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Abstract:

In the curriculum from 2011 for Religion in Swedish Upper Secondary School, a new 

content has been added regarding the relationship between religion and science. The 

pupils are supposed to acquire a view of how the understanding of religion and science 

can express questions concerning creationism and evolution. The purpose of this study is 

to identify how this relation between religion and science is represented in textbooks for 

the subjects of Religion and Biology and how pupils are encouraged to reflect on and 

discuss this relationship. The method of this essay consists of a qualitative content analysis 

of textbooks from both Religion and Biology. The result of this study showed an overall 

multifaceted picture of the relation between religion and science. 
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Inledning

Religion och vetenskap har länge haft en konfliktfylld relation och fick en ny 

omdebatterad relation när Charles Darwin presenterade evolutionsteorin i sin bok Om 

arternas uppkomst år 1859. Med sin teori om naturligt urval, där arter med vissa egenskaper 

blir mer anpassade för att utvecklas och förändras i naturen och bäst möjlighet för en 

vidare fortplantning, kunde Darwin förklara människans och djurens uppkomst utan 

inverkan av något ontologiskt väsen. Darwin bemöttes med en mängd invändningar med 

olika argument från ett vetenskapligt, filosofiskt, moraliskt och religiöst håll.1

Från samtida religiösa grupper, främst kristna, uppkom kritik mot avsaknandet av en 

förutbestämd harmoni eller essens i naturen, och att systemet endast byggde på 

slumpmässiga variationer i arvsmassan hos arter i ett naturligt urval. En annan 

komponent från Darwins teori som blev svårt att acceptera för kristna grupper var 

människans nya, likartade ställning med djuren. Att människan ursprungligen har 

utvecklats genom det naturliga urvalet rubbade bilden om människan som den förnuftiga 

och mer intelligenta som alltid stått över alla andra varelser i skapelsen.2

Från vetenskapligt håll började under slutet av 1800-talet allt fler nya förklaringar ges av 

synsätt och fenomen i världen som tidigare endast religionen kunnat förklara. Ett exempel 

på detta är åska, en naturföreteelse som de gamla vikingarna i Norden förklarade genom 

att den fornnordiska guden Tor kastade ut blixtar med sin hammare för att strida mot 

jättar. Sedan när det vetenskapliga synsättet gav en alternativ förklaring till orsaken 

bakom åskan som elektriska urladdningar accepterades den som en fullständig förklaring 

till fenomenet. Detta gjorde att den religiösa tolkningen av blixten och åskan hamnade i 

bakgrunden för enligt mångas mening kunde världen förklaras endast med hjälp av 

vetenskapen. Enligt detta sätt att resonera anses vi inte längre behöva ta hjälp av 
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gudomliga makter för att förklara vissa företeelser på vår jord. Resonemanget gör också 

gällande att så länge det finns luckor som vetenskapen inte kan förklara kommer det 

finnas plats för religiösa förklaringar. Detta brukar definieras med begreppet God of the 

gaps där innebörden av världen delas upp i två delar, Guds område som innefattar tron 

och känslan och vetenskapens område som omfattar förnuftet.3

Denna motsättning mellan religion och vetenskap är ett område som framkommit i den 

nya kursplanen för Religionskunskap från 2011. En nyhet i jämförelse med kursplanen 

från 2000 är ett nytt religionsfilosofiskt område som belyser debatten kring tro och 

vetande. Nyheten skildrar hur religion och religiösa uttryck och sanningsanspråk ska 

förhålla sig och analyseras i motsats eller i samband med vetenskapliga teorier och 

förhållningssätt. I ämnets syfte för Religionskunskap 1, 50 poäng, på gymnasiet från 

Skolverkets dokument återges följande: 

 

Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och 

vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse 

och evolution.4

Det handlar om hur religion och religiösa kunskaps- och sanningsanspråk ska förstås och 

analyseras med hänsyn till vetenskaplig teori och metod och ett vetenskapligt 

förhållningssätt. En annan aspekt som lyfts fram av Skolverket har anknytning till skolans 

värdegrund och lyder som följande:

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den 

ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till 
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sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska 

det alltid klart framgå vem det är som står för dem.5

Skolan ska vara öppen och objektiv för olika uppfattningar och se till att de presenteras 

likvärdigt för eleverna i alla ämnen. I ämnesplanen för biologi blir detta ett dilemma då 

eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld 

med evolutionsteorin som grund.”6  I biologin ska undervisningen vara baserad på en 

vetenskaplig grund och kan därför inte tillmäta alternativa livsåskådningar som inte följer 

vedertagna vetenskapliga principer lika stor plats. Samtidigt återges det i ämnesplanen för 

biologi att ”Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt 

värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-

vetenskaplig grund.”7  Påståenden som bygger på icke-vetenskaplig grund måste därför 

också presenteras för att eleverna ska kunna diskutera och skilja dem emellan. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga förhållandet mellan religion och vetenskap i 

läromedel för Religionskunskap och Biologi på gymnasiet. Syftet kommer att uppnås med 

hjälp av följande frågeställningar: 

1. Hur framställs relationen mellan vetenskap och religion i de undersökta läromedlen?

2. På vilket sätt uppmanas eleverna att kritiskt analysera frågor om tro och vetande?

Studien har undersökt om och hur frågan kring relationen mellan religion och vetenskap 

har aktualiserats i nya tillverkade läroböcker som tillkommit efter att den nya 

ämnesplanen antogs i religion och biologi för gymnasieskolan. Utgångspunkten blir de 

fyra grundläggande uppfattningarna för relationen mellan religion och vetenskap som 
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presenteras i Mikael Stenmarks artikel i Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och etik i 

skolan: oförenlighetsteorin, separationsteorin, kontaktteorin och ersättningsteorin.8 

Underfrågor blir därför: framställs dessa teorier explicit i läroböckerna, och i så fall hur? 

Framställs någon teori som mer tongivande än andra?

Material och avgränsning

Studien kommer kartlägga förhållandet mellan religion och vetenskap i läroböcker 

producerade från 2011 och framåt. Studiens material består av sex stycken läroböcker 

varav tre i Religionskunskap 1 & 2, och tre i Biologi 1. Samtliga undersökta läromedel 

säger sig vara skrivna utifrån den senaste läroplanen av Skolverket från 2011. Det har varit 

nödvändigt att avgränsa materialet till tre böcker för varje ämne på grund utav studiens 

begränsade omfång. Samtidigt ger tre böcker i varje ämne en relativt bra överblick av det 

undersökta området. Läromedel från två ämnen som båda bör skildra förhållandet mellan 

religion och vetenskap ger en övergripande bild hur olika förhållningssätt presenteras för 

elever i gymnasieskolan. Avsnitten om religion och vetenskap i varje enskild bok kommer 

kartläggas och analyseras. Följande böcker ingår i undersökningen: 

• Religion. 1 och 2, Liv och mening är skriven av Gunilla Rundblom och Leif Berg år 2014. 

Den andra upplagan är utgiven av NA Förlag AB och är på 430 sidor. 

• Religion 1&2, Specialisering är skriven av Birgitta Thulin och Sten Elm år 2012. Den tredje 

upplagan är utgiven av Interskol Förlag AB och är på 320 sidor.

• Religion: för gymnasiet. 1 är skriven av Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter och Veronica 

Wirström år 2012. Den första upplagan utgiven av Natur & Kultur och är på 232 sidor. 

• Insikt Biologi 1 är utgiven av Natur & Kultur 2011. Boken är på 285 sidor och är skriven 

av Lena Brynhildsen, Henrik Brändén och Magnus Ehinger. 

•  Iris biologi. 1 är skriven av Anders Henriksson år 2012. Den första upplagan är utgiven 

av Gleerups och är på 328 sidor. 
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• Biologi 1 är skriven av Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander och Per-

Olof Wickman år 2011. Den fjärde upplagan är utgiven av Liber AB och är på 303 sidor. 

Religionskunskap i gymnasieskolan ges i tre olika kurser. Religionskunskap 1, 50 poäng, 

som bygger på kunskaper från grundskolan ges till samtliga program på gymnasiet.9 

Kursen har i sitt centrala innehåll punkten ”Olika uppfattningar om relationen mellan 

religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten”10  Religionskunskap 2, 50 poäng, 

bygger på kursen Religionskunskap 1. Kursplanen belyser att ämnets centrala innehåll bör 

innehålla: ”Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap, hur de kan 

komma till uttryck och vad de kan betyda för individers förståelse av sig själv och sin 

omvärld”11. Sista kursen heter Religionskunskap - specialisering, 100 poäng, och omfattar 

relation mellan religion och vetenskap i ämnets syfte men området finns ej nämnt i 

kursens centrala innehåll. Därför avgränsas studien till läroböcker för Religionskunskap 1 

och 2. Ämnet Biologi för gymnasieskolan ges också i tre olika kurser. Biologi 1, 100 poäng, 

som bygger på kunskaper från grundskolan. Biologi 2, 100 poäng, bygger på kursen 

biologi 1 och sista kursen Bioteknik, 100 poäng, som också bygger på kunskaper från 

biologi 1. Kursen biologi 1 är den enda som innefattar evolutionen i sitt centrala innehåll 

och därför har studien avgränsats till läroböcker för endast Biologi 1. 

Metod

Metoden som är bäst lämpad för att besvara studiens frågeställning är en kvalitativ 

innehållsanalys. Metoden går ut på att kartlägga det väsentliga innehållet i texten med en 

analys av kontext och helhet. Kvalitativ innehållsanalys ger en bra bild då det eftersökta 

innehållet ofta ligger gömt mellan raderna och hittas genom en analys av texten.12 

Metoden har visat sig vara effektiv för att identifiera specifika fenomen och skapa sig en 
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uppfattning om det undersökta materialet lever upp till förutbestämda förväntningar.13 

För att besvara den första frågeställningen ”Hur framställs relationen mellan vetenskap och 

religion i de undersökta läromedlen?” kommer en kvalitativ innehållsanalys utföras på 

läroböckerna. Studien kommer att kartlägga i vilket sammanhang och på vilket sätt 

relationen mellan religion och vetenskap återges utifrån Mikael Stenmarks fyra teorier. För 

att besvara den andra frågeställningen ”På vilket sätt uppmanas eleverna att kritiskt analysera 

frågor om tro och vetande?” kommer studien använda en kvalitativ innehållsanalys som 

behandlar hur materialets innehåll uppmanar till diskussion och analys rörande 

förhållandet mellan religion och vetenskap. 

Forskningsöversikt

Det finns en brist på tidigare forskning gällande relationen mellan religion och vetenskap i  

läromedel då ämnet nyligen har aktualiserats i läroplanen för religionskunskap. Därav är 

avsnittet tidigare forskning kortfattat men det motiverar också studiens betydelse i det 

relativt nya forskningsfältet. 

I den andra upplagan av Kjell Jonssons bok, Harmoni eller konflikt - förhållandet vetenskap 

religion, framställs en idéhistorisk skildring av relationen och spänningen mellan religion 

och vetenskap genom historien fram till idag. Författaren ger en kronologisk bild hur 

diskussionen religion mot vetenskap sett ut från medeltiden till idag.14

Jonsson visar att vetenskap och teknik, och främst den moderna naturvetenskapen, i allt 

större omfattning har tagit över hur människan bör hantera frågor och svar om tillvaron. 

Till exempel infördes ett nytt dödskriterium i Sverige från och med januari 1988, efter ett 

beslut i riksdagen, där döden relateras till hjärnan istället för hjärtat och 

cirkulationssystemet. Jonsson menar att det äldre hjärtrelaterade dödskriteriet anses 

motsvara en religiös syn på livet då dagens medicinska vetenskap kan hålla ett hjärta och 
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blodcirkulationen vid liv med hjälp av maskiner trots att hjärnan helt saknar tecken på liv. 

Det nya beslutet gav vetenskapen en central plats för hur människan bör se på döden och 

livet.15

Detta innebär inte att alla vetenskapsmän skulle vara anhängare av en syn på döden 

kopplat till hjärnan eller att en präst automatiskt skulle föredra ett hjärtrelaterat 

dödsbegrepp. Men det illustrerar en spänning de två storheterna religion och vetenskap 

emellan.16

Det finns en brist på tidigare forskning gällande relationen mellan religion och vetenskap i  

läromedel då ämnet har nyligen aktualiserats i läroplanen för religionskunskap. Därav är 

avsnittet tidigare forsknings innehåll kortfattat. Granskning av läromedel är nödvändig då 

kunskapen som förmedlas skrivs ur ett eller flera perspektiv. Viss kunskap ses som mer 

värdefull och annan prioriteras bort. Kjell Härenstam, professor i religionsvetenskap med 

inriktning mot religionsdidaktik vid Karlstads Universitet, skriver en artikel i 

Ämnesdidaktiska brobyggen – didaktiska perspektiv inom lärande och forskning om hur kunskap 

produceras och framställs i svenska läroböcker. Han har kartlagt hur tibetansk buddhism 

representeras i svenska läroböcker. Den didaktiska reflektionen han visar är att kunskap 

som prioriteras och annan som sorteras bort beror främst på en fråga kring 

bakomliggande perspektiv och makt. En makt för bokförlagen bakom läromedel att 

sortera fram kunskap som de själva tycker representerar ett visst ämne. Därav hamnar vi i 

en diskussion kring objektiv och subjektiv kunskap. Men läroböcker kan inte och bör inte 

försöka visa på en helt objektiv sanning utan ska ge läsaren ett brett perspektiv för 

diskussioner och nya insikter av ämnet.17
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Johan Wickströms kapitel i Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och etik i skolan behandlar 

hur läroböcker och andra texter bör urskiljas och användas i religionsundervisningen. En 

lärares förmåga att analysera, välja och kritiskt granska läroböcker är central för 

undervisningens utformning.18  Wickström förkunnar vad han kallar en didaktisk 

textkompetens vars företrädare menar att en avsaknad av en läromedelsgranskning och en 

förekomst av stereotyper och felaktigheter betyder att lärare och blivande lärare behöver 

förmågan att kritiskt granska och analysera texter i läroböcker. Han framhåller att ett 

användande av läromedel med stereotyper och felaktigheter kan lyfta fram andra aspekter 

och frågor kring ett visst ämne.19 För att kunna använda det vinklade materialet behövs en 

textkompetens att kunna upplysa om felaktigheter och möjligen tillhandahålla annat 

material som komplement. 

Teoretiska utgångspunkter

Mikael Stenmark har identifierat fyra teorier om hur vetenskap och religion kan förhålla 

sig till varandra i sin artikel ”Naturvetenskap och Religion” från boken Religionsdidaktik - 

mångfald, livsfrågor och etik i skolan.

1. Enligt oförenlighetsprincipen har religion och vetenskap haft en djup konflikt mellan 

varandra ända sedan Darwin publicerade sin bok Om arternas uppkomst 1859. En sida 

måste väljas då det inte längre är möjligt att förena båda storheterna. Naturvetenskapen 

kommer en dag stå som slutgiltig segrare som en förklaring av universum och världen och 

kommer göra gudstron och religionen överflödig. 

2. En annan teori som utformats av biologen Stephen Jay Gould är separationsteorin där 

religion och naturvetenskap kan förenas därför att de är två helt skilda fenomen utan 

förbindelse eller överlappning. Både religion och vetenskap ska respekteras för sitt 
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innehåll men behandlas som två åtskilda storheter med olika frågor, målsättning och 

metoder. 

3. En tredje tolkning av relationen är en kontaktteori där religion och vetenskap kan förenas 

för att de är två olika fenomen men kan också komma i kontakt och påverka varandras 

innehåll. Ian Barbour (1990) ger ett exempel hur relationen kan se ut:

[S]cience and religion are considered to be relatively independent sources of ideas, but 

with some areas of overlap in their concerns. In particular, the doctrines of creation, 

providence, and human nature are affected by the findings of science.20

4. En sista teori som Stenmark presenterar är en ersättningsteori som togs fram av Edward 

O. Wilson, grundare av sociobiologin. Detta synsätt på förhållandet mellan vetenskap och 

religion förkunnar att naturvetenskapens område kan utvecklas så pass mycket att den 

kan och bör ersätta religion som livsåskådning. Grunden i ersättningsteorin enligt Edward 

O. Wilson är att den föråldrade religionens livssyn innehåller en mängd felaktigheter i sitt 

innehåll och måste förkastas. Men den religiösa intuitionen är så pass allmänt vedertagen i 

människans liv att en ny livsåskådning behöver ersätta den traditionella religionen.21 

Skillnaden på ersättningsteorin och den första teorin, är att oförenlighetsprincipen menar 

att vetenskapen slutligen i framtiden kommer att göra religion överflödig medan 

ersättningsteorin förkunnar att vetenskapen bör ersätta religion som livsåskådning nu. 

Dessa fyra teorier blir en väsentlig grund för min undersökning för att kartlägga om och 

hur de framställs i de undersökta läromedlen.

Definitioner

Religion och vetenskap är två vitt spridda begrepp med ett antal olika definitioner. Den 

vetenskap som den här studien kommer fokusera på är främst naturvetenskapen, som kan 

ses som en metod att undersöka fenomen och företeelser i naturen och vår omvärld. 
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Arbetssättet av experiment och observationer på en basis av framtagna teorier är alltså 

själva grunden av naturvetenskapen.22

Religionsbegreppet i förhållande till vetenskapen kommer fokusera mycket på 

kreationism som är uppfattningen att gud som personlig eller övernaturlig transcendent 

kraft har helt eller delvis skapat och designat vår värld.23  Gemensamt för många 

kreationister är en förnekelse av evolutionsteorin med främst kritik mot att människan 

härstammar från djuren. Det finns en mängd olika varianter av kreationism med allt från 

de som tolkar Bibeln bokstavligt och tror att världens skapelse skedde på 6 dagar för cirka 

6000 år sedan till kreationister som antar den naturvetenskapliga världsbilden men menar 

att djuren och växterna har en allt för komplex design för att ha skapats genom ett 

naturligt urval och måste ha en gudomlig formgivare.24  Det senare perspektivet av 

kreationism kallas Intelligent design som anser att sannolikheten för den slumpmässiga 

mutationen i det naturliga urvalet är så pass liten att rörelsen förkunnar att en designer 

måste ligga bakom evolutionen. Begreppet Intelligent design kom i slutet av 1980-talet i 

USA som ett alternativ till evolutionen som förklaring av världens uppkomst då 

kreationismen ej var godkänd i den amerikanska skolan.25

Disposition

Studiens disposition består av sex rubriker där varje lärobok har sin egen rubrik. Varje 

avsnitt om religion och vetenskap redogörs för att sedan avslutas med en sammanfattande 

analys som besvarar frågeställningarna. Längre fram redogörs resultat från alla läroböcker 

i en diskussion och sammanfattning. Därefter följer en rubrik som fastställer slutsatser för 

undersökningen. 
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Undersökning

Religion. 1 och 2, Liv och mening
• Gunilla Rundblom och Leif Berg (2014) NA Förlag Ab Lund

Avsnittet om religion och vetenskap är på sju sidor och heter ”Vi är alla ateister” och 

innehåller en intervju med Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala 

Universitet, som säger så här:

Förr trodde man att en gud eller gudar skapat människan och alla andra livsformer som 

finns. Nu vet vi att allt liv utvecklats av sig självt genom evolutionen. Allt liv är släkt och 

någon gud behövs inte för att förklara varför det finns tulpaner, abborrar, schimpanser 

och människor.26

Dan Larhammar ger sin bild av relationen mellan naturvetenskap och religion ur sitt eget 

perspektiv. Han menar att evolutionsteorin eller utvecklingsläran är den rätta sanningen 

för hur allt liv har utvecklats medan teorin att en gud har skapat världen endast är en 

fantasi som inte finns i vår verkliga värld. Larhammar menar att gud endast finns i 

människans hjärna som en feltolkad bild av världen. Han pekar på att när våra sinnen 

utsätts för svåra påfrestningar kan syrebrist i vår hjärna skapa falska sinnesuttryck och 

utomvärldsliga upplevelser. Larhammar förnekar inte att dessa religiösa föreställningar 

kan vara starka och omvändande för individer men att samtidigt kan samma upplevelser 

framställas på konstgjord väg. Droger som LSD och olika elektroder som tillför elektriska 

strömningar till hjärnan kan framkalla svävande och utomkroppsliga upplevelser. 

Larhammar säger att hjärnan är fantastisk men den kan spela spratt med våra sinnen.27

Larhammar får frågan om religioner är skadliga och svarar att de till största delen skapar 

motsättningar och hat mellan människor. Han anger att religioner lätt skapar ett ”vi och 

dem” perspektiv för trosutövare och att de har den rätta och enda sanningen och att andra 

har fel. Larhammar menar att religionerna har varit en stötesten för vårt samhälles 
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förbättring och vidareutveckling och pekar på katolska kyrkans negativa syn på 

preventivmedel som leder till att miljoner människor dör i aids och kvinnor som dör i 

desperata försök att få abort. ”Och vad religionen betyder för hat och krig i Mellanöstern 

vet vi alla”28. Han pekar endast på negativa sidor av religion och att de mest religiösa 

människorna är de som främst driver fram hat, hämnd och dödande. 

Avsnittet ger en vinklad och subjektiv bild av religion då Larhammar endast lyfter fram 

sin syn på förhållandet mellan religion och vetenskap. Larhammar förkunnar att 

religionerna har varit och är fortfarande i konflikt med vetenskapens utveckling. Han visar 

på den förre presidenten George W Bush som var kristen och förbjöd stamcellsforskning 

under ett par år och hindrade utvecklingen av forskningen som skulle kunna bota en 

mängd svåra sjukdomar.29  Enligt Larhammar hindrar religionen samhällets och 

vetenskapens utveckling som ständigt söker efter nya insikter och sanningar om vår värld. 

Gunilla Rundblom och Leif Bergs bok Religion 1&2 - Liv och mening ger en smal bild av 

relationen mellan religion och vetenskap då den endast innehåller intervjun med Dan 

Larhammar. Läsaren ges inget bredare perspektiv för bakgrunden av förhållandet och ges 

heller inga alternativa synsätt som till exempel kreationism och Intelligent design. Med ett 

innehåll med endast intervjun framställer boken relationen mellan religion och vetenskap 

utifrån ersättningsteorin. Larhammar formulerar det så här:

Vi är fria människor och får tänka själva och det ska vi vara oerhört glada för och rädda 

om. Det har fört med sig att bara en liten minoritet är troende kristna i Sverige i dag. 

Ateisterna och agnostikerna är mer än dubbelt så många. Och vi blir fler hela tiden. Synd 

bara att det inte är så i hela världen.30
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Larhammar menar att det svenska samhället blir mer sekulariserat; religionen försvinner 

mer och mer i invånarnas liv och det blir allt fler ateister och agnostiker. Enligt Larhammar 

är det synd att det religiösa inte har försvunnit så pass mycket i resten av världen som det 

gjort i Sverige. Citatet anger tydligt kapitlets utgångspunkt i ersättningsteorin då 

Larhammar betonar att den religiösa livsåskådningen bör ersättas av ett vetenskapligt 

synsätt. Boken ger inga alternativa förslag på hur relationen skulle kunna vara och ger en 

svag presentation av bakgrundsmaterial för en vidare diskussion bland eleverna. 

Religion 1&2, Specialisering
• Birgitta Thulin & Sten Elm (2012) Interskol Förlag AB Malmö

I förordet för Religion 1&2, Specialisering skriver författarna att det är ett läromedel helt 

anpassat till gymnasieskolans nya läroplan från 2011 (Lgy 11) för Religionskunskap 1 & 2. 

De lyfter också fram att religionens relation till vetenskap intar en central plats i detta 

läromedel.31

Boken har delat upp avsnittet om religion och vetenskap i två delar, en för 

Religionskunskap 1 och en för Religionskunskap 2 då ämnet finns med i kursplanen för 

båda ämnena.32  Avsnittet för Religionskunskap 1 heter ”Uppfattningar om religion och 

vetenskap” och kapitlet lyfter fram grekiska filosofer och etablerade upplysningsmän som 

påverkat relationen mellan religion och vetenskap genom historien fram till idag. I kapitlet 

uppkommer också alternativa livsåskådningar till religioner som till exempel darwinism 

och humanism som växte fram starkare under naturvetenskapens framväxt på 1700- och 

1800-talet.33

I kapitlet för Religionskunskap 2 utvecklas förhållandet mellan religion och vetenskap 

vidare och eleven uppmuntras mer till diskussion och analys kring ämnet. Avsnittet 

skildrar en religiös syn för världens uppkomst med en gudomlig kraft som skapade 
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världen, människorna och djuren med ett syfte. Det finns en inre vägledning, en själ, som 

hjälper individen med svar för livets frågor. Sedan får läsaren tillgång till 

naturvetenskapens utvecklingslära, som innebär att allt liv utvecklats av slumpen och det 

naturliga urvalet som ersätter perspektivet med en gudomlig kraft som skapare av 

världen. 

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.34

Evolutionsteorin lyftes fram mer ingående i avsnittet för Religionskunskap 1, men i det 

kapitlet återges den med att det inte finns något gudomligt syfte med vårt liv på jorden 

och det har ingen högre mening för individen att förhålla sig till. Människan existerar 

endast för sin egen vinning och kommer så småningom dö och bytas ut mot andra 

individer. Här beskriver författarna relation mellan vetenskap och religion utifrån 

separationsteorin då båda förhållningssätten för världens skapelse presenteras till största 

delen ur ett öppet och objektivt perspektiv men ska behandlas som två olika storheter utan 

sammanblandning. För att anamma en tro på naturvetenskapens utvecklingslära måste 

man enligt boken byta bort sin tro gällande att allt en gång skapats av en gudomlig kraft. 

Kapitlet lyfter också fram kreationismen som en religiös syn på hur allt liv startade. 

Skapelsetron var den dominerande uppfattningen bland kristna om hur världen skapades 

fram till att Darwin utvecklade sin evolutionsteori men växte sedan fram starkt igen under 

1900-talet när kreationismen skapades som ett explicit alternativ för utvecklingsläran.35 

Denna del av boken visar också på rörelsen Intelligent design som uttrycker brister som 

finns i evolutionsteorin när det gäller livets och arternas uppkomst på jorden. 36
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Läsaren ges en mängd olika synsätt för hur möjliga förhållningssätt till relationen mellan 

vetenskap och religion kan uttrycka sig. Mycket bakgrundmaterial ges för analys av 

förhållandet och sedan får läsaren en diskussionsfråga som är väldigt central för ämnet. 

Finns det en motsättning mellan religion och vetenskap eller kan de förenas? Hur 

påverkas etiska och moraliska principer? Innebär den moderna vetenskapens upptäckter 

till exempel inom genteknik, att en ny etik och moral växer fram som ibland står i 

konflikt med religioner och livsåskådningar?37

Läsaren ges en god möjlighet att analysera och diskutera hur relationen mellan religion 

och vetenskap skulle kunna tolkas och uppfattas.

Religion: för gymnasiet. 1 
• Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter och Veronica Wirström (2012) Natur & Kultur 

Stockholm

Kapitlet om vetenskap och religion inleds med en förklaring av det svårdefinierade 

begreppet vetenskap. Vetenskap kombineras i samband med vetenskapliga teorier som är 

ett system av antaganden som tillsammans förklarar ett fenomen. För att undersöka 

fenomenen används olika vetenskapliga metoder beroende på inom vilket vetenskapligt 

område som undersöks.38  Boken beskriver att religion fått ett allt mindre inflytande och 

vetenskapen en allt större roll, i alla fall för samhällsstrukturen i Sverige. Detta kan leda 

till en tolkning att religion och vetenskap är motsatser till varandra. Det framgår också att 

”det är ett sätt att se på hur religion och vetenskap förhåller sig till varandra. Men det är 

inte det enda, och kanske inte heller det vanligaste”.39 

Längre fram presenterar kapitlet tre olika förhållningssätt kring relation mellan religion 

och vetenskap som går att identifiera ur Mikael Stenmarks teorier. Den första är ”God of 

the gaps”, där resultat från vetenskaplig forskning har ersatt gamla religiösa 
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föreställningar på vissa specifika områden. Detta synsätt överensstämmer med 

oförenlighetsperspektivet där vetenskapen kommer till slut att överlappa och ersätta de 

religiösa trosföreställningarna. Perspektivet menar att människan endast använt begreppet 

gud för att definiera luckor i tillvaron som annars var omöjliga att förklara. Till slut 

kommer vetenskapen kunna fylla dessa luckor och förklara hela tillvaron och därför 

behövs inte religion mer.40

Nästa perspektiv som presenteras bygger på separationsteorin då religion och vetenskap 

bör behandlas som två åtskilda storheter med olika frågor, målsättningar och metoder. 

Detta förhållningssätt menar att båda behövs och ska respekteras men vetenskapen ger oss 

svar på hur vår tillvaro fungerar medan religion hjälper oss att förstå varför vår tillvaro 

finns och frågor kring rätt och fel.41

Sista förhållningssättet som presenteras i boken är att religion och vetenskap är två skilda 

perspektiv gällande synen på verkligheten. Ibland överlappar dessa områden varandra då 

religion och vetenskap kan förenas och påverka varandras utformning. Detta synsätt 

förhåller sig till kontaktteorin och boken lyfter fram ett exempel från den svenska 

forskaren Carl-Reinhold Bråkenhielm som har lanserat bioteologin där biologi och religion 

är två områden som kan behandlas åtskilda men kan också mötas och samarbeta för att 

första vår värld bättre.42

Boken lyfter fram tre olika förhållningssätt och visar också på invändningar mot varje 

perspektiv som ger eleverna en bra möjlighet för vidare diskussion kring ämnet. 

Perspektiven beskrivs med andra namn men går att relatera till Mikael Stenmarks 

framtagna kategorier. Enligt centralt innehåll ska Religionskunskap 1 ge eleverna ”Olika 

uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 
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samhällsdebatten”.43  Kapitlet i boken lyfter till exempel upp kreationism och Intelligent 

design som möjliga perspektiv och ett flertal olika synsätt som uppmanar eleverna till att 

kritiskt analysera och diskutera om relationen mellan vetenskap och religion.44

Insikt Biologi 1 
•  Lena Brynhildsen, Henrik Brändén och Magnus Ehinger (2011) Natur & Kultur 

Stockholm 

Boken presenterar evolutionsteorin som ett faktum för att den står på samma slags 

vetenskapliga grund som tanken om gravitation och att all materia är uppbyggda av 

atomer. Det är vetenskapliga teorier som blivit så pass etablerade i människans vardag att 

de ses som absoluta sanningar eller bästa möjliga förklaringar. Allt sedan Darwin 

presenterade sin teori kring livets utveckling har enligt boken inga observationer i naturen 

presenterats som inte gått att förena med att livet utvecklats genom ett naturligt urval.45 

Avsnittet visar på upptäckter som blir begripliga, nästan självklara, om evolutionsteorin 

stämmer men som skulle vara svåra att förklara om andra alternativa förklaringar skulle 

instämma med verkligheten. Exempel på dessa iakttagelser är däggdjurs framben som har 

slående likheter och embryoutveckling som har en mängd gemensamma drag för tidiga 

foster vilket visar på att det funnits en gemensam urfader.46 

Innan författarna presenterar evolutionen som en sanning skriver de: ”Många tror att 

livets hela mångfald skapats av en allsmäktig intelligent formgivare. Ändå beskrivs i 

denna bok evolutionen som ett faktum. Varför?”.47  Boken förnekar alltså inte 

skapelseteorin eller att människor endast trodde på den förut utan respekterar teorin av en 

gudomlig kraft som skapare. De förklarar varför de presenterar evolutionsteorin som sann 

i boken med olika iakttagelser och har då en mer öppen relation för förhållandet mellan 
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religion och vetenskap. Det är svårt att fästa kapitlet vid en teori som utgångspunkt då de 

har påverkats av både oförenlighetsteorin och separationsteorin. Religion och vetenskap 

ska båda respekteras som två olika storheter men uttrycks inte vara möjliga att 

kompletteras med varandra. Men evolutionsteorin uttrycks inte som en möjlig slutgiltig 

segrare som förklaring av världen men att de bevis som observerats relaterar mer till 

evolutionsteorin än andra synsätt. Ett exempel på en sådan observation är skeletten på 

olika däggdjurs framben som har slående likheter oavsett om de används för att gå, 

simma, flyga eller greppa saker. Iakttagelsen är enligt boken mer logisk om alla däggdjur 

har samma ursprung än om gudomlig formgivare skapat olika djur med samma 

grundkonstruktion. 

Iris biologi. 1

• Anders Henriksson (2012) Gleerups Malmö

Första kapitlet i boken heter En Vetenskap växer fram som syftar till att ge en historisk 

bakgrund, inblick och arbetsätt kring biologibegreppet. Biologins historia förklaras kort 

från Aristoteles, som ibland kallas den vetenskapliga biologins grundare, fram till Charles 

Darwin som kunde presentera trovärdiga bevis för evolutionsteorin som förändrade 

biologins innehåll och framväxt. Boken lyfter upp en tradition under utveckling som 

arbetar fram och bekräftar teorier genom vetenskapliga metoder och arbetsätt. Vi 

människor har haft förmågan genom historien att ta inspiration från tidigare generationer 

för att kunna utvecklas framåt. Detta påskyndade till exempel förändringen av jakt- och 

jordbruksmetoder men som inte är ett vetenskapligt arbetssätt.48

Boken förklarar att vetenskapsbegreppet utvecklades först under 1600-talet med bland 

annat den framstående forskaren Galileo Galilei som inte förlitade sig på tidigare 

erfarenheter eller historiskt centrala personer utan istället på empiriska experiment och 

observationer. Ett vetenskapligt arbetsätt som boken beskriver börjar med en 

frågeställning och en formulerad hypotes. Därefter testar man sin kvalificerade gissning, 
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hypotesen, genom att utföra lämpliga observationer och prövningar för att fastslå om 

hypotesen stämmer. Om hypotesen har provats ett antal gånger med olika experiment kan 

ett resultat förutses och därmed bilda underlag för en teori. En teori är endast den för 

tillfället mest trovärdiga förklaring på det undersökta fenomenet och kommer säkert 

förändras i framtiden då nya experiment och mätmetoder kan utföras.49

Evolutionen beskrivs som vetenskaplig teori och framställs som ett faktum i boken. Detta 

fram tills att tillräckligt med experiment kan bevisa hypotesen felaktig. Boken nämner 

begreppet pseudovetenskap som gör anspråk på att vara vetenskapliga teorier men som 

inte kunnat styrkas av experiment eller observationer. Intelligent design presenteras som 

en pseudovetenskap för att det är inte möjligt att utföra vetenskapliga observationer som 

ger tillräckligt med belägg för att bevisa att finns en intelligent konstruktör bakom vårt 

komplexa liv. 

I samma upplägg som den tidigare boken, Insikt Biologi 1, överensstämmer innehållet med 

separationsteorin då skapelsetron eller någon annan religiös uppfattning inte förnekas 

men pekar på de utförda experimenten som bekräftar hypotesen om evolutionen som till 

exempel liknande fosterutveckling och jämförande skelettuppbyggnader. Boken ger inga 

upphov till vidare diskussion kring förhållandet mellan religion och vetenskap.

Biologi 1

• Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander och Per-Olof Wickman (2011) 

Liber Ab Stockholm

I bokens inledning ger författarna deras syn på vad biologi är och hur forskning i biologi 

bör gå tillväga. ”Forskningen i biologi strävar efter att på ett säkrare och exaktare sätt 

kunna förutsäga vad som händer med människor och andra organismer om något 

ändras”.50  Inledningen anger att studera biologi inte endast handlar om att studera så 
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kallade säkra fakta. Författarna anger att det också är väsentligt att få en uppfattning av 

vilka biologiska frågor som är viktiga och hur bra kunskaper det går att ha inom specifika 

områden. ”En lärobok som bara handlade om det man säkert vet skulle ge en falsk bild av 

att man redan vet allt”.51  Inledningen visar att ingen kan helt säkert veta hur livet på 

jorden uppstod eller vad som styr ett fosters utveckling. Det handlar istället om att lägga 

fram hypoteser som styrker teorier, som till exempel evolutionen, men att inte framställa 

dem som säkra fakta. När boken beskriver evolutionen lyfter den fram bevis som fossiler 

och fosterutveckling för att styrka teorin för utvecklingsläran.52 

Kapitlet om evolution inleds med en förklaring att enligt Bibeln skapade Gud världen och 

alla arter på jorden. Det var den dominerande uppfattningen fram till 1700-talet när fynd 

av fossiler väckta nya frågor. Dessa upptäckter stödde tanken om att arter hade utvecklats 

från varandra och ledde till evolutionens stora genombrott när Darwin släppte sina teorier. 

Boken presenterar förhållandet mellan religion och vetenskap ur samma synsätt som de 

två ovanstående läroböckerna i biologi som överensstämmer med Stenmarks 

separationsteori. Att gud skapade världen och alla dess arter beskrivs inte som felaktig 

men författarna väljer att visa på olika bevis och observationer som överensstämmer med 

evolutionsteorin. Läsaren ges inga uppmaningar för vidare analys om hur religion och 

vetenskap möjligen kan förhålla sig till varandra. 
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Diskussion & Sammanfattning 

De undersökta böckerna för Religionskunskap 1 & 2 varierar stort i prioriteringar på 

omfång och innehåll i kapitlen om religion och vetenskap. Flera olika teorier som Mikael 

Stenmark presenterade i Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och etik i skolan kunde 

identifieras i det undersökta materialet. Böckerna Religion 1&2, Specialisering och Religion: 

för gymnasiet. 1 ger båda en bra bakgrund och uppmaning för diskussion om förhållandet 

mellan religion och vetenskap. Läsaren ges bra med material för att kritiskt analysera 

frågor kring tro och vetande. Religion 1&2, Specialisering visar på en bra bakgrund för 

analys med historia om förhållandet mellan religion och vetenskap och en mängd olika 

rörelser och livsåskådningar, både religiösa och icke-religiösa. Boken har en beskrivning 

som överensstämmer med separationsteorin då vetenskapliga teorier och religiösa 

trosföreställningar ska båda respekteras men behandlas med olika frågor och 

målsättningar. Kapitlet sammanfattas sedan med en diskussionsfråga som uppmanar 

läsaren att diskutera och kritiskt reflektera över andra förhållningssätt som är möjliga för 

relationen. 

Religion: för gymnasiet. 1 presenterar istället flera olika förhållningssätt för läsaren direkt 

som är möjliga att diskutera runt. Bokens tre beskrivningar av hur relationen mellan 

religion och vetenskap möjligt kan förhålla sig har sin utgångspunkt i tre av Mikael 

Stenmarks fyra teorier. Den teori som inte framställs i Religion: för gymnasiet. 1 är 

ersättningsteorin som syftar på att vetenskapen bör ersätta det religiösa. Enligt 

Ämnesplanen för Religionskunskap ska eleverna utveckla: ”kunskaper om olika 

uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera 

dessa.”53  Båda böckernas olika upplägg ger inget givet svar på hur ett förhållningssätt till 

relationen skulle kunna se ut utan uppmanar eleverna till analys och diskussion kring 

olika uppfattningar om förhållandet mellan religion och vetenskap. Enligt Härenstam bör 

inte läromedel försöka ange sanna bilder av fenomen utan ska ge läsaren breda perspektiv 

och insikter för vidare diskussion och kunna skapa egna uppfattningar kring ämnet. 
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Läroböcker bör uppmana eleven till nyfikenhet för vidare inlärning och ses som en start 

för en process av kunskapssökande. 

Den första undersökta läroboken i min studie, Religion. 1 och 2, Liv och mening, har ett lite 

annorlunda upplägg än de två andra religionsböckerna. Med ett innehåll bestående av 

endast intervjun med Larhammar ges läsaren en bild som sammanfaller med 

ersättningsteorin gällande relationen mellan religion och vetenskap. Inga bakgrundsfakta 

eller alternativa perspektiv framkommer och det ges inga uppmaningar för vidare analys 

och diskussion. För att koppla tillbaka till Wickströms artikel i Religionsdidaktik: mångfald, 

livsfrågor och etik i skolan kan boken användas i undervisningen med en åtanke av den 

didaktiska textkompetensen. Larhammars egna bild av religion ger en ensidig bild av 

traditionen men som kan användas i undervisningen genom didaktisk textkompetens. 

Ersättningsteorin är ett synsätt som kan väcka reaktioner och reflektion över innehållet då 

vetenskapen bör ersätta en religiös livssyn. Enligt Larhammar skapar religioner 

motsättningar och hat mellan människor och är till största delen skadliga. Intervjun ger 

läsaren endast negativa perspektiv på religion och inga alternativa förhållningssätt möjliga 

för relationen mellan religion och vetenskap. 

Sammanfattningsvis för de tre undersökta läroböckerna i biologi är innehållet liknande i 

upplägg och prioriteringar. Samtliga böcker presenterar en religiös syn på livets uppkomst 

kortfattat med utgångspunkt från separationsteorin. Skapelsetron förnekas inte i någon av 

böckerna men det påpekas samtidigt att det inte rör sig om någon vetenskaplig teori. 

Boken Iris biologi. 1 beskriver Intelligent design som pseudovetenskap, vilket är teorier 

som gör anspråk på att bara vetenskapliga men som inte kunnat styrkas av experiment 

eller observationer. Detta betyder inte att boken anser att Intelligent design är felaktig men 

att den inte kommer redogöras för i biologiboken. Samma mönster finns i de två andra 

läroböckerna Insikt Biologi 1 och Biologi 1 där bevis för evolutionen skildras som styrker 

den som vetenskaplig teori. Biologiundervisningen ska vila på en vetenskaplig grund men 

ska uppmana elever att kritiskt analysera och skilja på vetenskapliga och icke-

vetenskapliga teorier. De tre läroböckerna i biologi beskriver endast icke-vetenskapliga 
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teorier kortfattat som till exempel kreationism och Intelligent design men uppmanar inte 

läsaren att reflektera kring förhållandet mellan religion och vetenskap och inte heller 

kritiskt analysera frågor kring tro och vetande. Det blir ett dilemma hur mycket fokus som 

kan läggas på icke-vetenskapliga teorier när innehållet främst ska vara baserat på en 

vetenskaplig grund. 

Biologiböckerna som kartlagts tillför en nyanserad bild av naturvetskapens 

sanningsanspråk, som delvis närmar sig religionernas syn, eftersom innehållet väljer den 

förklaringsmodell som förefaller troligast utifrån det vi kan observera i naturen. Böckerna 

ger ett mer mångfasetterat perspektiv då alternativa synsätt för jordens uppkomst lyfts 

fram. Naturvetenskapliga teorier bygger på att allt inte kan observeras men den 

förklaringsmodell som stämmer bäst överens med utförda experiment och observationer 

skildras som faktum tills motsatsen bevisats. 

Slutsats

Syftet för denna studie var att klarlägga hur relationen mellan religion och vetenskap 

framställs i läroböcker för Religionskunskap och Biologi på gymnasiet. Utgångspunkten 

för denna kartläggning var Mikael Stenmarks fyra teorier som behandlar förhållningssätt 

mellan religion och vetenskap. Dessa fyra teorier går att identifiera utspritt över det 

undersökta materialet i studien. Relationen mellan religion och vetenskap 

överensstämmer mer tongivande utifrån separationsteorin då den framställs i fem av de 

sex kartlagda läromedlen. Boken Religion: för gymnasiet. 1 lyfter explicit fram tre 

förhållningssätt som överensstämmer med de teorier Mikael Stenmark återger. 

Sammanfattningsvis framställer den största delen av det undersökta materialet en 

nyanserad bild av hur religion och vetenskap kan förhålla sig till varandra. Undantaget är 

boken Religion. 1 och 2, Liv och mening som genom ett innehåll av endast intervjun med 

Dan Larhammar ger en ensidig bild av förhållningssättet. 

I två av de kartlagda läroböckerna skildras två tillvägagångssätt för analys kring tro och 

vetande. En bok lyfter fram mycket bakgrundsfakta för att sedan ställa en 
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diskussionsfråga till läsaren. Den andra boken skildrar tre möjliga förhållningssätt med 

invändningar mot varje som uppmanar läsaren till diskussion kring relationen. En lärobok 

i Religionskunskap och de tre undersökta biologiläromedlen uppmanar inte läsaren till 

tillräcklig diskussion och kritisk analys mellan religion och vetenskap. 

Undersökningen ger en inblick i hur läromedel i Religionskunskap och Biologi skildrar 

relationen mellan religion och vetenskap och hur elever uppmanas till diskussion och 

analys dem emellan. En mer omfångsrik studie skulle kunna täcka fler läroböcker för de 

undersökta ämnena och ett antal till ämnen för gymnasieskolan. Detta skulle kunna bidra 

till en mer övergripande bild gällande relationen mellan religion och vetenskap i 

läroböcker för gymnasieskolan. 
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