Denna bok har även ett kapitel som heter Världen sedd med kristna ögon I detta kapitel 

hittade jag följande citat jag tänker analysera:  

 

"Även om de kristna anser att Jesu liv, död och uppståndelse är historiens 

höjdpunkt har de mycket gemensamt med den judiska läran när det gäller 

synen på världen och historien. Både kristna och judar tror på 

skapelseberättelsen som inleder Bibeln. De flesta kristna tror också på den 

naturvetenskapliga teorin om hur jorden blev till, men de förutsätter att det 

som fick hela skapelseprocessen att sätta igång var Gud. Orsaken till att 

världen existerar är att Gud vill det. Att världen finns är ingen slump." 44 

 

                                                           

43 
Mattsson Flennegård, Eriksson (2005) s, 7 

44
 Mattsson Flennegård, Eriksson (2005) s, 171 



19 
 

ovanstående citat borde placeras in under modellen som förespråkar en viss överlappning 

mellan religion och vetenskap. Tanken att man kan tro på skapelseberättelsen och bibelns 

skapelseberättelse samtidigt förutsätter att det inte finns någon konflikt mellan dessa två.  

Om man ska tro på skapelseberättelsen i bibeln och vetenskapen samtidigt krävs det att man 

inte har en bokstavligtolkning av bibelns skapelseberättelse. Att gud skapade världen på sex 

dagar kan inte stämma samtidigt som världen har växt fram över miljontals år. Jag tänker 

mig att ”de flesta kristna” som det talas om i texten menas de som tänker sig att Gud har 

skapat världen, det lär oss skapelseberättelsen i Bibeln. Hur världen har skapats, där kan 

vetenskapen besvara några viktiga frågor. Jag tänker mig alltså att ovanstående citat bör 

placeras in i kontaktmodellen, och antagligen är det i målet eller möjligtvis metoden 

kontakten utspelar sig. Ovanstående resonemang för med sig att religionen och vetenskapen 

inte gör anspråk på att besvara samma frågor. Det finns en kontakt dem emellan i och med 

att de båda säger något som ska hållas för sant, men de besvarar inte samma frågor. Det går 

inte att utläsa att religionen och vetenskapen skulle göra anspråk på samma kunskapssfär då 

de besvarar olika frågor. Att de skulle ha ett förhållande som är helt överlappande är inte 

heller möjligt då de besvarar olika frågor.  

  

13.2 Religionskunskap för gymnasiet kurs A 

Lars-Göran Alm 

I denna bok står det att efter 1700-talet då humanismen slagit igenom så har människan 

övergivet religionen till viss mån och istället börjat söka förnuftsmässiga förklaringar till 

frågor som förut besvarats av religionen. Det lyfts fram att arvet från en tidigare 

tanketradition har avspeglat modernt tänkande. Det står att skapelseberättelsen betonar 

människans framskjutna plats i skapelsen. Därför har det blivit en självklar del av 

västerlandets människouppfattning.45 På detta sätt ska alltså den gamla traditionen – 

kristendomen, religionen, ha påverkat vårt moderna synsätt. Även om man inte längre 

argumenterar för att människan har ett högre värde för att det står så i bibeln så har tanken 

att det är så funnits kvar. Före 1700talet och humanismen ska detta värde varit givet av Gud, 

nu är det inte gud utan förnuftet som får oss att förstå att människan är den enda varelsen 

                                                           

45 Alm (2002) s, 99  
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med ett egenvärde. Med egen värde menas att människan har ett värde bara genom att 

finnas till. I denna fråga om människans värde så går det att dra slutsatsen att bokens 

författare vill förmedla en bild att sådant vi idag inte ger religiösa förklaringar ändå kan 

komma från religionen. Detta ger en bild av att religionen och vetenskapen står i någon form 

av kontakt.  

 

Livsåskådningar är något som lyfts fram i bokens första del. Livsåskådningar finns det många 

olika men den mest grundläggande uppdelningen är den mellan religiösa och icke-religiösa. I 

de religiösa livsåskådningarna finns något utöver vår vardagliga verklighet, det finns också en 

gudomlig verklighet.46 De icke-religiösa livsåskådningarna tror att världen kan förklaras utan 

att vi behöver ta in några övernaturliga krafter.47 Detta betyder, om man vänder på 

resonemanget att den som tänker sig att övernaturliga förklaringar inte behövs för att 

förklara vår värld inte kan vara religiösa. Det lämnas här inte mycket utrymme till någon 

kontakt dem emellan, en kontakt som vi kan utläsa av andra delar av boken. Men detta ger 

oss även en relativt klar definition av vad religion är. Utifrån ovanstående resonemang är 

religion alltså när man tänker sig att det finns något mer än ”vår vardagliga verklighet”.  

 

Denna bok går även igenom olika uppfattningar om bibeln.48 Detta är intressant för mig då 

olika sätt att se på bibeln för med sig olika sätt att se på relationen mellan vetenskap och 

religion. De tre sätt som det går att se på bibeln på enligt denna lärobok är:  

1. Bibeln är Guds ord 

2. Bibeln innehåller Guds ord 

3. Bibeln är en samling berättelser utan verklighetsförankring.  

 

Fast för kristna gäller bara de två översta alternativen att se på bibeln. Jag citerar 

 

 "Det sista synsättet behöver vi inte befatta oss med är. Det finns hos dem som 

tar avstånd från kristendomen. Här ska vi bara undersöka hur olika kristna 

grupper uppfattar bibeln."  

                                                           

46
 Alm (2002) s, 9 

47
 Alm (2002) s, 10 

48Alm (2002) s,76 
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Den som tänker sig att verklighetsförankringen i bibeln är vag är alltså inte kristen. Här skulle 

man kunna gå in på definitioner av verklighetsförankring. Jag tänker mig att de kristna som 

ser det att vetenskapen och religion är skilda praktiker samt att vetenskapen, är det som vi 

bör förlita oss på då vi vill ha säkra svar om sådant som det går att ha säkra svar om, vi bör 

kunna se det som att bibeln är en samling berättelser med möjligtvis låg 

verklighetsförankring - utan att det på något sätt skulle göra berättelserna betydelselösa. 

Det står även att åsikten att bibeln är Guds ord brukar kallas för fundamentalism. 

Fundamentalister är de som hävdar att Gud själv har styrt och inspirerat bibelförfattarna när 

de skrev. 49 jag citerar: 

 

 "Därför är allt som står i Bibeln bokstavligen sant. Det behövs ingen ytterligare bekräftelse 

från vetenskaplig forskning." 50  Alltså de som tänker sig att en bokstavlig tolkning av bibeln 

är den vi bör ha, är fundamentalister samt att de inte behöver bekräftelse från vetenskaplig 

forskning. Kan man då tolka det som att de som inte tänker sig att en bokstavlig tolkning av 

bibeln är den bästa tolkningen, behöver vetenskaplig bekräftelse för vad de tror? Det är 

antagligen att dra resonemanget lite för långt.  Men jag tänker mig att här förmedlas att de 

som tänker sig att bibel inte bör tolkas bokstavligt har en kontaktsyn medan de som tänker 

sig att bibel är Guds ord har en bild av relationen som att vetenskap och religion är helt 

överlappande.  

 

Det står att läsa att de som inte är bokstavstroende - fundamentalismens motståndare ofta 

lyfter fram att bibelns skapelseberättelse kolliderar med vår moderna naturvetenskapliga 

världsbild. Bibeln berättar att det tog gud sex dagar att skapa världen medan 

naturvetenskapen lär oss att det tog många miljoner år. Hur fundamentalister förklarar 

denna motsättning är genom att peka på de delar i bibeln där det står att en dag för gud kan 

vara tusen år för en människa. Detta kan tolkas på sådant sätt att även fundamentalister 

söker lösningar på konflikten mellan vetenskap och religion. Ur ovanstående resonemang 

skulle man kunna dra slutsatsen att även fundamentalister skulle kunna klassas in i en helt 

överlappande (c) mellan vetenskap och religion. Sedan står det "Naturvetenskapens långa 

                                                           

49 Alm (2002)s, 76 
50 Alm (2002)s, 76 
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tidsperspektiv stämmer alltså med Bibeln, bara man läser Bibeln på rätt sätt" 51Denna syn på 

förhållandet bör alltså klassificeras in under att både naturvetenskapen och kristendomen 

egentligen inte alls står i konflikt med varandra utan istället att de säger samma sak. Sedan 

står det att dessa fundamentalister som tolkar bibeln bokstavligt inte kan tänka sig att 

Darwin utvecklingslära skulle stämma.  

 

"De amerikanska fundamentalisterna kräver därför att utvecklingsläran och 

skapelsetron ska presenteras som likvärdiga alternativ i skolans 

biologiundervisning."52   

 

Av det citatet bör man alltså se vetenskapen och religionen som att de skulle stå i konflikt 

mot varandra och agera i olika sfärer. Så enligt denna lärobok har de bokstavstroende 

kristna en syn på vetenskapen som överstämmande med religionen när det kommer till 

skapelsen samtidigt som de har en konflikt syn när det kommer till Darwin utvecklingslära. 

Detta visar oss att en och samma religiösa människa kan falla in under olika modeller att se 

relationen på beroende vilken del av vetenskapen som behandlas, enligt författaren av 

denna lärobok. 

 

Angående vilken av dessa olika sätt att se på bibeln som är vanligt står det såhär:  

 

"Den vanligaste åsikten är att Bibeln innehåller Guds ord, Bibeln berättelser är 

skrivna av människor som levde i en annan tid med en annan världsbild, menar 

man."53  

 

Bibel författarna skrev utifrån en stark upplevelse av gud. Detta för med sig att de bör tas på 

allvar när det kommer till berättelsernas religiösa budskap.  

 

"Det viktigaste i Bibelns skapelseberättelse är det synsättet att gud skapande 

världen, inte hur det gick till" 54 

                                                           

51
 Alm (2002) s, 76 

52 Alm (2002)s, 77 
53 Alm (2002)s,77 
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Detta citat tycker jag talar för en möjlig kontaktsyn mellan vetenskap och religion. Om bibeln 

inte kan tala om för oss hur världen skapades skulle det kunna ses som en fråga för 

vetenskapen. Min tolkning är att här förmedlas det att de flesta kristna har en bild av att 

religionen och vetenskapen står i någorlunda kontakt med varandra. Bibeln lär oss att gud 

skapade världen, möjligtvis förklarar vetenskapen hur. Ovanstående resonemang faller in 

under en kontaktsyn mellan vetenskap och religionen.  

 

Denna bok lyfter fram tre typer av bibeltolkningar. Två av dem är kristna tolkningar och den 

tredje är ickekristen. De som är bokstavstroende faller in under gruppen fundamentalister. 

Dessa lyfts fram som att de har en bild där religionen är totalt överstämmande med 

vetenskapen.  

 

Den vanligaste tolkning bland kristna är att  bibeln ska ses som viktig men inte bokstavligt 

sann. Denna tolkning har en bild av vetenskap och religion som något som skulle kunna vara 

överlappande på somliga plan, men att de inte önskar att besvara samma frågor. Medan 

religionen lär oss att gud skapande världen men inte hur, och vetenskapen lär oss hur 

världens skapandes men inte varför. Det går inte att tolka det som att de sistnämnda har en 

helt  överlappande syn på religion och vetenskap och inte heller en helt skild syn. Då om 

religion och vetenskap skulle vara helt överlappande skulle de både besvara samma frågor 

med samma svar. Om de skulle vara helt skilda skulle de inte mötas på sådant sätt som de 

gör enligt denna boks tolkning.  Boken förmedlar att både vetenskapen och religionen har 

samma mål, att säga något som är sant. Men på olika frågor. Detta för med sig att det boken 

förmedlar passar in på en typ av kontaktsyn. Den kontaktsyn där religion och vetenskap har 

samma mål, att säga något som är sant och också gör det.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

54 Alm(2002)s, 77 
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13.3 Religion och sammanhang - Religionskunskap A och B  

Börge Ring 

 

Denna bok är till religionskunskap A och B. Tre av mina fem läromedel som jag undersöker är 

endast till A kursen. Detta anser jag inte spelar någon roll för denna undersökning då läraren 

själv avgör vad som ska tas upp på A och B kursen, men det bör nämnas. 

 

I bokens introduktions del ger författaren en definition av religion. Ring skriver att religion är 

en form av livsåskådning och i religioner finns tron på en Gud som ger livet mening.55 Denna 

bok förmedlar alltså en skillnad mellan livsåskådningar och religiösa livsåskådningar då den 

senare formen innebär en tro på en högre verklighet, något bortom det ”vardagligt verkliga”.  

Senare i introduktionen ställs frågan till läsaren om läsaren tror att religionen är något som 

kommer att ”utvecklas bort” i och med att vi lär oss mer, och då får mindre behov att tro.56 

Uttalanden som dessa, även om de är ställda i frågeform till läsaren förmedlar en form av 

konfliktsyn mellan religion och vetenskap. Eftersom det tas upp att religionen inte skulle 

behövas när vi vet mer om världen än vad vi gjorde förut. Detta lär oss att vetenskapen har 

rätt (eller åtminstone mer rätt) och religionen har fel. För detta krävs det att religion och 

vetenskap gör anspråk på att säga något om samma sak.  

 

Denna bok tar precis som föregående bok upp tre sätt att se på bibeln. 

  

1.Bibeln är Guds ord 

2.Bibeln handlar om Gud 

3. Bibeln är en vanlig bok 

 

Bibel tolkning 1 

De som tolkar att bibeln är guds ord tänker sig att människor har hållit i pennan men att gud 

har fört den och bestämt ord för ord vad som ska stå. Detta kopplas till en fundamentalistisk 

tolkning av bibeln57   

                                                           

55
 Ring (2001) s,8 

56
 Ring (2001) s, 12 

57Ring (2001) s, 43 
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Det står att en fundamentalistisk (här betyder det bokstavstroende) tolkning av bibeln leder 

till konflikt med naturvetenskapen.  

 

Fundamentalister hävdar att vetenskapen är opålitlig, eftersom den alltid har 

fått revidera, omarbeta sina upptäckter. Så småningom kommer 

vetenskapsmännen att komma fram till att bibelns skapelseberättelse är sann. 

58  

 

Detta citat är enkelt att placera in i en "religious expansionist view" då den utgör definition 

för vad den modellen går ut på. Religious expanist view är en av de två modeller som 

tillskrevs av Stenmark. Synsättet att vetenskapen någon gång i framtiden ska ha växt till 

något som kan förklara religionen, eller tvärtom går inte att placera in under någon av de 

andra modellerna. Här har vi ett exempel på att religionen en dag kommer växa till något 

som kan förklara vetenskapen. Att vetenskapen ska komma fram till att religionen är rätt bör 

alltså placeras in under religiös expansionist modellen.  

 

Bibel tolkning 2  

Det finns beskrivningar av gud i Bibeln. Människor har upplevt Gud och velat skriva om det. 

Upplevelserna av gud är olika och därför är beskrivs gud olika. Den genomgående tanken i 

denna bibeltolkning är att Gud finns och att han har skapat världen, inte exakt hur.  

Detta gör att den första frågan inte blir huruvida det som står i bibeln stämmer överens med 

vetenskapen utan snarare vilket budskap som förmedlas om hur jag ska leva.59  

 

Denna bibeltolkning tänker jag mig ska placeras in under kontaktsyn. Religionen lär oss hur vi 

ska leva, rent etiskt. Medan det är möjligt att vetenskapen förklarar för oss hur världen har 

skapats. Jag tänker mig här en överlappande syn på sådant sätt att religion och vetenskap 

har samma mål - att förklara något, men att man bör ser det på sådant sätt att de inte riktigt 

ställer samma frågor. De undersöker inte samma områden.  

 

Bibel tolkning 3 

                                                           

58 Ring (2001) s, 42 
59

 Ring (2001) s, 44 
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Bibeln är en vanlig bok. 

 

 Man kan läsa bibeln ur ett historiskt perspektiv. Det religiösa budskapet och 

dess betydelse för människor tar man inte ställning till.60  

 

En historisk  bibelsyn lämnar alltså stor plats för vetenskapliga förklaringar. Jag tänker mig 

här alltså att man kan se det som icke överlappande men att vetenskapen är ovanstående 

religionen. Bibel ska inte ses på som mer än en vanlig bok. Vad som är intressant och bör 

nämnas är att det står att denna bibeltolkning kan både troende och icke-troende ha. 

Tillskillnad ifrån föregående läromedels bok.   

 

13.4 Religion a & b 2000 

Birgitta Thulin, Sten Elm 

 

I Boken står det att ofta när vetenskapen studerar religionen så hamnar det vetenskapliga 

och det religiösa i konflikt med varandra.61 Det står även att läsa att fundamentaliskt 

troende ofta har sett vetenskapen som ett angrepp på religionen. Jag tänker mig att fler än 

fundamentalister borde anse att vetenskapen är ett angrepp på religionen om nu dessa två 

ofta hamnar i konflikt med varandra. Uttrycket att när vetenskapen studerar religionen 

tänker jag mig bär på en inneboende betydelse att vetenskapen är en högre auktoritet än 

vad religionen är när det kommer till sanningsanspråk. Det skulle varit möjligt att presentera 

vetenskapen som något som säger något om naturen och religionen som säger något om 

moralen. Här talar man istället om religionen och vetenskapen och sedan om religiösa 

livsåskådningar och icke-religiösa livsåskådningar. Här hade man kunnat ta upp att 

vetenskapen inte besvarar moraliska frågor, för att förmedla en bild av religion och 

vetenskap som att de inte bara står i konflikt med varandra. Att de båda skulle stå i konflikt 

med varandra är en möjligtvis förenklad bild då det finns flera sätt att se och förstå 

relationen på. Jag anser att ovanstående resonemang bäst placeras in i kontaktmodellen. 

Den som tänker sig att religionen och vetenskapen är oberoende av varandra skulle inte 

presentera relationen som att de stod i konflikt. För att en konflikt ska vara möjlig krävs det 

                                                           

60 Ring (2001) s, 45 
61 

Thulin, Elm (2006) s, 180 
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att relationen förstås som antingen modell (c) helt överlappande eller modell (b) delvis 

överlappande. Vilken modell som är bäst applicerbar på denna del av denna bok är (b) delvis 

överlappande, även kallad kontaktmodellen. Varför det inte går att placera in detta i (c) är 

för att boken gör skillnad på vetenskap och livsåskådningar. Då vetenskap är något som alla, 

oavsett man vill eller inte är understående när det kommer att tro på eller inte. Vetenskapen 

presenteras inte som något vi själva väljer som livsåskådningar gör, religionen är faller här in 

under livsåskådningar.  

 

Denna lärobok har även ett avsnitt som heter "Att leva som kristen".62 I det avsnittet har jag 

hittat följande:  

Många kristna försöker leva med Jesus förkunnelse som etiskt och moraliskt 

rättesnöre i kombination med en sekulariserad livsstil.63 

 

Författaren går inte in djupare på vad en sekulariserad livsstil innebär. Jag anser att en rimlig 

tolkning är att man har en vetenskaplig världsbild och låter religionen förklara etiska och 

moraliska regler. Jag skulle vilja placera in även detta resonemang i en kontaktsyn. Även om 

det går att argumentera för att en oberoendesyn också skulle kunna vara fallet.  

Det står även att: 

 

 "En kristen fundamentalism vänder sig mot moralupplösningen och betonar 

familjens betydelse. Den vill också att samhället och dess lagar och institutioner 

ska präglas av de kristna värderingarna"64 

 

Här har vi alltså en bild av att religionen bör styra samhällets lagar och institutioner, 

institutioner måste här också vara universitet och lärosäten. Jag tycker att det går att tolka 

ovanstående citat som att religionen bör ha en dominerande roll över vetenskapen. Vilket 

ger oss en bild av att fundamentalister har en helt överlappande syn på relationen mellan 

vetenskap och religion och den normkristna har en kontaktsyn.  

 

                                                           

62 Thulin, Elm (2006)s, 115 
63 Thulin, Elm (2006)s, 115 
64 Thulin, Elm (2006)s, 115 
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13.5 Din tro eller min? Religionskunskap för gymnasiet - Kurs 1.  

Erica Appelros, Anne-Christine Hornborg,Helena Röcklingsberg 

 

Denna bok skiljer sig mycket från de andra böckerna jag har analyserat. Denna bok är skriven 

med en syn på religionen som något i högsta grad subjektivt och förändringsbar. I bokens 

avsnitt om religion och kristendomen gås det igenom högtider och heliga sakrament och 

även några uppdelningar mellan de olika kristna kyrkorna, de andra religionerna som tas upp 

gås igenom på liknande sätt. Boken talar om livsåskådningar på sådant sätt att vi alla 

kommer att utforma vår egen livsåskådning under inflytande av umgänge och 

uppväxt.65Boken lyfter även fram att det inte finns något facit över frågor som rör religion, 

moral eller livsåskådningar. Sådant som förut varit accepterat är idag oaccepterat. Boken tar 

här exemplet med barnaga som för hundra år sedan sågs på som en religiösplikt och idag 

inte är accepterat. 66 

 

 Boken tar upp under ett avsnitt om man bör tro på gud eller inte. Att gud inte går att bevisa 

lyfts fram. Att religiösa människor visst tänker sig att gud går att bevisa besvaras då frågan 

med. Jag tycker att denna bok förmedlar att religion är något som är upp till var och en. 

Boken lyfter egentligen inte fram vad kristna står i frågan huruvida vetenskapen förklarar 

universums uppkomst bättre än vad skapelseberättelsen i bibeln gör. Bokens sista del 

”Varför vågar vi inte kritisera” handlar om varför människor är rädda för att kritisera 

religiösa uttryck. Denna del avslutas med följande citat:  

Vi har alla ett ansvar för att ta religionens roll i samhället på allvar. Finns det 

delar av religionen som kan vara skadliga för människors fysiska och psykiska 

hälsa och kanske till och med kan vara ett hot mot det demokratiska 

samhället?67  

Ovanstående citat förmedlar en bild av att religionen är skild ifrån vetenskapen och vetande, 

anser jag. Med hjälp av vetenskap och vetande bör vi avgränsa vad religionen får utgöra. Det 

krävs enligt dessa författare vetenskap för att avgöra vad som bör få vara religion, 

religionens ramar bör bestäms av vetenskapen.  

                                                           

65
 Appelros, Hornborg, Röcklingsberg (2006) s,13 

66
 Appelros, Hornborg, Röcklingsberg (2006) s,159 

67
 Appelros, Hornborg, Röcklingsberg (2006) s,188 
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 Det står att möjligen var det enklare förr i tiden då alla hade samma religion och kultur, så 

ser det inte längre ut idag då vi påverkas av globaliseringen som skett. Boken är tydlig med 

att framföra att det inte finns någon objektiv sanning i frågor rörande religion. Själva tanken 

att det skulle finnas en objektiv sanning känns för denna bok föråldrad. Samtidigt som den 

förmedlar en bild av att människans lika värde och demokratiska värderingar är 

odiskuterbart något som ska eftersträvas. Det står att boken ska fostra medborgare som 

respekterar andras ställningstagande så länge dessa inte står i strid med demokratiska och 

jämställda värderingar i samhällets värdegrund.  

 

 Denna bok skiljer sig i mångt och mycket från de andra böckerna jag har med i 

undersökning. Jag anser att författarna till denna bok har haft ett annat utgångsläge än de 

andra, dessa författare önskar att skapa medborgare som är toleranta gentemot 

oliktänkande och ser på åsikter och livsåskådningar som något var och en är ansvarig för att 

både skapa, upprätthålla, ifrågasätta och stå för. Dessa förändras för individen under tid då 

arbetet med att skapa sig en livsåskådning aldrig blir klart, enligt bokens författare. Denna 

bok förmedlar – och detta baserar jag inte minst på den stora frånvaron av diskussionen 

rörande relationen mellan vetenskap och religion i oberoende modellen. Ingen kontakt går 

att utläsa i relationen mellan vetenskap och religion utan det ges snarare en bild av att de är 

två skilda praktiker där en objektiv syn på religionen inte finns. 

 

 

14. Diskussion och sammanfattning av analys  
 

Vad min undersökning visar är att det finns ingen gemensam bild av relationen mellan 

vetenskap och religion i de läroböckerna jag undersökt. I min undersökning kom jag också 

fram till att detta område inte ges stor plats i läroböckerna. Möjligt är att den kommer få det 

i läromedelsböcker som kommer tillkomma i framtiden i och med att det står med i den nya 

läroplanen. Samtliga av de fem läromedelsböckerna jag har undersökt förmedlar en bild av 

att religion är en livsåskådning. Livsåskådningar finns det två huvudsakliga varianter av, de 

som är religiösa och de som är icke-religiösa. De religiösa livsåskådningarna har gemensamt 
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att de kräver något mer än vår ”vardagliga verklighet” för att förklara världen. 

Livsåskådningar är något som är subjektivt och även förändlig över tid. Detta ger en bild av 

att religionen är skild ifrån vetenskapen på sådant sätt att vetenskapen är mer stabil och 

objektiv. Vilket skulle kunna argumenteras emot för vetenskapen existerar genom att den 

reviderar sig själv. En av mina undersökningsböcker tar exemplet med att jorden är rund. 

Detta kan vi tro på för att det går att bevisa matematiskt. Detta förmedlar en bild av att 

vetenskapen är ovanstående religionen. Det hade varit möjligt för dessa böcker att 

presentera innehållet på sådant sätt att vetenskapen besvarar frågor som faller in under 

vetenskapens ramar. Religionen skulle kunna presenteras som att den besvarar sådant som 

faller in under religionens ramar (moral, yttersta anledning) Om detta vore fallet skulle en 

kontaktbild syn, eller delvis överlappande relation mellan religion och vetenskap förmedlas. I 

de delar av böckerna som önskar att ge svar på vad religion är. Men som min undersökning 

visar så görs inte det. Intressant är att det i andra delar av böckerna då det tas upp vilken syn 

religiösa har på världen att det då förmedlas en bild där vetenskapen och religionen skulle 

stå i just sådan kontakt med varandra.  

Fyra av mina fem läromedelsböcker har ändock med avsnitt som handlar om relationen 

mellan vetenskap och religion. Två av dessa tar upp det på liknande sätt. Olika 

bibeltolkningar används för att presentera olika sätt att se på relationen mellan vetenskap 

och religion. Detta är ett av min undersöknings resultat.  Läromedelsböckerna presenterar 

det som att olika sätt att förstå och tolka bibeln leder till olika sätt att se på relationen med 

vetenskapen. Det skulle kunna vara tvärtom, att olika sätt att förstå relationen mellan 

vetenskap och religion skapar olika förutsättningar för vilka bibeltolkningar som bör ses som 

mest troliga.  

Religion och sammanhang och Religionskunskap för gymnasiet båda böckerna tar upp tre 

möjliga sätt att tolka bibeln. Det första sättet är att tolka bibeln bokstavstroende. Detta 

väljer båda läroböckerna att kalla för en fundamentalistisk tolkning. Denna tolkning bör 

placeras in i modellen (a) helt överlappande då religion och vetenskap tycks säga samma sak 

(skapelseberättelsen). När vetenskapen går emot religionen har vetenskapen fel. Jag tänker 

på evolutionsteorin.  
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Bibel tolkning två som lyfts fram i båda Religion och sammanhang och Religionskunskap för 

gymnasiet beskrivs även den på liknande sätt av bådad böckerna. Det är en kontaktsyn 

mellan vetenskap och religion som lyfts fram. Alltså modell (b) denna förståelse av bibel lyfts 

fram som den mest ”vanliga” bland kristna och tillskrivs inte med ett negativt ord, som 

fundamentalism. Kristna med denna syn beskrivs som att de tror att Gud har skapat världen 

och det kan vi lära oss av bibeln. Men hur världen är skapad och under vilken tidsrymd detta 

skedde är en fråga för vetenskapen.  

Den tredje bibeltolkningen som lyfts fram Religion och sammanhang och Religionskunskap 

för gymnasiet är intressant då den skiljer sig markant. Tolkningen går ut på att bibel är en 

bok som alla andra, och ska alltså inte givas någon gudomlig auktoritet ibland böcker. I 

Religion och sammanhang tillskrivs denna tolkning vara en tolkning som inte är möjlig för en 

person som är kristen. I Religionskunskap för gymnasiet är denna tolkning möjlig att ha som 

kristen individ. Detta är en intressant skillnad att analysera. Jag tänker mig att enligt 

Religionskunskap för gymnasiet går det att ha en bild av relationen mellan vetenskap och 

religion som att vetenskapen är den säkraste sanningskällan för oss medan för Religion och 

sammanhang lär oss att en sådan tolkning är inte möjlig att inneha och samtidigt vara 

kristen. Denna tolkning bör placeras in under modell (a) att religion och vetenskap är skilda 

praktiker. Dessa två böcker har olika syner på vad för tolkning av bibeln och även vilken 

förståelse av relationen mellan vetenskap och religion det är möjligt att ha som kristen. 

Detta visar på hur skild bild de olika läromedelsböckerna faktiskt har på samma frågor.  

Söka Svar är den bok som klarast belyser relationen mellan vetenskap och religion och hur 

kristna tolkar denna. Det står i den att de flesta kristna ser det som att naturvetenskapen 

kan besvara frågor om hur världen har tillkommit medan religionen besvarar frågor varför. 

Detta bör placeras in i kontaktmodellen (b). Av denna bok ges ingen bild av det är en konflikt 

mellan religion och vetenskap utan snarare att det är en harmoni emellan dem. De 

behandlar inte samma frågor men har samma övergripande mål – att säga något som är 

sant. Men med skilda utgångspunkter. Religion a & b 2000 lär oss att när man vetenskapligt 

studerar religionen så uppstår ofta en konflikt dem emellan. De som tillskrivs ha ett problem 

med denna konflikt är de fundamentalistiskt kristna. De fundamentalistiskt kristna tillskrivs 

att ha en bokstavstroende tolkning av bibeln. Här borde fallet snarare vara att även de som 



32 
 

har en kontaktsyn som består av harmoni mellan de två har ett problem med denna konflikt, 

men detta lyfts inte fram.   

Religion a & b 2000 skriver att de flesta kristna försöker leva efter kristendomens etik 

kombinerat med en sekulariserad livsstil. Jag anser att en rimlig tolkning här är att de flesta 

kristna lever med en vetenskaplig världsbild samtidigt som man försöker efterleva vad 

kristendomen lär oss om moral. Jag tänker mig även här att lämpligast är att tillskrivna en 

kontaktsyn mellan religion och vetenskap. Alltså modell (b).  

Din tro eller min? skiljer sig mycket från de andra böckerna. Den talar förvisso om 

livsåskådningar som är religiösa eller icke-religiösa på liknande sätt men där tar likheterna 

slut. Ur denna bok kan jag inte hittat något som talar för en om ens möjlig kontakt mellan 

vetenskap och religion. I Din tro eller min? är vetenskapen något objektivt och sann. De 

moraliska värden som säger att människor har ett lika värde, är ovanstående sådant som 

säger emot det.  

Fyra av mina fem läromedelsböcker ger den bilden av att den vanligaste tolkningen som 

kristna har av relationen mellan vetenskap och religion, är den som placeras in under 

kontaktmodellen. Detta är inte baserat på när böckerna diskuterar vad religion är, utan när 

böckerna diskuterar hur troende ser på världen. Det förmedlas en bild av att vetenskapen 

och religionen står i kontakt(överlappande) med varandra. Om man önskar att se det på 

annat sätt, faller man in under två av möjliga grupper. Grupp 1 är den fundamentalistiska 

gruppen som både bok 2, 3 och 4 tillskriver de som har en bokstavligtolkning av bibeln. 

Grupp 2 är den grupp som tänker sig att bibeln möjligtvis inte är en säker källa till kunskap. 

Denna grupp är enligt Religionskunskap för gymnasiet inte kristna och enligt Religion och 

sammanhang möjligtvis kristna eller inte.  I de delar av läroböckerna där det diskuteras vad 

religion är tycks däremot en annan bild av relationen mellan religion och vetenskap 

förmedlas. En bild av att vetenskapen är högre stående och att en kontakt mellan vetenskap 

och religion inte finns. Ingen överlappning, modell A. Detta är möjligtvis den mest 

intressanta slutsatsen jag kommit fram till i min undersökning. Den boken som skiljer sig gör 

det genom att påpeka kristendomens påverkan på västvärldens moral. Jag tror inte 

författarna till de olika läromedelsböckerna är medvetna om denna inkonsekvens i deras sätt 

att förmedla en bild av relationen mellan vetenskap och religion. Jag tror att de inte tänkt, 
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tillräckligt mycket på vilken bild av vetenskap och religion som förmedlas i skrivandet av 

religionsläromedels böckerna. Möjligtvis under de delar som tar upp olika sätt att se på 

världen men inte i de delar där det diskuteras vad religion är. 

Ingen bok har ett avsnitt som heter något i stil med ”religion och vetenskap – möjliga 

synsätt” eller något i den stilen som skulle vara önskvärt då det är tillskrivet läroplanen.  

15. Sammanfattning 
 

Jag ställde mig frågan: Vilken bild av relationen mellan vetenskap och religion ges av de fem 

svenska läromedelsböcker jag har analyserat för gymnasieskolan idag?  

I fyra av fem böcker har jag hittat att en kontaktsyn mellan vetenskap och religion. Detta rör 

de delar av böckerna som talar om vilken syn kristna har på relationen mellan vetenskap och 

religion. De delar av böckerna som talar om vad religion är, förmedlar snarare en icke 

överlappande relation mellan religion och vetenskap. Då religionen framställs som att vara 

subjektiv och förändlig i och med det egna livets gång. Det går inte av min studie att utläsa 

någon enformig bild av relationen mellan vetenskap och religion i Svenska läromedelsböcker 

som används av svenska gymnasieskolan idag.  

Det lyfts även fram i tre av mina fem böcker att en mer strikt bibeltolkning, den 

bokstavstroende. Bokstavstroende tillskrivs att vara fundamentalister, och fundamentalister 

ur denna definition tillskrivs att se på relationen som överstämmande. Detta förmedlar en 

bild av att kristna tänker sig att det finns en kontakt mellan religionen och vetenskapen då 

båda spelar roll och är viktiga. De ser relationen på annat sätt är antingen fundamentalistiska 

eller icke troende.  

Beroende på vilket sätt man ser på bibeln, så följs det med, enligt böckernas författare ett 

sätt att se på relationen mellan vetenskap och religion.  

Relationen mellan vetenskap och religion tillskrivs inte i någon större grad i någon av 

böckerna. Fokus ligger på andra frågor i böckerna som religionshistoria och högtider.  
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