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Sammanfattning: 

I denna uppsats undersöks synen på begreppet vetenskap, i kontexten religion och vetenskap, i 

religionsläroböcker på gymnasiet. De undersökta läroböckerna är tryckta under läroplanerna Lgy70, 

Lpf94 och Gy11; utöver individuella analyser för varje lärobok, görs även jämförande analyser med 

fokus på frågan om man kan se en förändring över tid mellan de olika läroplansblocken. Resultatet 

visar att vetenskap behandlas som ett brett och mångfacetterat ämne i religionsläroböckerna, men att 

utvecklingen i de undersökta religionsläroböckerna går mot en allt snävare bild av vetenskap, där 

tyngdpunkten allt mer tenderar att hamna på naturvetenskap. 

 

Nyckelord: vetenskap, vetenskap och religion, läroböcker, religionsläroböcker, läroboksanalys, 

textanalys, religionskunskap, gymnasiet, gymnasieskolan 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 
Förhållandet mellan religion och vetenskap debatteras av och till i vårt samhälle. Särskilt den 

nyateistiska rörelsen kan uppfattas som drivande i denna debatt, med sitt aktiva ställningstagande 

mot religion, med vetenskap (här i princip uteslutande förstått som naturvetenskap) som grund. Som 

motpol finns de som till exempel lyfter fram religiösa vetenskapsmän, såsom Georges Lemaître (död 

1966), den belgiska jesuitpater som först förde fram teorin om ett expanderande universum1, 

alternativt för en diskussion kring vilken relation religion och vetenskap egentligen har till varandra, 

vilka frågor de besvarar och på vilket sätt. Vad som är klart är att ämnet religion och vetenskap 

engagerar, och att förhållandet dem emellan är mångfacetterat och komplext. Själva ordet vetenskap 

är dessutom ett brett begrepp som kan förstås på många olika sätt, även om det ofta tycks likställas 

med naturvetenskap i debatten.  

 När det gäller förhållandet mellan religion och vetenskap finns det dock självklart fler 

vetenskaper än de naturvetenskapliga som är av intresse. Som exempel kan nämnas lingvistiken, vars 

semantiska analys av det religiösa språket ger intressanta resultat, historievetenskapen, vars 

arkeologiska arbete hjälpt till att ge religiösa texter en historisk kontext, och så naturligtvis 

religionsvetenskapen, vars olika grenar ägnar sig åt det vetenskapliga studiet av religion. Vid en 

historisk återblick framstår även den medeltida skolastiken, med sin uttalade ambition att förena allt 

vetande, såväl vetenskapligt som religiöst, som ett intressant exempel på förhållandet mellan just 

religion och vetenskap. 

 När den nya läroplanen för gymnasieskolan, Gy11, presenterades kunde man se en 

intressant förändring jämfört med den tidigare läroplanen, Lpf94; nu skulle även förhållandet mellan 

religion och vetenskap tas upp i religionsundervisningen. Men även om tillägget religion och 

vetenskap var nytt jämfört med den förra läroplanen (Lpf94), så var det inte nytt för den moderna 

gymnasieskolans religionsundervisning. Den läroplan som brukar betecknas som den första i den 

moderna gymnasieskolan, Lgy70, hade även den med kravet på undervisning om religion och 

vetenskap i sin kursplan för religionskunskap.  

 Det är värt att notera att varken den aktuella läroplanen, Gy11, eller den äldre 

läroplanen, Lgy70, definierar vilken typ av vetenskap det är som skall tas upp i relation till religion. 

Vilken vetenskap är det som ska diskuteras? Eller är det helt enkelt vetenskap, eller vetenskaplighet, 

i allmänhet som ska kontrasteras till och jämföras med religion, och religiositet, i allmänhet?  

1.2 Läroplaner och läromedel 
Skolverket är den förvaltningsmyndighet som ansvarar för gymnasieskolan; myndigheten ansvarar 

bland annat för att förse gymnasieskolan med måldokument, exempelvis läroplaner.2 För att kunna 

göra jämförelser mellan läroplanerna och de analyserade läroböckerna från de olika 

                                                 
1 Tanken på ett expanderande universum har länge attribuerats till Edwin Hubble. Det har dock visat sig att Georges Lemaître publicerat denna 

teori ett par år tidigare. Detta hade dock missats av större delen av forskarvärlden, då Lemaîtres teori publicerades på franska i en tämligen okänd 

belgisk vetenskaplig tidskrift. 
2 Skolverket (2015a) 
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läroplansperioderna, är det relevant  att kort gå igenom vad den moderna gymnasieskolans tre3 

läroplaner har att säga om begreppet vetenskap i kontexten religion och vetenskap. 

Lgy70 

Läroplan för gymnasieskolan4, hädanefter kallad Lgy70, började gälla 1971 och var den första 

läroplanen i den moderna gymnasieskolan, efter gymnasieskolreformen år 1970. I Lgy70 står det i 

kursplanen för Religionskunskap, under delmomentet Analys av den moderna människans situation, 

att man ska ta upp ˮnaturvetenskapens och den därav föranledda världsuppfattningens utvecklingˮ5. 

Under delmomentet Livsåskådningsdebatten, står det att man ska ta upp ˮ[r]eligionen och 

vetenskapenˮ6. Vidare förklarar den efterföljande kommentaren att ˮförhållandet mellan religionen 

och vetenskapen [bör] tas upp till diskussionˮ7 och att man bör göra detta med utgångspunkt i 

konkreta exempel på konfliktsituationer.  

 Man  kan alltså utläsa att det, i Lgy70, förutsätts att vår nuvarande världsuppfattning 

bygger på just naturvetenskapen. Det vidare begreppet vetenskap används också, detta i ett 

sammanhang där det särskilt påpekas att undervisningen skall ha sin utgångspunkt i konkreta 

exempel på konfliktsituationer. Däremot nämns inte något om att även lyfta fram exempel på 

harmoni mellan religion och vetenskap och inte heller något om exempel på neutralitet rörande 

attityden till religion och vetenskap. Underförstått förstås alltså begreppet vetenskap, när det används 

i sammanhanget, som en företeelse i konstant konflikt med religionen.  

Lpf94 

ˮLäroplanen för de frivilliga skolformernaˮ8 (hädanefter kallad Lpf94) infördes år 1994. I Lpf94:s 

ämnesplan för religionskunskap, nämns inte begreppet vetenskap vare sig för sig eller i kontexten 

religion och vetenskap. Däremot är ett av betygskriterierna för Mycket väl godkänt i 

Religionskunskap B att eleven "på egen hand [inhämtar] information om någon religionsvetenskaplig 

problemställning som t.ex. gäller förhållandet mellan religion och samhälle [...]"9 I Lpf94 

förekommer begreppet vetenskap alltså enbart i sammanhanget religionsvetenskap.10 

Gy11 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 201111, hädanefter 

kallad Gy11, trädde i kraft  år 2011 och är den nu gällande läroplanen för gymnasiekolan i Sverige. I 

denna läroplans ämnesplan för religionskunskap, finns de nu gällande kursplanerna för 

                                                 
3 I detta arbete räknas Lgy70, Lpf94 och Gy11 som de tre läroplaner som införts sedan införandet av den moderna gymnasieskolan. Visserligen har 

dessa läroplaner kontinuerligt justerats, ex. då Lpf94 justerades av Gy2000, men de tre stora ingreppen i skolans läroplan skedde i och med Lgy70, 

Lpf94 och Gy11. 
4 Skolöverstyrelsen (1971) 
5 Ibid., s. 300 
6 Ibid. 
7 Ibid., s. 303 
8 Skolverket, kursplaner före 2011, ämnesplan för Religionskunskap. 
9 Ibid. 
10 I Lpf94:s ämnesplan förekommer även termen vetenskap som del i frasen ˮkultur- och samhällvetenskapsinriktningarna på 

samhällsvetenskapsprogrammetˮ, men termen används då inte om religionsämnets utformning och innehåll utan syftar istället på ett 

gymnasieprogram inom vilket Religionskunskap B ingår som ordinarie kurs. 
11 Skolverket (2011). 
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Religionskunskap 1, Religionskunskap 2 och Religionskunskap - specialisering.12 I kursplanerna för 

Religionskunskap 1 och Religionskunskap 2, omnämns begreppet vetenskap; i båda kursplanerna 

återfinns begreppet i kontexten religion och vetenskap.13  

 Under rubriken Ämnets syfte står det att ˮeleverna [ska ges] möjlighet att diskutera hur 

relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om 

skapelse och evolutionˮ14.  I ämnesplanen för Religionskunskap på gymnasienivå, står det också att 

religionsundervisningen ska ge eleverna ˮkunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan 

religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessaˮ15. Det specificeras sedan i kursplanen för 

Religionskunskap 1, att religionsundervisningen ska koppla detta till den ˮden aktuella 

samhällsdebattenˮ16, medan det i kursplanen för Religionskunskap 2 istället står att undervisningen 

ska ta upp hur dessa olika uppfattningar ˮkan komma till uttryck och vad de kan betyda för 

individens förståelse av sig själv och sin omvärldˮ17. Däremot nämns inte begreppet vetenskap 

särskilt i kursplanen för Religionskunskap - specialisering, religionskunskapens tredje kurs på 

gymnasiet.18 

 I Gy11 står det alltså att man i religionsundervisningen, särskilt i kurserna 

Religionskunskap 1 och Religionskunskap 2, ska ta upp begreppet vetenskap, i kontexten religion 

och vetenskap. Det står inte någonstans i religionskunskapens ämnesplan mer specifikt vilken typ av 

vetenskap det är som ska tas upp. Den enda ledtråd till begreppet vetenskap som ges är dess kontext, 

religion och vetenskap, samt det exempel rörande skapelse och evolution som ges i ämnesplanen. 

Det är dock tydligt att temat skapelse och evolution enbart är ett exempel på vad man kan ta upp; det 

är alltså inte det enda som skall behandlas rörande religion och vetenskap. 

Läromedel 

I och med att denna uppsats analyserar läroböcker, är det av intresse att kort beskriva till vilken grad 

innehållet och upplägget i läroböcker är styrt av staten.  

 Från år 1938 och fram till år 1974 granskades alla skolämnens läroböcker, vilka skulle 

användas i undervisningen, i förväg av staten. Från år 1974 granskades enbart läroböcker i SO-

ämnena. Senare, år 1983, kunde staten inte längre stoppa läromedel, även om de kunde ge 

läroböckerna ett omdöme och år 1991 lades Statens institut för läromedelsinformation ner och all 

statlig granskning i förväg av läromedel upphörde. Istället fick det nybildade Skolverket ta över 

granskningen, men det skedde då enbart i efterhand.19 

 Idag har Skolverket, enligt informationen på sin hemsida, inte i uppdrag att granska 

läromedel. Kvalitetssäkringen ska istället ske i och med lärarnas möjlighet att välja och välja bort 

läromedel. Numera har således hela ansvaret för kvalitetsgranskning lagts på lärarna.20 

                                                 
12 Skolverket ger ut kursplaner för tre religionskunskapskurser på gymnasiet, till detta kan dock lokala kurser inom temat religion förekomma på 

enskilda gymnasieskolor. 
13 Skolverket, Gy11, ämnesplan för Religionskunskap. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Skolverket (2015b) 
20 Ibid. 
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2. Tidigare forskning 
Då detta arbete undersöker läroböcker, delvis med utgångspunkt i två av tre läroplaners krav på att 

religionsundervisningen ska ta upp temat religion och vetenskap, är det relevant att skaffa sig en viss 

överblick över vilken ställning läroböcker anses ha, samt vilket inflytande de har på undervisningen. 

2.1 Läroböckernas särställning och påverkan på undervisningen 
Sture Långström skriver i sin avhandling ˮFörfattarröst och lärobokstradition. En historiedidaktisk 

studieˮ21 att det i Sverige har ˮfunnits ovanligt goda förutsättningar för att läroböckerna skulle få en 

stor genomslagskraftˮ22. Detta, enligt Långström, delvis på grund av att det i Sverige funnits 

tillräckligt goda förutsättningar för att ge varje elev möjlighet att kunna förfoga över en egen bok.23 

Sture Långström skriver också, i sin avhandling, att läroböckerna har en särställning, gentemot andra 

böcker: 

Läroboken har dessutom en särställning på grund av sin utformning och det sammanhang den 

används i. Layout, bilder, diagram, frågor och arbetsuppgifter vill ge läsaren en känsla av 

korrekthet och tillförlitlighet. Detta intryck förstärks av att läroböcker används i ett 

sammanhang där auktoriteter inte alltid ifrågasätts trots att det i alla gällande läroplaner finns 

skrivningar som uppmanar till kritiskt tänkande. Det är därför ganska vanligt att elever och 

lärare relativt okritiskt accepterar läroboken som riktig och sann.24 

I sin artikel ˮLärobokskunskap, styrning och elevinflytandeˮ25 skriver Boel Englund att ˮläroboken 

har en kunskapsgaranterande, auktoriserande rollˮ26. Englund gör även jämförelsen med 

uppslagsböcker, och skriver att både upplagsböcker och läroböcker ges särskild auktoritet.27 Såväl 

Långström som Englund hävdar alltså att läroböcker har en särställning, då de exempelvis anses ha 

en kunskapsgaranterande och auktoriserande roll. Den bild religionsläroböckerna förmedlar av 

begreppet vetenskap kan alltså av en del, åtminstone inom skolvärlden, ses som en auktoritativ och 

vederhäftig bild av hur begreppet vetenskap ska tolkas i kontexten religion och vetenskap.  

 När det gäller läroböckernas styrning av och påverkan på undervisningen, ger Boel 

Englund en översiktsbild över, främst svensk, forskning om läromedel (då främst läroböcker). 

Forskningen hon går igenom genomfördes på 1980- och 1990-talet.28 I denna artikel pekar Englund 

på att det är problematiskt att tala om läroböckers styrning av undervisningen, då frågan är om 

läroböcker, vilka är objekt, kan talas om som subjekt som styr. Snarare, menar Englund, bör man tala 

om hur påverkan går till och vem eller vad som ligger bakom samt vem eller vad som påverkas.29 

Hon menar vidare att: ˮdet inflytande läroboken har, har den därför att människor medvetet eller 

omedvetet ser den som någotˮ30. Englund menar alltså att graden av påverkan beror på hur lärare, 

elever och föräldrar väljer att förhålla sig till läroböckerna.31 

 Englund belyser också, i sin artikel, att graden av läromedelsinflytande varierar, samt 

att attityden till samhällsorienterade ämnens läroböcker särskiljer sig dels genom att det där 

                                                 
21 Långström (1997) 
22 Ibid., s. 11 
23 Ibid. 
24 Ibid., s. 10 
25 Englund (1999) 
26 Ibid., s. 339 
27 Ibid. 
28 Ibid., s. 327-328 
29 Ibid., s. 328 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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förekommer en ideologisk diskussion kring läroböckerna (vilket inte är vanligt inom andra ämnen) 

och dels genom att observationsstudier visat att graden av läromedelsinflytande är mindre i mindre 

strukturerade ämnen såsom samhällskunskap. Mindre strukturerade ämnen ställs i det här 

sammanhanget som motsats till strukturerade ämnen där ämnets olika innehållsdelar systematiskt 

bygger på varandra, såsom inom exempelvis matematik och engelska. Religionskunskap kan sägas 

vara ett mindre strukturerat ämne, i och med att ämnets delar inte systematiskt bygger på varandra. 

 Religionsläroböcker kan alltså sägas ha ett visst inflytande på undervisningen (ett 

inflytande vars grad varierar beroende på exempelvis lärares och elevers inställning till läroböckerna) 

även om religionsläroböckerna troligtvis har ett något mindre inflytande på undervisningen än vad 

läroböcker i mer strukturerade ämnen har. 

2.2 Religion och vetenskap i läroböcker 
Göran Höffner har skrivit en C-uppsats, med titeln ˮReligion och vetenskap i läromedelsböcker - En 

studie av vilka bilder av religion och vetenskap som förmedlas i läromedelsböcker i religionskunskap 

för gymnasieskolan.ˮ32, där han undersöker vilken bild av förhållandet mellan religion och vetenskap 

som förmedlas i svenska religionsläroböcker på gymnasienivå. Höffner kommer fram till att olika 

sätt att se på detta förhållande lyfts fram i läroböckerna, även om frågan i sig inte ges särskilt stort 

utrymme, jämfört med det utrymme som ges till exempelvis olika religioners historia och högtider.33 

 I sin uppsats går Höffner kort in på vetenskapsbegreppet när han dels citerar 

Nationalencyklopedin och dels citerar Gale Virtual Reference library för att via dessa källor 

förmedla dessa tolkningar av begreppet vetenskap: vetenskap som ett sätt att undersöka världen, för 

att på så sätt få reda på hur den är inrättad; vetenskap som kunskap, i motsats till okunskap och 

missförstånd; vetenskap som en institution med systematiserad kunskap rörande ett visst 

studieområde; vetenskap som något som kan studeras på ett systematiskt sätt; vetenskap som 

kunskap som täcker allmänna sanningar eller allmängiltiga lagar, särskilt sådana som inhämtats med 

hjälp av vetenskapliga metoder samt vetenskap som ett system eller en metod vilka förenar praktiska 

användningsområden med vetenskapliga lagar.34  

 Höffner gör dock ingen kontextualisering av vetenskapsbegreppet i sammanhanget 

religion och vetenskap i läroböcker. I sin bakgrund, använder Höffner begreppen vetenskap och 

naturvetenskap som med varandra utbytbara begrepp med samma innebörd och innehåll - detta 

likhetstecken mellan vetenskap och naturvetenskap problematiseras inte i uppsatsen.35  

2.3 Analys av religionsläroböcker 
Även om det är svårt att finna uppsatser, eller annan forskning, som tar upp det specifika ämnet 

vetenskap, i kontexten religion och vetenskap, i svenska religionsläroböcker på gymnasienivå, finns 

det likväl en hel del uppsatser som analyserar religionsläroböcker. 

Rebecca Rönström har, i sin C-uppsats "Kristendomens särställning i religionsläroböcker"36, 

undersökt huruvida kristendomens poängterade särställning i Lgr1137 lett till att kristendomen (dels i 

allmänhet och dels specifikt dess tre huvudinriktningar: katolicism, ortodoxi och protestantism) fått 

större genomslag i religionsläroböcker anpassade till Lgr11, jämfört med religionsläroböcker 

                                                 
32 Höffner (2013) 
33 Ibid., s. 33 
34 Ibid., s. 7-8  
35 Ibid., s. 11-12 
36 Rönström (2015) 
37 Lgr11 är en förkortning för den nya läroplan för grundskolan som trädde i kraft 2011. 



9 

 

anpassade till Lpo9438. Rönström kommer fram till att kristendomen i sig inte har fått ett större 

genomslag i de böcker som är anpassade till Lgr11, då kristendomens procentuella omfång i snitt är 

mindre i Lgr11-läroböckerna än i Lpo94-böckerna. Däremot ges kristendomens tre huvudinriktningar 

(katolicism, ortodoxi och protestantism) mer utrymme i Lgr11-böckerna än i Lpo94-böckerna, 

troligtvis, menar Rönström, på grund av att dessa tre inriktningar nämns vid namn i Lgr11 men inte i 

Lpo94.39  

 Av detta kan man dra vissa slutsatser rörande läroböckers förhållande till läroplanen, 

bland annat att läroböckers innehåll och upplägg till viss del är påverkade av den rådande läroplanen. 

De tre kristna huvudinriktningarna nämns vid namn i Lgr11, men inte i Lpo94, och dessa tre 

inriktningar får också mer utrymme i Lgr11-böckerna än i Lpo94-böckerna. Å andra sidan kan man 

också notera att denna efterföljsamhet till läroplanen inte är absolut samt att den är öppen för 

tolkningar. Kristendomens särställning poängteras i Lgr11, men det har inte lett till att kristendomens 

omfång i snitt är större i Lgr11-böckerna än i Lpo94-böckerna, där denna särställning inte nämns. 

Detta kan dels bero på att omfång inte är den enda tolkning av begreppet särställning som kan göras 

och dels på att läroböckers innehåll och upplägg inte enbart är avhängigt läroplanen. 

 I uppsatsen "En sekluariserande lärobok? En kvalitativ och kvantitativ studie om 

förändringar i läroböcker i religionskunskap före och efter GY11"40, undersöker Simon Gruwer 

huruvida det finns en skillnad i framställningen av sekulära livsåskådningar i läroböcker tryckta 

"direkt före och direkt efter införandet av GY11"41. De läroböcker Gruwer undersöker i sin studie är 

publicerade under Gy200042 och under Gy11, men då innehållet i Gy2000 och Gy11 är identiskt när 

det kommer till innehållskravet rörande sekulära livsåskådningar, pekar en eventuell förändring av 

innehållet i läroböckerna på att andra faktorer än enbart läroplanen ligger bakom läroböckers 

innehåll. Särskilt eftersom Gruwer valt att jämföra en äldre och en yngre upplaga av varje lärobok.43 

 Gruwers undersökning visar dock att få förändringar gjorts, även om man kan se en 

viss minskning av det utrymme sekulära livsåskådningar får. Gruwer drar av detta slutsatsen att 

samhällsförändringar, i detta fall, inte påverkat religionsläroböckerna till särskilt stor del i och med 

att den icke-existerande förändringen i läroplanerna gör sig synlig även i läroböckerna. Gruwer 

noterar även att vissa förändringar har gjorts för att anpassa läroböckerna till Gy11:s krav på att även 

ta upp temat religion och vetenskap - en förändring som också syns i läroplanen.44 Att man kan se 

vissa justeringar av läroböckerna avseende det nya kravet på att även ta upp temat religion och 

vetenskap, är av intresse för den här studien. Gruwer, som har en annan grundfrågeställning men 

likväl fångar upp detta som ett sidoresultat, beskriver dock denna förändring som liten. Med tanke på 

att det bara är ett sidoresultat, kan man dock inte utläsa huruvida litenheten i denna förändring beror 

på att Gy11-böckerna bara har med en liten mängd material om religion och vetenskap eller om det 

är så att även de äldre läroböckerna har med material om religion och vetenskap, trots att det inte 

krävs i den tidigare läroplanen.  

 Sara Lundberg och Caroline Åhrman har, i sin C-uppsats "'Man handlar moraliskt och 

tänker etiskt.' En studie om hur etik och moral framställs i sex läroböcker före Religionskunskap 

                                                 
38 Lpo94 är en förkortning för den läroplan för grundskolan (det obligatoriska skolväsendet) som trädde i kraft 1994. 
39 Rönström (2015), s. 33 
40 Gruwer (2015) 
41 Ibid., s. 5 
42 Gy2000 är en benämning på resultatet av den förändring av Lpf94 som skedde år 2000.  
43 Gruwer (2015), s. 30 
44 Ibid., s. 30 
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1"45, undersökt hur etik och moral beskrivs i religionsläroböcker. I den kvalitativa delen av deras 

undersökning, har de använt sig av Niklas Amnerts fyra framställningstyper (konstaterande, 

förklarande, reflekterande/analyserande och normativ) för att klassificera innehållet.46 Dessa 

framställningstyper beskrivs utförligare i teoridelen av denna uppsats.  

 I resultatdelen av Lundberg och Åhrmans uppsats, kan man läsa att fem av sex 

läroböcker har med alla fyra av Amnerts framställningstyper, medan den sjätte har med tre av dessa 

fyra framställningstyper - endast den förklarande framställningstypen saknas. I två av böckerna är 

den reflekterande/analyserande framställningstypen mest representerad, i övriga böcker är det 

ungefär jämnt mellan framställningstypernas representation.47 Av detta kan man konstatera att alla 

Amnerts framställningstyper är vanliga, åtminstone i dessa läroböckers avsnitt om etik och moral, 

om än med en viss tendens till att fokusera på den reflekterande/analyserande framställningstypen.  

3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Amnerts innehållsliga framställningstyper 
I kapitlet ˮEtt innehåll förmedlasˮ48, i boken Att spegla världen - Läromedelsstudier i teori och 

praktik49, beskriver Niklas Amnert sina innehållsliga framställningstyper: konstaterande, förklarande, 

reflekterande/analyserande och normativ.50 Ett innehåll, menar Amnert, kan framställas på skilda 

sätt; dessa framställningstyper är en systematisk indelning, en typologi, av olika sätt att framställa ett 

innehåll. Tanken är att dessa framställningstyper ska kunna användas vid en innehållsbaserad 

textanalys.51 

Tabell 1: Amnerts innehållsliga framställningstyper 52 

 

Framställningstyp 

 

Vad läroboken förmedlar 

 

Svarar på följande fråga från läsaren: 

 

Konstaterande 

 

Redovisning, bekräftelse, fakta 

Vad är? Vem är? Vad hände? När? Hur 

mycket? Hur ofta? 

 

Förklarande Förklaring, beskrivning, bakgrund, konsekvens Vad betyder det?  

Hur gick det till?  

Vad beror det på?  

Vad hände sedan? 

 

Reflekterande/ 

analyserande 

Anknytning till läsaren, hennes erfarenheter och 

förkunskaper. Kopplingar till parallella 

sammanhang, teoretiska begrepp och modeller 

 

Hur kan jag förstå det?  

Vad kan det jämföras med? 

Varför resonerar man så? 

Vad kunde ha hänt annars? 

Normativ Explicit eller implicit värdering, 

tolkar och bedömer åt läsaren. 

Ger utsagor om gott-ont, rätt-fel. 

Är det bra eller dåligt? 

Vilka var de goda? 

Hur ska man göra/vara/tänka? 

                                                 
45 Lundberg och Åhrman (2015) 
46 Ibid., s. 16 
47 Ibid., s. 42-43 
48 Ibid., s. 259-275 
49 Amnert (2011) 
50 Ibid., s. 261 
51 Ibid., s. 259-260 
52 Amnert, Niklas. Tabell från boken Att spegla världen - läromedelsstudier i teori och praktik, s. 262 
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Den konstaterande framställningstypen kännetecknas av att författaren enbart konstaterar något utan 

några förklaringar.53 Den förklarande framställningstypen, å sin sida, innebär att författaren förklarar 

hur händelsen har skett eller hur det kommer sig att något är på ett visst sätt. Författaren försöker ge 

förklaringar, exempelvis genom att sätta in saker i ett sammanhang eller använda sig av resonemang 

som rör orsak och verkan.54 

 I den reflekterande/analyserande framställningstypen, resonerar författaren istället 

kring informationen och/eller belyser en viss fråga ur flera perspektiv; författaren kan till exempel 

göra olika jämförelser med andra fenomen eller händelser.55 

 Den normativa framställningstypen innebär slutligen att författaren förmedlar en tydlig 

värdering av ämnet, där han eller hon i texten exempelvis kan tala om vad som är bra eller dåligt, vad 

som är gott eller ont.56 

3.2 Begrepp 
Begreppet 'vetenskap' i kontexten 'religion och vetenskap'  

Då syftet med studien är att se hur olika läroböcker framställer begreppet vetenskap, kommer jag inte 

att göra en egen avgränsning av begreppet utan istället, i resultatdelen, försöka beskriva hur de olika 

läroboksförfattarna valt att se på begreppet. Likväl är begreppet vetenskap ett brett begrepp, och för 

att lättare kunna identifiera och igenkänna olika tolkningar av begreppet kommer jag här ge en kort 

introduktion till hur begreppet vetenskap kan förstås. I Nationalencyklopedins artikel ˮvetenskapˮ57, 

ges definitionen: 

vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen ’kännedom’, ’kunskap’), organiserad kunskap; som 

verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.58 

Vetenskap kan alltså tolkas dels som kunskap och dels som metod. I Nationalencyklopedins artikel 

om vetenskap görs också uppdelningen av vetenskap i naturvetenskap och humanvetenskaper, där 

naturvetenskapen beskrivs ha som huvuduppgift att förklara verkligheten, med syftet att kunna 

förutsäga den, medan humanvetenskaperna beskrivs som att de snarare vill förstå verkligheten, med 

syftet att kunna kartlägga mönster på samhälls- och individnivå.59  

 Det är lite intressant att notera att Nationalencyklopedin här skriver 

ˮnaturvetenskapenˮ60 i bestämd form singularis men sedan, i samma mening, skriver 

ˮhumanvetenskapernaˮ61 i bestämd form pluralis. Detta tycks implicit ge intrycket av att 

naturvetenskapen, med dess olika inriktningar, är en sammanhängande vetenskap medan 

humanvetenskaperna, med dess olika inriktningar, inte beskrivs som en samstämmig vetenskap utan 

som skilda vetenskaper i plural. 

 

 

                                                 
53 Amnert (2011), s. 261 
54 Ibid. 
55 Ibid., s. 262 
56 Ibid. 
57 Nationalencyklopedin. ˮVetenskapˮ. Nationalencyklopedin. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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Begreppet 'religion' 

För att kunna studera begreppet vetenskap i kontexten religion och vetenskap, behöver begreppet 

religion definieras. Religion är såväl brett som svårdefinierat och den definition som anges här är 

naturligtvis inte avsedd att vara en definitiv definition av begreppet religion i allmänhet. Vad som 

fastslås här är alltså enbart den definition av begreppet religion som kommer att användas i detta 

arbete. Problemet med religionsdefinitioner är att de lätt riskerar att bli antingen för snäva, vilket 

utesluter rörelser vi av praxis kallar för religioner, eller för breda, vilket innebär att även exempelvis 

politiska ideologier kan räknas som religiösa.  

 Den tyske teologen Rudolf Otto62, definierade religion med utgångspunkt i det heliga. I 

artikeln ˮReligion [First Edition]ˮ63, funnen i Encyclopedia of Religion64, står det att: ˮOtto defines 

the essence of religious awareness as awe, a unique blend of fear and fascination before the 

divineˮ65. Den rumänske religionshistorikern Mircea Eliade66 har byggt vidare på denna definition av 

religion som helighet. I artikeln religion i Encyclopedia of Religion, står det om Eliades definition: 

No longer is the sacred to be sought almost exclusively in the God-encounter type of 

experience; it is abundantly exemplified in the symbolisms and rituals of almost every culture, 

especially the primitive and Asian cultures. It is embodied as sacred space, for example, in 

shrines and temples, in taboo areas, even limitedly in the erection of dwellings in accordance 

with a sense of the axis mundi, an orientation to the center of the true (sacred) universe.67 

Mircea Eliade menar alltså att det heliga inte nödvändigtvis behöver sökas i mötet med en personlig 

Gud. Det heliga kan även sökas i riter och symboler, särskilt i primitiva och asiatiska kulturer. Han 

menar även att helgedomar och tabubelagda områden kan vara uppförda med riktning tagen mot den 

helighet som kan sägas utgöra den sanna världens axis mundi68. 

 Kombinationen av dessa båda definitioner av religion som något heligt, tycks 

tillsammans innefatta alla världsreligioner, naturreligioner och olika nyandliga rörelser. Samtidigt 

utesluter denna kombinerade definition, rörelser som inte har dessa tankar om helighet, såsom olika 

politiska och andra ideologiska rörelser. Det är alltså kombinationen av dessa definitioner av 

religion, med denna tolkning, som jag kommer att använda mig av i arbetet. Således kommer 

exempelvis New Age-rörelsen att räknas som religiös, men inte humanismen69. 

4. Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka vad gymnasieläroböcker i religionskunskap förmedlar 

för bild av vetenskap, i kontexten religion och vetenskap, ett begrepp som bland annat används i 

gymnasieskolans aktuella ämnesplan för religionskunskap. Syftet är också att jämföra beskrivningen 

                                                 
62 Rudolf Otto var en känd tysk teolog som levde mellan år 1869 och 1937. 
63 Jones, Lindsey (red.) (2005) 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Mircea Eliade var en rumänsk religionshistoriker som år 1958 fick en professur vid universitet i Chicago, U.S.A. Han levde mellan år 1907 och 

1986. 
67 Jones, Lindsey (red.) (2005) 
68 Axis mundi = världsaxel, den plats där jorden och himlen (förstått som det naturliga och det övernaturliga) möts. Tanken om en axis mundi 

förekommer i flera olika religioner och kulturer. 
69 Humanismen är en rörelse som sätter människan, och hennes människovärde, i centrum. Inom humanismen brukar även vikten av människans 

bildning betonas. Det finns såväl religiös som icke-religiös humanism, men även om den religiösa humanismen knyter människans värdighet till en 

religion, ex. kristendomen, så är inte humanismen i sig en religion utan en filosofisk rörelse eller tankeströmning. 
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av vetenskap, i kontexten religion och vetenskap, med de aktuella läroplanernas användning av 

begreppet i detta sammanhang. De forskningsfrågor jag söker besvara är:  

 Vilken definition av vetenskap, i kontexten religion och vetenskap, är det som tas upp i 

religionsläroböckerna?  

 Vilka olika typer av vetenskaper nämns och på vilket sätt?  

 Till vilken grad stämmer läroböckernas presentation av religion och vetenskap överens med 

de aktuella läroplanerna? 

 Vilka av Amnerts framställningstyper förekommer i beskrivningen av vetenskap, i kontexten 

religion och vetenskap? 

 Kan man skönja en förändring över tid, mellan läroböcker tryckta under olika läroplaner? 

 

Förhoppningen är att denna undersökning dels ska ge bild av hur läroplansbegreppet vetenskap, i 

kontexten vetenskap och religion, faktiskt tolkas i läroböcker och dels att arbetet kan leda till en 

reflektion över vår användning av vetenskapsbegreppet, med hela dess bredd, samt över begreppets 

bruk i såväl läroböcker som i religionsundervisning och i kursplaner.  

5. Material och metod 

5.1 Material 
Det material som har analyseras är, i enlighet med arbetets syfte, gymnasieläroböcker i 

religionskunskap. För att kunna besvara frågan om man kan se en förändring över tid, samt en 

eventuell koppling till läroplanerna, har jag valt läroböcker tryckta under den moderna 

gymnasieskolans tre olika läroplaner - det vill säga läroböcker tryckta under Lgy70, Lpf94 och 

Gy11. Då en stor mängd läroböcker i religionskunskap för gymnasiet har utgivits mellan år 1970 och 

idag, är ytterligare urvalskriterier nödvändiga. 

 Vad gäller urvalet av böcker tryckta under Lgy70, har ett kriterium varit att undvika 

läroböcker som uttalat endast vänder sig till gymnasielinjer med ett litet antal religionstimmar till 

förfogande. Detta för att undvika att missa behandlingen av begreppet vetenskap, för den händelse 

detta skulle vara en del av det stoff som tagits bort vid anpassningen till det färre antalet 

religionstimmar. Då religionskunskapen under Lgy70 dessutom inte var uppdelad i olika 

religionskurser på samma sätt som idag, samt då urvalskriteriet för Lgy70-böcker är böcker som kan 

användas på religionskurser med flertalet religionstimmar till förfogande, vore det något missvisande 

att jämföra dessa böcker med exempelvis enbart böcker avsedda för Religionskunskap A eller 

Religionskunskap 1.70  

 De utvalda religionsläroböckerna, vilka är tryckta under Lgy70, är alltså mer 

jämförbara med de läroböcker tryckta under Lpf94 och Gy11, vilka är avsedda att användas vid såväl 

Religionskunskap A som B, samt Religionskunskap 1 som 2; böcker som enbart riktar sig till en 

religionskunskapskurs, är alltså inte medtagna. Detta är således ett urvalskriterium för Lpf94- och 

Gy11-böcker. 

 Jag har även medvetet valt bort böcker skrivna av samma författare, ifall de är tryckta 

under samma läroplansperiod; den sållningen beror på en önskan att undvika att en författare 

                                                 
70 Under Lpf94 kallades de två första gymnasiekurserna i religion för Religionskunskap A och Religionskunskap B, motsvarande kurser under Gy11 

heter istället Religionskunskap 1 och Religionskunskap 2. 
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analyseras dubbelt under samma läroplansperiod, vilket ju skulle ge missvisande resultat vid 

jämförelsen av läroplansperioderna.  

 För att undvika läroböcker som är alltför influerade av förarbetet till, eller tidsandan 

kring, kommande läroplan har jag valt bort läroböcker tryckta mindre än 5 år innan nästkommande 

läroplan. Detta innebär exempelvis att läroböcker tryckta under Lgy70 måste vara utgivna senast 

1989, då nästkommande läroplan trädde i kraft 1994. Att jag i urvalet valt att sätta gränsen vid just 5 

år är något godtyckligt, då jag inte funnit någon studie om hur och när en läroplans förarbete 

eventuellt påverkar läroboksskrivandet. Jag valde att likväl ha med avgränsningen, för att undvika 

den potentiella risken att uppsatsens resultat påverkas av efterkommande läroplans influenser. Av 

skäl som har att göra med studiens omfattning, har nio läroböcker valts ut varav tre från varje 

läroplansperiod. 

5.2 Metod  
Systematiserande kvalitativ textanalys 

Syftet med det här arbetet är att undersöka vilken bild av begreppet vetenskap som ges i 

religionsläroböcker på gymnasienivå. Denna undersökning kommer att genomföras med hjälp av 

kvalitativ textanalys, en analysmetod som enligt Metodpraktikan71 (skriven av Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud) innebär att man i sin textanalys strävar efter att ta reda på det väsentliga i 

texten. Enligt denna metod anses vissa delar av texten vara viktigare än andra, när det gäller att få 

fram vad texten vill säga.72 

 I Metodpraktikans beskrivning av den kvalitativa textanalysen, delar man in 

analysmetoden i två huvudinriktningar: systematiserande och kritiskt granskande. Den 

systematiserande undersökningen går ut på att klargöra tankestrukturer, logiskt ordna innehåll eller 

klassificera textinnehåll.73 Den kritiskt granskande undersökningen, å andra sidan, går ut på att 

undersöka huruvida textens argumentation ˮlever upp till vissa bestämda normer - rationella eller 

moraliskaˮ74. Då syftet med detta arbete är att undersöka religionsläroböckers bild av begreppet 

vetenskap, i kontexten religion och vetenskap, är det lämpligast att använda sig av en 

systematiserande kvalitativ textanalys. 

 Utöver den systematiserande kvalitativa textanalysen, såsom den framställs i 

Metodpraktikan75 av Esaiasson et al., kommer läroboksanalysen även att utgå från Niklas Amnerts 

innehållsliga framställningstyper76.  

Operationalisering av Amnerts innehållsliga framställningstyper  

I teoridelen av denna uppsats, beskrivs Niklas Amnerts innehållsliga framställningstyper: den 

konstaterande, den förklarande, den reflekterande/analyserande samt den normativa 

framställningstypen. Dessa innehållsliga framställningstyper kan appliceras även på begreppet 

vetenskap och har därför relevans för detta arbetes textanalys. Med hjälp av dessa 

framställningstyper kan man svara på frågor av typen: Framställs vetenskap på ett konstaterande sätt, 

där texten helt enkelt slår fast vad vetenskap är? Framställs vetenskap kanske istället på ett 

                                                 
71 Esaiasson et al. (2012) Metodpraktikan 
72 Ibid., s. 210 
73 Ibid., s. 211 
74 Ibid., s. 212 
75 Ibid. 
76 Amnert (2011), s. 260-263 
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förklarande sätt, där vetenskapens historiska och aktuella status förklaras via något resonemang om 

orsak och verkan? Eller framställs vetenskap på ett reflekterande sätt, där olika bilder av begreppet 

jämförs med varandra? Eller, slutligen, lägger författaren in en värdering i begreppet, d.v.s. beskrivs 

vetenskap som något bra eller dåligt istället för att beskrivas neutralt? 

 Då begreppet vetenskap studeras i kontexten religion och vetenskap, kommer 

beskrivningen av vetenskap i textavsnitt om icke-religiösa livsåskådningar enbart analyseras i de fall 

vetenskap omnämns i kontexten religion och vetenskap; det vill säga att när det gäller exempelvis 

humanismen, kommer humanismens syn på religion och vetenskap analyseras, i den mån det tas upp 

i läroböckerna, men däremot kommer inte humanismens eget förhållande till vetenskap eller religion, 

var för sig, att analyseras. Definitionen av vad som är religiösa och icke-religiösa livsåskådningar, 

bygger på den definition av religion som ges i detta arbetes teoretiska del. 

Analysdisposition 

Läroböckerna presenteras i kronologisk ordning, med den äldsta först, och analyseras var för sig. 

Sedan kommer de tre läroböcker som ingår i ett läroplansblock att jämföras med varandra. Denna 

jämförelse presenteras dels via två tabeller och dels via en sammanfattande text.  

 En av de två tabellerna, som kommer att vara med och presentera den jämförande 

läroblocksanalysen, är en tabell över Amnerts innehållsliga framställningstyper. Den andra tabellen 

bygger på den introduktion till vetenskapsbegreppet som getts i begreppsavsnittet i denna uppsats, 

och tar med förekomsten av vetenskap som: kunskap, metod, naturvetenskaper och 

humanvetenskaper. Till sist kommer alla tre läroplansblock jämföras och diskuteras i det avslutande 

uppsatskapitlet Sammanfatting och diskussion, där resultaten även jämförs med läroplansinnehållet. 

6. Resultat och diskussion 

6.1 Läroböcker tryckta under Lgy70 

6.1.1 ˮVägar och livsmål: religionskunskap för gymnasieskolanˮ 

Om läroboken 

Vägar och livsmål: religionskunskap för gymnasieskolan77, hädanefter kallad Vägar och livsmål, är 

utgiven 1972 och skriven av Rudolf Johannesson och  Martin Gidlund. Läroboken är avsedd att 

användas vid undervisningen av religionskunskap på gymnasieskolan. Den är särskilt anpassad för 

ˮde linjer av gymnasieskolan som har tre veckotimmar till förfogande för ämnetˮ78; linjer med färre 

timmar till förfogande kan, enligt förordet, behöva begränsa sig en del och alltså inte använda sig av 

hela boken.79 

Analys 

I Vägar och livsmål, tas begreppet vetenskap, i kontexten religion och vetenskap, upp på flera ställen. 

Det första är i kapitlet ˮDe mänskliga livsfrågornaˮ80. Här tas "den nya naturvetenskapen"81 upp som 

                                                 
77 Johannesson och Gidlund (1972) 
78 Ibid., s. 3 
79 Ibid. 
80 Ibid., s. 7-31 
81 Ibid., s. 19 
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orsak till en förändrad världsbild, vilken ledde till att religionens ställning försvagades. De 

naturvetenskaper som nämns, explicit eller implicit, är: matematik, astronomi och fysik.82 

Beskrivningen av dessa vetenskaper är konstaterande och förklarande, enligt Amnerts 

framställningstyper. Vidare kopplas denna nya naturvetenskap till deism83 - vilket tydliggörs via 

liknelsen om Gud som en urmakare som skapat en klocka (världen), vilken sedan får ticka på utan att 

vidare ingrepp eller ingripanden behövs.84 Vetenskap beskrivs också som en metod, byggd på empiri 

och experiment, vilken ledde till att tron på en Gud, eller ett högre väsen, försvagades.85 Denna 

beskrivning, av vetenskapen som metod, är konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper. 

 Sekulariseringen beskrivs ha lett till att vetenskaperna (i plural) blivit fria från 

ˮteologins förmyndarskapˮ86. Vetenskaper står allstå här i plural, och beskrivningen av 

vetenskapernas frigörelse från ett förmyndarskap är normativ, enligt Amnerts framställningstyper. I 

samma stycke kopplas även vetenskap till mänsklig utveckling och mänsklig makt - en normativ 

beskrivning enligt Amnerts framställningstyper. Något senare beskrivs dock de båda världskrigen, 

stalinismens, fascismens och nazismens grymheter samt hotet om ett atomvapenkrig, ha lett till att 

människors optimistiska tro på människans makt bytts ut till en pessimistisk bild om människans 

vanmakt.87 Naturvetenskapen, som först ledde till utveckling och makt, kopplas alltså till 1900-talets 

grymheter; denna beskrivning är normativ, enligt Amnerts framställningstyper. 

 Under rubriken ˮDen nya vetenskapenˮ88, beskrivs den vetenskap som är aktuell då 

boken skrevs. Denna nya vetenskap89 beskrivs ha blivit medveten om sin begränsning och ˮgör i 

allmänhet inte längre något anspråk på att ge hela sanningen om tillvaronˮ90. Denna nya hållning 

kontrasteras mot den gamla ˮsjälvsäkra och arroganta hållningˮ91 man kunde finna hos en del 

vetenskapsmän. Vetenskap beskrivs här normativt, enligt Amnerts framställningstyper, dels positivt i 

och med att den nya vetenskapen beskrivs vara mer ödmjuk och dels negativt i och med att den 

gamla vetenskapen beskrivs vara arrogant. Den nya vetenskapen beskrivs inte längre vara 

inkompatibel med religion, vilket implicit leder till att den gamla vetenskapen ansågs vara det.92 

 I kapitlet om kristendomen, nämns vetenskap i samband med konst. Denna beskrivning 

av vetenskap lyfter dels fram naturvetenskapens frigörelse från religionen och dels den medeltida 

nominalismen93, vilken anser att religiös uppenbarelse och förnuft inte går att förena. Vetenskap 

kopplas här till förnuft (i motsats till uppenbarelse) och förnuft knyts till filosofi (i motsats till 

teologi), vilket innebär att vetenskap indirekt kopplas till filosofi. Beskrivningen av dessa 

vetenskaper, naturvetenskap och filosofi, är konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper. 

 I kapitlet om icke-religiösa livsåskådningar, kopplas vetenskap till empiri och logik, 

                                                 
82 Johannesson och Gidlund (1972), s. 19-20 
83 Begreppet deism används här i betydelsen av tron på en passiv Gud; tron på en Gud som visserligen skapade världen men som inte längre 

ingriper aktivt i den. 
84 Johannesson och Gidlund (1972), s. 20-21 
85 Ibid., s. 22 
86 Ibid., s. 24 
87 Ibid., s. 26 
88 Ibid., s. 27 
89 Alltså en ännu nyare vetenskap än den vetenskap som tidigare i boken beskrivits som ˮden nya vetenskapenˮ. 
90 Johannesson och Gidlund (1972), s. 27 
91 Ibid., s. 28 
92 Ibid., s. 28-29 
93 Nominalismen är en filosofisk inriktning som, grovt förenklat, menar att termer och begrepp endast är ljud som saknar verkligt innehåll; man 

menar att ord saknar självständig existens utanför språket, de motsvarar alltså inte något verkligt. Detta leder till att tro inte kan bygga på förnuft, då 

man i teologiska förnuftsresonemang använder sig av, och bygger sina resonemang på, dessa innehållslösa ord. 
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vilka tillsammans beskrivs som den vetenskapliga metoden.94 Beskrivningen av empiri och logik 

som vetenskaplig metod, är konstaterande enligt Amnerts framställningstyper. 

I kapitlet ˮAktuell religionsdebattˮ95, kopplas psykologi till religion, särskilt via de kända 

psykiatrikerna Freud och Jung. I kontexten framgår det att psykologin är att se som en del av 

vetenskapen, den knyts bland annat till psykiatri och till vetenskapliga metoder såsom iakttagelser 

(empiri). Beskrivningen av psykologin, främst Freuds och Jungs teorier, är konstaterande och 

förklarande, enligt Amnerts typologier. I samma kapitel tas även lingvistik upp i förhållande till 

religion, detta genom sin beskrivning av den analytisk-semantiska linjen, där semantiken96 används 

för att analysera religiösa satser. Beskrivningen av den lingvistiska vetenskapen, via semantiken, är 

såväl förklarande som reflekterande/analyserande, enligt Amnerts framställningstyper. 

Sammanfattning 

I Vägar och livsmål, beskrivs begreppet vetenskap dels som en metod och dels som olika typer av 

vetenskaper. De olika vetenskaper som kopplas till religion är naturvetenskap, särskilt matematik, 

astronomi och fysik, samt humanvetenskaperna filosofi, psykologi och lingvistik. Det likhetstecken 

mellan vetenskap och naturvetenskap som förekommer i Höffners uppsats, stämmer alltså inte in på 

den bild av vetenskap som ges i denna lärobok. 

 Upplysningstidens naturvetenskap kopplas starkt till deism, medan den moderna 

naturvetenskapen (d.v.s. den naturvetenskap som var modern då boken skrevs) beskrivs vara 

kompatibel med religion i allmänhet, alltså implicit även med teism97. Naturvetenskap beskrivs i 

normativa ordalag både som någonting positivt (t.ex. då den kopplas till mänsklig utveckling) och 

som någonting negativt (t.ex. då naturvetenskapen kopplas till 1900-talets grymheter). Särskilt 

intressant att notera torde vara att gammal vetenskap (upplysningsvetenskap) beskrivs som 

inkompatibel med religion, medan ny vetenskap (modern vetenskap då boken skrevs) istället 

beskrivs vara kompatibel med religion; denna förändring beror, enligt läroboken, till stor del på en 

ändrad attityd där den gamla vetenskapen präglades av en arrogans som den nya vetenskapen inte 

har. Vetenskap beskrivs också, i detta sammanhang, som personifierad. De övriga vetenskaperna 

beskrivs inte normativt var för sig, även om vetenskap i allmänhet stundtals beskrivs i normativa 

ordalag.  

 Man kan också notera att alla Amnerts framställningstyper förekommer, såväl den 

konstaterande, som den förklarande, reflekterande/analyserande och den normativa. Det faktum att 

alla framställningstyper förekommer i läroboken, stämmer väl överens med den tendens inom 

religionsläroböcker som Lundberg och Åhrman visat på i sin uppsats. 

6.1.2 ˮMänniskan och livsåskådningarnaˮ 

Om läroboken 

Människan och livsåskådningarna98, av Hof, Hammarstedt och Nilsson, är tryckt 1973 och är en del 

av en studiesats avsedd för undervisning av Religionskunskap i gymnasieskolan. Denna lärobok 

benämns som en grundbok. 

                                                 
94 Johannesson och Gidlund (1972), s. 297 
95 Ibid., s. 320-332 
96 Läran om ords, och teckens, betydelse. Semantik är som bekant en del av den lingvistiska vetenskapen. 
97 Begreppet teism används här i betydelsen av tron på en aktiv Gud; tron på en Gud som skapade världen och som fortfarande ingriper i den. 
98 Hof, Hammerstedt och Nilsson (1973) 
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Analys 

Vetenskap, i kontexten religion och vetenskap, tas upp under kapitlet ˮTro och vetande i debattˮ99. 

Kapitlet inleds med fem stycken frågor i punktform, varav den fjärde lyder: ˮär vetenskap och tro 

varandras oförenliga motsatser [?]ˮ100. Lite längre ner i texten dyker en liknande fråga upp: ˮ[k]an 

man förena tro och vetande?ˮ101 Begreppet vetenskap tycks i texten likställas med begreppet vetande. 

Vetenskap kan alltså förstås som vetande, det vill säga kunskap eller kunnande. 

 Kapitlet fortsätter sedan med att ta upp några anledningar till att inte tro på Gud följt av 

några skäl till att tro på Gud; det första exemplet som tas upp på skäl att inte tro på Gud, är 

teodicéproblemet102. I beskrivningen av teodicéproblemet nämns dels några filosofer och dels 

lingvistik103, med tanke på kontexten religion och vetenskap kan man uttyda att läroboksförfattarna 

ser såväl filosofi som lingvistik som vetenskaper vilka har relevans för temat religion och 

vetenskap.104 Beskrivningen av filosofi, via teodicéproblemet, och lingvistik, via semantiken, är såväl 

konstaterande, som förklarande och reflekterande/analyserande, enligt Amnerts framställningstyper. 

 Nästa vetenskap som tas upp, i kontexten religion och vetenskap, är psykologi. Boken 

tar upp Sigmund Freud, som låg bakom psykoanalysen, och förklarar att Freud ansåg att religion 

enbart är ˮprojektioner av själsliga fenomenˮ105. Beskrivningen av Freud och hans teorier inom 

psykologin är förklarande, enligt Amnerts framställningstyper. 

 Ett av de exempel som nämns på skäl till att tro på Gud, är att ˮ[u]niversums existens, 

den fysiska och biologiska naturens sinnrika uppbyggnad, människans medvetande och förmåga att 

skapa [...] inte [kan] bero på tillfälligheter.ˮ106 Det måste istället, hävdar exemplet, finnas en 

konstruktör, någon som ligger bakom. Här kopplas alltså naturvetenskap, särskilt fysik och biologi, 

till religion. Beskrivningen av naturvetenskap är här rent konstaterande, enligt Amnerts 

framställningstyper. 

Sammanfattning 

I läroboken Människan och livsåskådningarna, kopplas begreppet vetenskap först till vetande, alltså 

till kunskap. Sedan tas dessa typer av vetenskap upp: filosofi, lingvistik, psykologi och 

naturvetenskap (med fysik och biologi omnämnt i förbigående). Naturvetenskap nämns dock mycket 

kort, medan de övriga vetenskaperna får mer utrymme. Jämfört med Höffners bild av vetenskap som 

likställt med naturvetenskap, kan man se att vetenskap får en betydligt bredare tolkning i denna 

lärobok. 

 Det kan vara intressant att observera att filosofin och psykologin kopplas till exempel 

som är negativa till tron på en Gud, lingvistiken behandlas mer neutralt och naturvetenskapen tas upp 

som ett exempel till varför man kan tro på en Gud. Notera dock att inga av dessa exempel är 

normativa, de beskriver enbart olika sätt att tänka och resonera kring frågan om förhållandet mellan 

religion och vetenskap. De av Amnerts framställningstyper som förekommer är: konstaterande, 

                                                 
99 Hof, Hammerstedt och Nilsson (1973), s. 218-227 
100 Ibid., s. 218 
101 Ibid. 
102 Teodicéproblemet går i korthet ut på frågeställningen: om Gud finns och är god och allsmäktig, hur kan då ondskan finnas? Om Gud vill men 

inte kan ta bort ondskan, är Gud inte allsmäktig. Om Gud kan men inte vill ta bort ondskan, är Gud inte god.  
103 Läroboken förklarar att ett sätt att angripa teodicéproblemet är att använda sig av semantik, det vill säga läran om språkets, och dess teckens, 

betydelse. Ett sådant semantiskt angreppssätt ställer frågor av typen ˮVad betyder egentligen godhet?ˮ ˮHur kan begreppet appliceras på Gud?ˮ 
104 Hof, Hammerstedt och Nilsson (1973), s. 221-220 
105 Ibid., s. 223  
106 Ibid., s. 226 
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förklarande och reflekterande/analyserande. Den normativa framställningstypen förekommer inte 

alls. Detta kan ställas i kontrast till Lundberg och Åhrmans forskningsresultat, där alla undersökta 

läroböcker hade med den normativa framställningstypen. 

6.1.3 ˮVad ska man tro?: religionskunskap för gymnasieskolanˮ 

Om läroboken 

Vad ska man tro?: religionskunskap för gymnasieskolan107, hädanefter kallad Vad ska man tro?, är 

utgiven 1983 och avsedd att användas vid religionskunskapsundervisningen på såväl två- som 

treåriga linjer på gymnasiet.108 Läroboken är skriven av Lennart Koskinen, Sören Levén, Börje 

Anderson och Åke Magnusson - boken återfinns i referenslistan under ˮKoskinen (red.)ˮ. 

Analys 

I lärobokens första kapitel berörs i korthet frågor om livets uppkomst, dess mening och frågor 

rörande vad som är moraliskt rätt och fel. Dessa frågor berörs genom olika citat, främst från olika 

religiösa skrifter men även citat från poesi och filosofi samt citat rörande evolution och politik.109 

Denna korta introduktion kopplar alltså implicit evolutionsbiologi, samhällskunskap och filosofi till 

religion - de anses alla beröra samma sfär, nämligen sökandet efter svar på livets existentiella frågor. 

Ingen av dessa vetenskaper beskrivs dock, de berörs enbart via olika citat. 

 I bokens kapitel om kristendomen, tas frågan om religion och vetenskap upp i samband 

med en introduktion till skolastiken110 och en av dess stora företrädare, Thomas av Aquino. 

Vetenskap kopplas här till vetande och förnuft, medan religion kopplas till tro och uppenbarelse. 

Förnuftet och uppenbarelsen beskrivs samverka i harmoni inom skolastiken, vilken beskrivs 

konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper.111 I samma kapitel tas vetenskap återigen upp, 

den här gången i samband med upplysningen som beskrivs som en tid då naturvetenskapen gjorde 

många framsteg. Dessa många framsteg, varav vissa beskrivs vara upptäckten av nya naturlagar, 

ledde, enligt läroboken, till att behovet av Gud och av religion minskade. Naturvetenskap kopplas 

alltså här till en sekulariseringsprocess. Beskrivningen av naturvetenskapen, och dess konsekvenser, 

är konstaterande och förklarande, enligt Amnerts framställningstyper.112 

 I kapitlet ˮFinns Gud?ˮ113, tar läroboken upp några argument för och emot Guds 

existens. I beskrivningen av ett av argumenten för Guds existens, det teleologiska gudsbeviset114, 

kopplas biologi samman med religion; ögats komplexitet och avancerade funktion lyfts fram som ett 

exempel på ett argument för att det finns en Gud.115 Biologin beskrivs här konstaterande, enligt 

Amnerts framställningstyper. 

 Ett av lärobokens argument mot Guds existens, tar upp Marx syn på religion som ett 

                                                 
107 Koskinen (red.) (1983) 
108 Ibid., s. 4 
109 Ibid., s. 7-13 
110 Skolastik är en metod att nå kunskap, vilken utvecklades och nådde sin höjdpunkt under medeltiden. Skolastiken kan, något förenklat, förklaras 

som en metod där man via förnuftsresonemang och logiska slutledningar når kunskap. Skolastiken såg vetenskap och religion som två samverkande 

vägar till sanning och kunskap. Sann världslig kunskap och sann teologisk kunskap ansågs befinna sig i harmoni, då två sanningar per definition rent 

logiskt inte kan gå emot varandra. 
111 Koskinen (red.) (1983), s. 149 
112 Ibid. s. 153 
113 Ibid., s. 181-188 
114 Det teleologiska gudsbeviset går i korthet ut på att världen är alltför komplicerad och välordnad för att ha uppkommit av en slump. Istället tyder 

komplexiteten och ordningen på att någon högre intelligens har skapat världen; denna högre intelligens är Gud.  
115 Koskinen (red.) (1983), s. 182 
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mänskligt önsketänkande till följd av klassamhället. Religion kopplas alltså här till sociologi och 

ekonomi.116 Ett annat av exemplen på argument mot Guds existens, tar upp psykologin och Freud. 

Freud menar att religion enbart är ett självbedrägeri och en projektion117. Religion kopplas alltså här 

till psykologi. Beskrivningen av psykologi är konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper.  

 Ytterligare ett av lärobokens exempel på argument mot Guds existens är 

teodicéproblemet, vilket beskrivs i korthet utan att knytas till filosofin. En av de lösningsmodeller 

boken tar upp, som svar på teodicéproblemet, är semantiken där det religiösa språket kan analyseras 

semantiskt. Semantiken, en del av lingvistiken, kopplas alltså till religionen. Beskrivningen av 

semantiken är konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper.118 

 I ett senare kapitel nämns begreppet vetenskap, i kontexten religion och vetenskap, 

även i en faktaruta om Baha'i119. I faktarutan står det att ˮ[r]eligion och vetenskap är två aspekter av 

sanningenˮ120. Vetenskap används här som ett allmänt begrepp, vilket kontrasteras mot begreppet 

religion. I samma kapitel finns även en faktaruta om ockultism, i vilken det står att ˮ[d]en moderna 

vetenskapen med bl a kärnfysik och DNA-genetik förklarar mycket men öppnar också vägar till nya 

outforskade områden.ˮ121 De typer av vetenskap som beskrivs är fysik (kärnfysik) och biologi 

(DNA-genetik). Beskrivningen av dessa vetenskaper är konstaterande, enligt Amnerts 

framställningstyper. 

 Kapitlet tar sedan upp hur vi ser på världen, bland annat beskrivs vetenskaplig 

verklighetsuppfattning vara byggd enbart på empiriska erfarenheter.122 Texten fortsätter sedan med 

att beskriva en förändring i detta vetenskapliga synsätt, en förändring som beror på ˮde senaste 

årtiondenas utveckling inom t ex kvantfysiken, elektroniken och astronomin.ˮ123 Enligt läroboken 

innebär den här förändringen, att detta vetenskapliga synsätt inte längre kan bygga enbart på empiri. 

Vetenskap förklaras alltså här dels som en metod, empiri, och dels som olika typer av vetenskap: 

fysik (kvantfysik, elektronik) och astronomi. Beskrivningen av empirin och de olika vetenskaperna 

är konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper.124 

 Vidare tar boken upp frågan om världens uppkomst, och presenterar några olika 

förklaringsmodeller. En av dessa förklaringsmodeller beskrivs utifrån en fysikers synvinkel, med en 

beskrivning av hur universum började med en stor explosion. Vetenskap kopplas alltså här till fysik 

och kontrasteras till religion. Beskrivningen av fysiken, via berättelsen om den stora smällen, är här 

konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper.125 

Sammanfattning 

I Vad ska man tro? beskrivs vetenskap, i kontexten religion och vetenskap, som en metod (empiri), 

som vetenskap i allmänhet samt som dessa olika vetenskaper: religionsvetenskap (skolastik126), 

                                                 
116 Koskinen (red.) (1983), s. 185 
117 Projektion är en term hos Freud, som kort kan förklaras innebära att man tillskriver andra sina egna egenskaper, tillkortakommanden eller 

önskningar. 
118 Koskinen (red.) (1983), s. 186-187 
119 Baha'i är en religion som uppstod i 1800-talets Iran. Inom Baha'i lär man att det bara finns en Gud som alla religioner tillber. Gud har, enligt 

Baha'i, sänt olika budbärare under historiens gång, ex. Buddha, Jesus och Muhammed. 
120 Koskinen (red.) (1983), s. 190 
121 Ibid., s. 191 
122 Ibid., s. 192 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 Skolastiken kan sägas ingå i religionsvetenskapen, och ses ofta som ett förlegat, men intressant, historiskt synsätt inom teologin. 
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sociologi, ekonomi, psykologi, lingvistik (semantik), biologi (anatomi och DNA-genetik), fysik 

(kärnfysik, kvantfysik, elektronik) och astronomi. Även i denna bok kan man alltså notera en bredare 

definition av vetenskapsbegreppet, än den som ges i Höffners uppsats. 

 Det är såväl intressant som anmärkningsvärt att sociologin, ekonomin och psykologin 

enbart kopplas till en negativ religionsbild, där religionen ses som en tillflykt eller ett självbedrägeri. 

Lingvistiken, via semantiken, kopplas mer neutralt till teodicéproblemet. Vetenskap står även 

stundtals som ett allmänt begrepp, utan vidare specificering, ofta i kontrast till något annat, ex. 

religion och vetenskap. 

 Det är även av intresse att naturvetenskapen beskrivs ha lett till en sekularisering under 

upplysningen, samtidigt som naturvetenskapen också kopplas till ett av gudsbevisen samt till 

ockultism; kopplingen till ockultism görs med förklaringen att modern vetenskap anses öppna upp 

outforskade områden där ockultism anser sig kunna vara en del av svaret. Naturvetenskapen kopplas 

alltså såväl till religion som till avsaknaden av religiös tro. De av Amnerts framställningstyper som 

förekommer är den konstaterande och den förklarande framställningstypen. Detta faktum, att bara 

två av Amnerts fyra framställningstyper förekommer i denna lärobok, utgör en intressant kontrast till 

Lundberg och Åhrmans resultat, där alla Amnerts framställningstyper förekommer i fem av sex 

böcker och där den sjätte läroboken likväl har med tre av fyra framställningstyper. 

6.1.4 Sammanfattning av resultaten från läroböckerna tryckta under Lgy70 

I de undersökta läroböckerna som är utgivna under Lgy70, förekommer flera tolkningar av begreppet 

vetenskap. Vetenskap ses som ett allmänt begrepp utan vidare förklaring, vetenskap som en metod 

(specificerat som bestående av empiri och logik), vetenskap som likställt med vetande och vetenskap 

som olika typer av vetenskaper. 

 De typer av vetenskaper som tas upp kan inordnas under såväl naturvetenskaperna som 

humanvetenskaperna. De naturvetenskaper som nämns är: matematik, astronomi, fysik och biologi. 

De humanvetenskaper som nämns är: filosofi, psykologi, lingvistik, sociologi, ekonomi och 

religionsvetenskap (se tabell 2). 

 

Tabell 2: Jämförande tabell, vetenskap Lgy70 

 

Vetenskap som... 
 

Vägar och livsmål  

(1972) 

 

Människan och 

livsåskådningarna 

(1973) 

 

Vad ska man tro?  

(1983) 

 

...kunskap 

 

Nej 

 

Ja 

 

Nej 

 

...metod 

 

Ja (empiri och logik) 

 

Nej 

 

Ja (empiri) 

 

...naturvetenskaper 

 

Ja (naturvetenskap i 

allmänhet samt 

matematik, astronomi och 

fysik) 

 

Ja (naturvetenskap i 

allmänhet samt fysik 

och biologi) 

 

Ja (naturvetenskap i 

allmänhet samt 

astronomi, fysik och 

biologi) 

 

...humanvetenskaper 

 

Ja (filosofi, psykologi och 

lingvistik) 

 

Ja (filosofi, psykologi 

och lingvistik) 

 

Ja (psykologi, 

lingvistik, 

religionsvetenskap,  

sociologi och 

ekonomi) 
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Upplysningens naturvetenskap beskrivs ha lett till deism och sekularisering, medan den moderna 

naturvetenskapen beskrivs vara kompatibel med religion, underförstått även med teism. 

Naturvetenskap kopplas också till det teleologiska gudsbeviset, samt till ockultism. Man kan alltså 

notera att naturvetenskapen kopplas till såväl tro som icke-tro. 

 Likaledes kopplar den enda boken i vilken normativa beskrivningar av vetenskap 

förekommer, naturvetenskap till såväl något positivt (utveckling) som något negativt (1900-talets 

grymheter). Alla av Amnerts framställningstyper förekommer, dock inte i alla böcker (se tabell 3). 

Tabell 3: Amnerts framställningstyper, Lgy70 

 

Amnerts 

framställningstyper 

 

Vägar och livsmål  

(1972) 

 

Människan och 

livsåskådningarna 

(1973) 

 

Vad ska man tro? 

(1983) 

 

Konstaterande 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Förklarande 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Reflekterande/ 

analyserande 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

 

Normativ 

 

Ja 

 

Nej 

 

Nej 

6.2 Läroböcker tryckta under Lpf94 

6.2.1 ˮReligionskunskap: Relief A+Bˮ 

Om läroboken 

Religionskunskap: Relief A+B127, hädanefter kallad Relief A+B, är utgiven 1998 och avsedd att 

användas vid undervisningen av Religionskunskap A och Religionskunskap B på gymnasiet. Boken 

är en sammanslagning av de separata kursböckerna Relief A och Relief B. Läroboken är skriven av 

Håkan Arlebrand, Bengt Arvidsson, Hans Axelsson, Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman - 

boken återfinns i referenslistan under ˮArvidsson, Bengt & Arlebrand, Håkan (red.)ˮ. 

Analys 

I lärobokens början, ställs frågan ˮVad är religion?ˮ128 I besvarandet av denna fråga nämns det att det 

ˮ[u]nder slutet av 1800-talet växte [fram] en jämförande religionsforskningˮ129. Religion kopplas 

alltså här till religionsvetenskap. Beskrivningen av religionsvetenskap är här konstaterande, enligt 

Amnerts framställningstyper. I samma kapitel omnämns New Age-rörelsen lite kort, i samband med 

detta kopplas New Age till partikelfysik och psykologi. Religion, mer specifikt New Age, beskrivs 

här ha influerats av fysik (partikelfysik) och psykologi.130 Beskrivningen av fysik och psykologi är, 

enligt Amnerts framställningstyper, rent konstaterande. I kapitlet ˮFrån Paulus till Wesleyˮ131, 

beskrivs det ha rått harmoni mellan religion och vetenskap under den europeiska högmedeltiden. 

                                                 
127 Arvidsson och Arlebrand (red.) (1998) 
128 Ibid., s. 3 
129 Ibid., s. 3 
130 Ibid., s. 8 

Ibid., s. 171-184 
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Vetenskap definieras inte annat än att det kopplas till begreppet vetande, medan religion kopplas till 

begreppet tro. Vidare beskrivs skolastiken som skola där förnuft och uppenbarelse anses vara två 

samverkande vägar till sanningen. Förnuftet räcker för att förstå världen, men för att förstå även Gud 

måste uppenbarelsen, alltså tron, till. Vetenskap kopplas alltså här till såväl förnuft som vetande, 

samt till religionsvetenskap via skolastiken. Beskrivningen av vetenskap som förnuft och vetande, 

samt som skolastik, är konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper.132 

 I samma kapitel nämns vetenskap återigen, denna gång i samband med renässansen och 

upplysningen. Kopernikus och Galilei nämns som exempel på astronomer, vars framsteg inom sitt 

forskningsfält bidragit till en sekulariseringsprocess. Darwins presentation av sin utvecklingslära 

beskrivs vara den punkt då religion och vetenskap skildes åt. Vetenskap kopplas här återigen till 

vetande, samt till astronomi och evolutionsbiologi. Beskrivningen av begreppet vetande, samt av 

astronomi och biologi är här konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper.133 

Sammanfattning 

I  Relief A+B, kopplas begreppet vetenskap till begreppen vetande och förnuft. De typer av 

vetenskaper som nämns är: religionsvetenskap (jämförande religionsforskning, skolastik), psykologi, 

astronomi, fysik (partikelfysik) och biologi (evolutionsbiologi). Med undantag för 

religionsvetenskapen, stämmer alltså den bild av vetenskap som ges i denna lärobok väl ihop med 

Höffners likställning av begreppen vetenskap och naturvetenskap. 

 Överlag får vetenskap, i kontexten religion och vetenskap, inte särskilt stort utrymme i 

boken. Temat religion och vetenskap avhandlas inte heller i något särskilt kapitel, utan det som tas 

upp om ämnet står att finna lite här och var, utspritt i boken. Den enda av Amnerts 

framställningstyper som finns med, gällande beskrivningen av vetenskap, i läroboken är den 

konstaterande. Detta står i stark kontrast till Lundberg och Åhrmans resultat, där alla fyra av 

Amnerts framställningstyper är betydligt mer vanligt förekommande. 

6.2.2 ˮLivets kurs - stora bokenˮ 

Om läroboken 

Livets kurs - stora boken134, hädanefter kallad Livets kurs, är utgiven 1998 och skriven av Ola 

Björlin. Läroboken är avsedd att användas vid undervisningen av Religionskunskap A och 

Religionskunskap B. Den innehåller även en antologidel som undantas analysen, detta då övriga 

läroböcker i vissa fall har en fristående antologidel som inte heller analyseras i detta arbete. 

Analys 

I avsnittet ˮHistoriska perspektivˮ135, nämns Darwins utvecklingslära i samband med 1800-talet. 

Darwins utvecklingslära beskrivs ifrågasätta Bibelns skapelselära, och genom detta ställa 

kristenheten inför en ny situation. Vetenskap nämns här inte explicit, enbart implicit i och med 

omnämnandet av Darwins lära. Beskrivningen av evolutionsbiologin, via utvecklingsläran, är 

konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper. 

 När läroboken senare tar upp temat ˮProfan livssynˮ136, dyker begreppet 

                                                 
132 Arvidsson och Arlebrand (red.) (1998), s. 176-177 
133 Ibid., s. 182 
134 Björlin (1998) 
135 Ibid., s. 69-85 
136 Ibid., s. 87-102 
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naturvetenskap upp, när det står att 1900-talets naturvetenskapliga forskning ˮfått ett nästan 

oöverblickbart inflytande över de frågor som människorna ställs inför i livetˮ137. Som exempel på 

denna inflytelserika naturvetenskap, nämns evolutionsteorin och teorin om Big Bang. Såväl 

naturvetenskap i allmänhet, som biologi (evolutionsbiologi) och kosmologi138 (Big Bang) beskrivs, 

enligt Amnerts framställningstyper, konstaterande. 

 I avsnittet ˮSkriftlösa religionerˮ139, omnämns religionsvetenskap, närmare bestämt 

religionshistoria. I samband med beskrivningen av denna religionshistoria, omnämns även Darwins 

evolutionslära. Darwins evolutionslära jämförs med den äldre religionshistoriska synen på en religiös 

evolution, där vissa typer av religion sågs som mer primitiva. Här omnämns alltså såväl 

religionsvetenskap (religionshistoria) som biologi (evolutionsbiologi). Religionshistorian beskrivs 

såväl förklarande som reflekterande/analyserande, medan biologin beskrivs konstaterande, enligt 

Amnerts framställningstyper. 140 

 I samband med ett textavsnitt om paranormala fenomen, nämns fraserna vetenskaplig 

bevisförning, obevisad hypotes och verifierad hypotes. I samma sammanhang jämförs vetenskap med 

vetande, i kontrast till spekulation. Vetenskap beskrivs här som en metod att nå kunskap, en metod 

med olika grader av bevisföring där processen består i att först framlägga en hypotes och sedan 

antingen verifiera eller vederlägga den. Beskrivningen av vetenskap som metod är här konstaterande, 

enligt Amnerts framställningstyper. 

 I lärobokens avsnitt ˮAtt tro och att vetaˮ141, tas förhållandet mellan tro och vetande 

upp - begreppet vetenskap nämns dock aldrig explicit i detta avsnitt. Begreppet vetande beskrivs 

såhär: ˮVetande är en sann övertygelse byggd på förnuftiga skälˮ142.  

 Senare i boken, när läroboken diskuterar begreppet själ, tas det omedvetnas betydelse 

upp. I detta sammanhang nämns de framstående psykologerna Freuds och Jungs olika psykologiska 

teorier om religion. Beskrivningen av psykologin, via exemplen Freud och Jung, är konstaterande, 

enligt Amnerts framställningstyper.143 I samma avsnitt nämns även religionsforskning och 

religionspsykologi. Beskrivningen av dessa två begrepp är också konstaterande, enligt Amnerts 

framställningstyper.144 

Sammanfattning 

I Livets kurs omnämns vetenskap som vetande och som en metod, samt som dessa olika vetenskaper: 

biologi (evolutionsbiologi), kosmologi, religionsvetenskap (religionshistoria) och psykologi. 

Vetenskap omnämns även implicit som vetande. Jämfört med Höffners begreppsanvändning där 

vetenskap likställs med naturvetenskap, ser vi här ett något bredare perspektiv där även 

religionsvetenskap och psykologi kopplas till vetenskap i kontexten religion och vetenskap. 

 Det kan vara intressanta att notera att Darwins evolutionslära, istället för att kopplas till 

religion i allmänhet som ett alternativt svar till religiösa skapelseberättelser, här istället kopplas till 

religionshistoria i och med att religionshistoriker tidigare adopterade tanken på evolution, i sina 

                                                 
137 Björlin (1998), s. 92 
138 Kosmologin är studiet av universums uppkomst. Kosmologin kan insorteras inom såväl astronomin som inom fysiken, och får därför en egen 

kategori. 
139 Björlin (1998), s. 106-110 
140 Ibid., s. 106 
141 Ibid., s. 287-293 
142 Ibid., s. 288 
143 Ibid., s. 297-298 
144Ibid., s. 301 
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teorier om en evolution även inom religionen. 

 När det gäller Amnerts framställningstyper, förekom konstaterande, förklarande och 

reflekterande/analyserande framställningstyper. Den normativa framställningstypen förekom 

däremot inte alls. Detta resultat stämmer hyfsat väl överens med Lundgren och Åhrmans resultat, 

även om den normativa framställningstypen förekommer i alla deras undersökta böcker men inte alls 

i denna lärobok. 

6.2.3 ˮReligionskunskap för gymnasiet: integrerad lärobok för A- och B-kursenˮ 

Om läroboken 

Religionskunskap för gymnasiet: integrerad lärobok för A- och B-kursen145, hädanefter kallad 

Religionskunskap för gymnasiet, är utgiven 1999 och skriven av Lars-Göran Alm. Läroboken är 

avsedd att användas vid undervisningen av Religionskunskap A och Religionskunskap B på 

gymnasiet. Författaren har även skrivit separata böcker för Religionskunskap A och 

Religionskunskap B; denna integrerade lärobok ska ha samma innehåll som de separata böckerna, 

men med en bitvis annorlunda disposition. 

Analys 

I kapitlet om judendomen, finns rubriken ˮGamla testamentet och vetenskapenˮ146. Under denna 

rubrik ställs frågorna: ˮHar Abraham och Mose levt på riktigt? Vad säger historievetenskapen?ˮ147 

Användningen av begreppet historievetenskap är konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper. 

 I kristendomskapitlet, tar läroboken upp olika uppfattningar om hur man bör tolka 

Bibeln. I detta sammanhang nämns vetenskaplig forskning i allmänhet och arkeologi i synnerhet. 

Dessutom kontrasteras en naturvetenskaplig världsbild, där världens utveckling tagit miljoner år, 

med en bokstavligt förstådd biblisk skapelseberättelse, där världen skapades på sex dagar. Läroboken 

skriver dock att en icke-bokstavlig bibeltolkning går att sammanjämka med denna naturvetenskapliga 

syn på skapelsen. I samma kontext tas även biologi upp, mer precist beskriver läroboken hur Darwins 

utvecklingslära inte går att sammanjämka med Bibeln.148 Beskrivningen av arkeologi, 

naturvetenskap i allmänhet och biologi är konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper. 

 I kapitlet ˮKristendom och samhälleˮ149, står det: ˮI takt med naturvetenskapernas 

oerhörda framsteg har vår världsbild förändrats och många upplever att Gud inte har någon plats i 

den.ˮ150 Här omnämns alltså naturvetenskaper, i plural, och kopplas till en sekulariseringsprocess. 

Omnämnandet av naturvetenskap är här konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper. Något 

senare i läroboken, i kapitlet ˮIslam och samhälleˮ151, står det i en av frågorna, avsedda som 

elevövningar, att ˮ[medeltiden] var en blomstringsperiod i den islamiska stadskulturen. Konst, 

arkitektur och vetenskap genomgick en enastående utvecklingˮ152. Här omnämns alltså vetenskap i 

allmänhet och kopplas till medeltida islamisk stadskultur.  

 Det senare avsnittet ˮI en sekulariserad världˮ153, inleds med en introduktion i vilken 

                                                 
145 Alm (1999) 
146 Ibid., s. 75 
147 Ibid., s. 75 
148 Ibid., s. 97 
149 Ibid., s. 105-123 
150 Ibid., s. 121 
151 Ibid., s. 139-157 
152 Ibid., s. 148 
153 Ibid., s. 159-201 
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det står att sekulariseringsprocessen började i och med de naturvetenskapliga upptäckter som gjordes 

på 1500- och 1600-talet, när ex. Kopernikus och Galilei visade på att jorden inte är universums 

medelpunkt. Dessa naturvetenskapliga upptäckter beskrivs ha lett dels till tanken på en passiv Gud, 

deism, och dels till att Guds roll i människors liv blev mindre. Vidare står det att vetenskapens (den 

här gången inte definierat som naturvetenskap) fortsatta framsteg innebar att behovet av Gud 

minskade, vilket till slut ledde till tanken om att det kanske inte alls finns någon Gud.154 Såväl 

vetenskap i allmänhet som naturvetenskap i synnerhet (med det specifika exemplet astronomi) 

kopplas alltså dels till deism och dels till en sekularisering. Beskrivningen av dessa vetenskaper är 

konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper. 

 Även i kapitlet ˮLivsåskådningar i Sverige idagˮ155, kopplas vetenskap (som allmänt, 

ospecificerat begrepp) till sekularisering.156 I samma kapitel får religionsvetenskap ett stort utrymme, 

där relevansen hos, och resultaten av, religionsvetenskaplig forskning gås igenom. Detta genom att 

ingående förklara hur de två forskningsmetoderna intervju- och enkätstudier fungerar, samt vilka 

svar sådana studier ger och inte ger.157 

 Längre fram i läroboken, kopplas vetenskap till New Age på två sätt. Dels beskrivs 

New Age-rörelsen ta avstånd från ˮen splittrad och svårförståelig vetenskapˮ158 och dels beskrivs 

New Age ha inspirerats av 1900-talets teorier inom fysiken. Som exempel på dessa teorier, nämns 

Einsteins teorier om förhållandet mellan massa och energi. Ser man till Amnerts framställningstyper, 

beskrivs vetenskap dels normativt (i och med den negativa bilden av vetenskap som splittrad och 

svår att förstå) och dels konstaterande. Den normativa beskrivningen tillskrivs dock New Age-

rörelsen, och förstås alltså inte som författarens egen åsikt om saken.159  

 I kapitlet ˮDet heligaˮ160, nämns kort texttolkning som metod i samband med 

beskrivningen av en fundamentalistisk syn på heliga skrifter. Texttolkning, det vill säga exegetik, är 

en del av religionsvetenskapen. Beskrivningen av exegetiken är konstaterande, enligt Amnerts 

framställningstyper.161 I samband med att upplysningen tas upp, i kapitlet ˮGudsbilderˮ162, kopplas 

återigen vetenskap i allmänhet och naturvetenskap i synnerhet till utvecklingen av en deistisk syn på 

Gud. Beskrivningen av vetenskap och naturvetenskap är här konstaterande såväl som förklarande.163 

Sammanfattning 

I Religionskunskap för gymnasiet, förekommer begreppet vetenskap dels i betydelsen av vetenskap i 

allmänhet, utan någon mer specifik definition, och dels specificerat som dessa vetenskaper: 

historievetenskap (inklusive arkeologi), naturvetenskap (inklusive evolutionsbiologi, astronomi och 

fysik) och religionsvetenskap (inklusive exegetik). Dessutom beskrivs två vanliga forskningsmetoder 

inom religionsvetenskapen ingående, nämligen enkät- och intervjustudier. Utöver detta nämns 

ytterligare en forskningsmetod, den exegetiska texttolkningen. Jämfört med Höffner, har denna 

lärobok alltså ett bredare perspektiv på vetenskap än att enbart förstå det som naturvetenskap. 

                                                 
154 Alm (1999), s. 160 
155 Ibid., s. 189-201 
156 Ibid., s. 189 
157 Ibid., s. 190-193 
158 Ibid., s. 200 
159 Ibid. 
160 Ibid., s. 205-223 
161 Ibid., 220 
162 Ibid., s. 250 
163 Ibid. 
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Såväl historievetenskapen som naturvetenskapen (särskilt astronomin och evolutionsbiologin) 

benämns som vetenskaper vars forskningsresultat kan eller har påverkat tron på Gud. 

Historievetenskapen beskrivs söka svar på om personer omnämnda i Bibeln verkligen har funnits och 

naturvetenskapen beskrivs påverka huruvida folk ser ett behov av tron på en Gud eller inte, som 

exempel på detta kopplas naturvetenskap till framväxten av deism och till framväxten av en 

sekulariseringsprocess. Religionsvetenskapen beskrivs däremot inte påverka folks tro, utan framställs 

istället som en vetenskap som studerar religiösa människor och deras tro 

 Ser man till Amnerts framställningstyper, förekommer konstaterande, förklarande och 

normativa framställningstyper. Den reflekterande/analyserande framställningstypen förekommer 

däremot inte alls, när det gäller vetenskap i kontexten religion och vetenskap. Jämfört med Lundberg 

och Åhrmans uppsats, är det av intresse att notera att även om förekomsten av tre av Amnerts fyra 

framställningstyper stämmer hyfsat väl överens med deras resultat är det möjligen något förvånande 

att den framställningstyp som dels förekommer i alla deras undersökta läroböcker och dels är extra 

framträdande i två  av dem, inte förekommer alls i denna. 

6.2.4 Sammanfattning av resultaten från läroböckerna tryckta under Lpf94 

I de läroböcker som är tryckta under Lpf94, tolkas begreppet vetenskap på flera sätt. Vetenskap ses 

som ett allmänt begrepp, vilket inte behöver definieras ytterligare, samt som en metod, som vetande 

och som olika vetenskaper. När det gäller metod, definieras denna metod utförligt i en av böckerna, 

där intervju- och enkätstudier samt texttolkning ges som metodexempel. 

 De naturvetenskaper som nämns är: fysik, astronomi, biologi och kosmologi. De 

humanvetenskaper som nämns är: religionsvetenskap, psykologi och historievetenskap (se tabell 4). 

Tabell 4: Jämförande tabell, vetenskap Lpf94 

 

Vetenskap som... 
 

Relief A+B 

(1998) 

 

Livets kurs 

(1998) 

 

Religionskunskap för 

gymnasiet  

(1999) 

 

...kunskap 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

 

...metod 

 

Nej 

 

Ja (verifierad och 

overifierad hypotes 

samt vetenskaplig 

bevisförning) 

 

Ja (intervju- och 

enkätstudier, 

texttolkning) 

 

...naturvetenskaper 

 

Ja (fysik, astronomi och 

biologi) 

 

Ja (naturvetenskap i 

allmänhet samt biologi 

och kosmologi) 

 

Ja (naturvetenskap i 

allmänhet samt fysik, 

astronomi och biologi) 

 

...humanvetenskaper 

 

Ja (religionsvetenskap och 

psykologi) 

 

Ja (religionsvetenskap 

och psykologi) 

 

Ja (historievetenskap) 

 

I en av böckerna, Religionskunskap för gymnasiet, kopplas vetenskap i allmänhet och naturvetenskap 

i synnerhet, till deism såväl som till sekularisering. De övriga läroböckerna, tryckta under Lpf94, gör 

ingen sådan koppling.  

 Relief A+B har inte med särskilt mycket om religion och vetenskap, medan 

Religionskunskap för gymnasiet har med desto mer, men med fokus på religionsvetenskapliga 

forskningsmetoder. Livets kurs har med en del text om religion och vetenskap, men med fokus på 
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humanvetenskaperna - som exempel kan man notera att Darwins evolutionsteori visserligen 

omnämns, men kopplas till religionshistoria. Med tanke på att Lpf94 inte alls har med kravet på att ta 

upp temat religion och vetenskap, kan man alltså dra slutsatsen att dessa läroböckers innehåll inte 

enbart påverkas av läroplanen, utan även av andra faktorer. Dessa faktorer skulle kunna vara 

exempelvis samhällsförändringar eller religionsdidaktiska traditioner. Detta resultat kan jämföra med 

Gruwers resultat rörande sekulära rörelser i religionsläroböcker, där han kom fram till att läroplanen 

har en stor påverkan på läroboksinnehållet, medan samhällsförändringen endast har en liten 

påverkan. Vad gäller Amnerts framställningstyper så  förekommer de alla, dock inte i alla böcker (se 

tabell 5) 

Tabell 5: Amnerts framställningstyper, Lpf94 

 

Amnerts 

framställningstyper 

 

Relief A+B 

(1998) 

 

Livets kurs 

(1998) 

 

Religionskunskap för 

gymnasiet 

(1999) 

 

Konstaterande 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Förklarande 

 

Nej 

 

Ja 

 

Ja 

 

Reflekterande/ 

analyserande 

 

Nej 

 

Ja 

 

Nej 

 

Normativ 

 

Nej 

 

Nej 

 

Ja 

 

6.3 Läroböcker tryckta under Gy11 

6.3.1 ˮReligion 1 &2 - Specialiseringˮ 

Om läroboken 

Religion 1 & 2, Specialisering164, hädanefter kallas Religion 1 & 2, Spec., är skriven av Thulin och 

Elm och är tryckt 2012. Läroboken är avsedd att användas vid undervisningen av Religionskunskap 1 

och Religionskunskap 2; boken innehåller även temamaterial, avsett att användas vid kursen 

Religionskunskap ─ specialisering. I lärobokens förord står det att boken, som är avsedd att 

användas på de studieförberedande programmen, är ˮhelt anpassad till gymnasieskolans nya kursplan 

GY 2011 för Religionskunskap 1 och 2.ˮ165 

Analys 

I Religion 1 & 2, Spec., tas begreppet vetenskap upp i kapitlet ˮUppfattningar om religion och 

vetenskapˮ166. I detta kapitel går författarna igenom några kända grekiska filosofer; denna 

genomgång förklaras senare med att ˮde grekiska filosofernas läror har påverkat tänkandet inom 

religion och vetenskapˮ167. 

 I introduktionen till genomgången av de kända grekiska filosoferna, omnämns 

                                                 
164 Thulin och Elm (2012) 
165 Ibid., s. 1 
166 Ibid., s. 123-133. I innehållsförteckningen har kapitlet namnet: ˮReligion och vetenskapˮ. 
167 Ibid., s. 124 
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begreppet vetenskap när det står att vissa av de joniska naturfilosofernas tankar påminner om den 

moderna naturvetenskapen. De joniska filosoferna beskrivs sedan ha ansett att allt består av samma 

grundämne, att allt lyder under matematiska grundlagar och att det antingen inte finns några gudar 

eller att de, om de möjligen skulle finnas, i så fall saknar betydelse.168 

 I och med att läroboksförfattarna tidigare i texten gör gällande att dessa filosofers 

tankar liknar modern naturvetenskap och sedan radar upp dessa exempel på de nämnda likheterna, 

hävdar alltså texten implicit att modern naturvetenskap utesluter tanken på en gudom som har någon 

betydelse - istället förutsätter naturvetenskap, enligt texten, en världsbild som är ateistisk eller 

deistisk. Beskrivningen av naturvetenskap är här konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper. 

 Under rubriken ˮDarwin och utvecklingsläranˮ169, står det att naturvetenskaperna på 

1800-talet till stor del frigjorts från religiösa föreställningar. Begreppet naturvetenskap ses alltså här 

som något som är skiljt från religion, och denna separation beskrivs med det positiva begreppet 

frigörelse. Naturvetenskaperna hade ˮgjort sig mer och mer fria från religiösa föreställningarˮ170. 

Denna beskrivning av naturvetenskap som separerad från religion är alltså att betrakta som normativ, 

enligt Amnerts framställningstyper. Den fortsatta beskrivningen av själva utvecklingsläran är 

konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper. 

 I en faktaruta om Albert Einstein, står det om honom att han var en tysk jude och 

berömd fysiker som trodde på en passiv Gud, ˮinte på en Gud som bekymrar sig om människors 

öden och gärningar.ˮ171 Här kopplas alltså naturvetenskap, mer specifikt fysik, ihop med deism. 

Beskrivningen av vetenskap, närmare bestämt fysikens relativitetsteori, är förklarande enligt 

Amnerts framställningstyper, då exempel på relativitetsteorins konsekvenser också nämns. 

 Läroboken tar vidare upp humanismen och beskriver att den anser att  ˮ[religion] som 

samhälls- och värdegrund ifrågasätts av tron på vetenskap, teknik och rationalitetˮ172. Vidare 

beskrivs humanisterna ha en icke-religiös syn på livet, baserat bland annat på en vetenskaplig 

kunskapssyn.173 Här beskrivs alltså vetenskap som något man kan tro på istället för religion. 

Vetenskap beskrivs också som något som, enligt humanister, leder till en icke-religiös syn på livet.  

 I lärobokens avsnitt om naturalismen174, beskrivs naturalismen ta avstånd från såväl 

tanken på Guds existens som från tanken på en fri vilja, detta då naturvetenskaperna kan förklara allt 

som finns.175 Naturvetenskaperna beskrivs här som något som, enligt naturalister, gör tanken på Gud 

överflödig; allt som finns kan förklaras på något annat sätt än genom Gud, nämligen genom 

naturvetenskaper. Sist behandlar kapitlet ekosofin176, men inte heller där tas begreppet vetenskap 

upp. 

 

 

                                                 
168 Thulin och Elm (2012), s. 123 
169 Ibid., s. 125 
170 Ibid. 
171 Ibid., s. 126 
172 Ibid., s. 128 
173 Ibid. 
174 Naturalism är ett samlingsnamn för olika filosofiska inriktningar, gemensamt är dock att man inom naturalismen anser att man inte bör göra 

skillnad på naturligt och övernaturligt när det gäller metoder för kunskapsinhämtning. Sådant som man inte kan ta reda på med hjälp av 

vetenskapliga metoder, finns antingen inte alls eller är i alla fall inte värt att bry sig om. 
175 Thulin och Elm (2012), s. 130 
176 Ekosofin är en filosofisk strömning som betonar naturens värde och värdighet. Man ser världen och allt levande i den som en helhet, där 

människan inte är mer värd än övriga djur. Man betonar ofta vikten av att ta hand om naturen och undvika miljöförstöring.  
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Sammanfattning 

I Religion 1 & 2, Spec., är vetenskapsbegreppet antingen odefinierat eller knutet till 

naturvetenskaperna. Det är intressant att notera att begreppet naturvetenskap alltid förekommer i sin 

pluralform, naturvetenskaper. Det tydliggörs alltså att naturvetenskap är ett samlingsnamn för flera 

olika naturvetenskaper. De naturvetenskaper som mer specifikt tas upp är evolutionsbiologi, i och 

med avsnittet om Darwins utvecklingslära, och fysik, i och med omnämnandet av fysikern Einstein 

och hans relativitetsteori. Det är intressant att notera att Höffners jämställande av vetenskap med 

naturvetenskap, stämmer bra överens med den bild av vetenskap, i kontexten religion och vetenskap, 

som ges i denna lärobok. 

 Ett annat övergripande tema är tanken om att vetenskap, särskilt naturvetenskap, inte 

går att förena med tron på en aktiv Gud. Vetenskap, då särskilt naturvetenskap, kopplas istället i flera 

exempel ihop med antingen ateism eller deism. Detta medan det inte ges några exempel på att det 

skulle gå att kombinera naturvetenskap, eller vetenskap i allmänhet, med teism. När det kommer till 

Amnerts framställningstyper förekommer konstaterande, förklarande, och normativa 

framställningstyper av begreppet vetenskap. Den reflekterande/analyserande framställningstypen 

förekommer inte när det gäller synen på begreppet vetenskap. Även här kan man notera att även om 

förekomsten av tre framställningstyper (av fyra) stämmer väl överens med Lundberg och Åhrmans 

resultat, är det intressant att den framställningstyp som i Lundberg och Åhrmans uppsats dels 

förekommer i alla läroböcker och dels lyfts fram särskilt i två av dem, inte alls förekommer i denna 

lärobok. 

6.3.2 ˮSöka svar: religionskunskap kurs 1 och 2ˮ 

Om boken 

Söka svar: religionskunskap 1 och 2177,  hädanefter kallad Söka svar, är skriven av Malin Mattsson 

Flennegård och Leif Eriksson. Läroboken är tryckt 2012 och avsedd att användas vid undervisningen 

av gymnasiekurserna Religionskunskap 1 och Religionskunskap 2.  

Analys 

Begreppet vetenskap tas upp i kapitlet ˮReligion - en vetenskap som går över alla gränserˮ178. 

Kapitlet inleds med en genomgång av några olika vetenskaper som är relevanta vid studiet av 

religion, detta samspel mellan olika vetenskaper beskrivs som tvärvetenskap.179 De vetenskaper som 

omnämns är: religionsvetenskap (teologi), historia, psykologi, naturvetenskap, filosofi och sociologi. 

Alla dessa vetenskaper får en kort beskrivning av hur de kan användas vid religionsstudier.180 

Framställningen av dessa olika vetenskaper är här konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper. 

 Texten under kapitlets första rubrik, ˮReligionen och vetenskapenˮ181, inleds med ett 

citat av Albert Einstein. Citatet avslöjar Einsteins deistiska tro på en passiv Gud, samt hans 

förnekande av en teistisk, aktiv Gud.182 Albert Einstein beskrivs sen som en tysk jude och fysiker 

som låg bakom relativitetsteorin. Beskrivningen av vetenskapen fysik är här förklarande, då den även 

tar upp ett par konsekvenser av relativitetsteorin. Under samma rubrik ges även en generell 

                                                 
177 Mattsson Flannegård och Eriksson (2012) 
178 Ibid., s. 131-141 
179 Ibid., s. 131 
180 Ibid. 
181 Ibid., s. 132 
182 Ibid. 



31 

 

beskrivning av begreppet vetenskap; vetenskap beskrivs handla om ˮmänsklig aktivitet som försöker 

etablera så säker kunskap som möjligt inom största möjliga antal områdenˮ183. Begreppet vetenskap 

kopplas även till begreppen logik, tydlighet och rimlighet. Denna beskrivning av begreppet vetenskap 

är konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper. 

I texten under rubriken ˮVetenskapens roll i synen på världen och människanˮ184, beskrivs Sokrates 

och Platon kort, som exempel på grekiska filosofer, och grekisk filosofi beskrivs ha påverkat både 

vetenskap och religion.185 Beskrivningen av vetenskap, med dess koppling till grekisk filosofi, är 

konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper. 

 Vidare tas renässansen upp och kopplas till naturvetenskap. Renässansen förklaras i 

kontrast till medeltiden och beskrivs som en tid där flera naturvetenskapliga framsteg görs. Dessa 

framsteg beskrivs i positiva ordalag, då de ersätter medeltidens syn på människan som ˮsyndig och 

svagˮ186 med en ˮljusare människosyn där människans skapande förmåga och hennes vilja att göra 

gott betonadesˮ187. Naturvetenskapens framsteg beskrivs alltså i positiva ordalag och sätts i kontrast 

med den mörkare tiden före dessa upptäckter. Denna beskrivning av vetenskapen är såväl 

konstaterande som normativ, enligt Amnerts framställningstyper. 

 Efter renässansen tas 1700-talets upplysning upp och kopplas även den till 

naturvetenskap. Upptäckterna på det naturvetenskapliga området beskrivs leda till en deistisk 

världsbild, samt till ett allmänt ifrågasättande av religion som samhälls- och värdegrund. 

Naturvetenskapens framsteg beskrivs även leda till ˮtankar om yttrandefrihet, jämlikhet och 

religionsfrihetˮ188. Om1800-talet står det sedan att ˮnaturvetenskapen än mer frigjort sig från 

religionens inflytandeˮ189. Naturvetenskap beskrivs alltså i positiva ordalag som något som lyckats 

göra sig fri från religion samt vars framsteg lett till de positiva värdena yttrandefrihet, jämliket och 

religionsfrihet. Beskrivningen av naturvetenskap är här, enligt Amnerts framställningstyper, såväl 

konstaterande som normativ. 

 I samband med 1800-talet, tas även Darwin och hans evolutionsteori upp. Darwins 

bidrag till naturvetenskapen kopplas även till andra vetenskaper, nämligen till historia, social-

psykologi och antropologi vilka ska ha tagit evolutionstanken till hjälp för att hitta bakomliggande 

orsaker till företeelser inom dessa olika vetenskapsområden. 

 Även naturalismen tas upp i detta sammanhang. Naturalismen delas upp i en äldre 

naturalism och en modern naturalism, där den äldre, med sina tankar om kamp och konkurrens även 

människor emellan, kopplas ihop med Darwins evolutionsteori. Darwins och den äldre naturalisms 

tankar kopplas även ihop med nazismens raslära. Evolutionsteorin beskrivs alltså ha lett till 

någonting negativt, nämligen denna tanke om mänsklig över- och underordning. Denna beskrivning 

av den naturvetenskapliga evolutionsteorin är normativ, enligt Amnerts framställningstyper. 

 Som avslutning på texten under rubriken ˮReligionen och vetenskapenˮ190 , står det att 

vetenskapen lett till en känsla av att människan behärskar världen och att behovet av religiösa 

förklaringar därmed minskat. Det står vidare att ˮ[v]etenskapen har gjort världsbilden mer 

                                                 
183 Mattsson Flannegård och Eriksson (2012), s. 132 
184 Ibid. 
185 Ibid., s. 132-133 
186 Ibid., s. 133 
187 Ibid., s. 133 
188 Ibid. 
189 Ibid., s. 134 
190 Ibid., s. 132 
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sekulariseradˮ191. Denna beskrivning av vetenskapen är konstaterande, enligt Amnerts 

framställningstyper. 

 Nästa rubrik i kapitlet är ˮNaturvetenskap och religionˮ192. Här kopplas 

religionsvetenskap till naturvetenskap, då det står att studiet av naturen, Guds skapelse, sedan 

renässansen varit en viktig del av religionsstudierna. Detta studie av naturen ska främst ha skett 

genom empiri, en forskningsmetod som beskrivs vara den vanligast använda inom naturvetenskap.193 

Beskrivningen av vetenskap, i det här fallet naturvetenskap och religionsvetenskap, är här 

konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper. 

Kapitlet fortsätter sedan med rubriken ˮKreationsim och intelligent designˮ194, där naturvetenskap 

beskrivs vara den vetenskapsgren inom vilken religion och vetenskap oftast hamnar i konflikt. 

Begreppet vetenskap beskrivs sedan inte ytterligare i detta sammanhang. 

 Kapitlet avslutas sedan med ett längre citat där Richard Dawkins lyfter fram det 

naturliga urvalet som det enda korrekta svaret på arternas uppkomst. Naturvetenskap, mer specifikt 

evolutionsteorins naturliga urval, beskrivs här i positiva ordalag när Dawkins  först hävdar att 

ˮnaturligt urval är ett bättre alternativ [än intelligent design]ˮ195 och sen också säger att ˮ[det 

naturliga urvalet] inte bara [är] en fungerande lösning, det är en lösning av enastående raffinemang 

och kraftˮ196. Dawkins beskrivning av evolutionsbiologin är här normativ, enlig Amnerts 

framställningstyper. 

Sammanfattning 

I Söka svar, läggs flera tolkningar av begreppet vetenskap fram. De vetenskapliga grenar som lyft 

fram är: religionsvetenskap, historia, psykologi (inklusive social-psykologi), naturvetenskap 

(inklusive fysik och evolutionsbiologi), filosofi och sociologi. Utöver dessa tas även fenomenet 

tvärvetenskap upp. Av de vetenskaper som nämns, får naturvetenskap mest utrymme. Det är väl värt 

att notera att naturvetenskap på flera ställen kopplas till deism, alltså till tanken på en passiv Gud. Ett 

av dessa exempel är Einstein, som via ett citat beskrivs vara deist. Det ges inga motsvarande exempel 

på forskare med en teistisk världsbild. Tolkningen av begreppet vetenskap är bredare än bara 

naturvetenskap, vilket står i kontrast till Höffners begreppsanvändning. 

 Vid några tillfällen beskrivs naturvetenskap som något normativt positivt; 

naturvetenskapen beskrivs leda till en ljusare människosyn och till tankar om yttrandefrihet, 

jämlikhet och religionsfrihet. Dessutom citeras Dawkins angående evolutionslärans naturliga urval, 

där han beskriver detta i positiva ordalag. Samtidigt bör det noteras att det även förekommer ett 

exempel på en negativ normativ beskrivning av naturvetenskap, detta då Darwins evolutionslära 

beskrivs ha lett till rasismens raslära med dess tankar om mänsklig under- och överordning. 

 När det gäller Amnerts framställningstyper förekommer konstaterande och normativa 

beskrivningar av vetenskap i läroboken. Den förklarande och reflekterande/analyserande 

framställningstypen förekommer inte alls. Att bara två, av Amnerts fyra, framställningstyper 

förekommer kan jämföras med Lundberg och Åhrmans resultat där alla fyra framställningstyper är 

vanliga. 

                                                 
191 Mattsson Flannegård och Eriksson (2012), s. 135 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
194 Ibid., s. 136 
195 Ibid., s. 140 
196 Ibid. 
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6.3.3 ˮReligion och sammanhang 1 och 2ˮ 

Om läroboken  

Religion och sammanhang 1 och 2197, hädanefter kallad Religion och sammanhang, är skriven av 

Börge Ring och tryckt 2013. Läroboken är avsedd för gymnasieskolans kurser Religionskunskap 1 

och Religionskunskap 2. I förordet står det att: ˮ[...] några tillägg har gjorts för att helt och fullt svara 

mot riktlinjerna i ämnesplanenˮ198. 

Analys 

Vetenskapsbegreppet, i kontexten vetenskap och religion, tas upp i kapitlet ˮVetenskap och 

religionˮ199. Kapitlet inleds med att ordet vetenskap får sin etymologiska förklaring (där det 

konstateras att ordet ˮkommer från tyskan och betyder 'kännedom', 'kunskap'ˮ
200

) samt med 

påståendet att vetenskaplig forskning brukar förstås som ett systematiskt sätt att inhämta kunskap.
201

 

Båda dessa påståenden faller in under den konstaterande framställningstypen enligt Amnerts 

framställningstyper. 

 Ring delar sedan upp vetenskaplig forskning i tre olika huvudgrenar: naturvetenskap, 

humaniora och samhällsvetenskap. Naturvetenskap beskrivs handla om studier av naturen (ex. med 

hjälp av ämnen såsom fysik och biologi). Humaniora och samhällskunskap får inga egna 

beskrivningar, det enda som sägs om dem är att man inom såväl humaniora som samhällskunskap 

gör skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Dessa två forskningsmetoder får 

sedan varsin förklaring med tillhörande exempel på vad metoderna skulle kunna användas till. Båda 

exemplen är kopplade till religionsvetenskap, då de handlar om  att undersöka hur många som tror på 

Gud samt hur olika troende ser på Gud.
202

 Bokens beskrivning av de tre vetenskapsgrupperna är 

konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper.  

 Under rubriken ˮReligionens förhållande till vetenskapenˮ
203

 exemplifieras det att 

Islam under tidig medeltid gick ˮi frontlinjen för utbildning och forskning på olika områdenˮ
204

 samt 

att ˮKatolska kyrkan byggde universitet där teologin [...] blev synonymt med den tidens uppfattning 

om vetenskapˮ
205

. Vetenskap beskrivs här alltså som utbildning och forskning i allmänhet, där 

forskningen och utbildningen kan röra skilda ämnen, till exempel teologi. Beskrivningen av 

vetenskap är här förklarande, enligt Amnerts framställningstyper. Vidare ges i texten fler exempel på 

vetenskapliga forskningsområden: religionshistoria, religionspsykologi, religionsfilosofi och 

religionssociologi.206 Alla dessa exempel faller inom ramen för religionsvetenskap. 

 I samma kapitel tar författaren också upp två större exempel på när religion och 

vetenskap kan hamna i konflikt med varandra. Dessa exempel har i läroboken fått rubrikerna: 

ˮKonflikten new age - vetenskapˮ207 och ˮKonflikten kreationismen - vetenskapenˮ208. I 

                                                 
197 Ring (2013) 
198 Ibid., s. 3 
199 Ibid., s. 336-344 
200 Ibid., s. 337 
201 Ibid. 
202 Ibid. 
203 Ibid., s. 338 
204 Ibid., s. 338 
205 Ibid. 
206 Ibid. 
207 Ibid., s. 339 
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beskrivningen av konflikten mellan New Age och vetenskap, är det naturvetenskap (framförallt 

biologi och fysik) som åsyftas. Beskrivningen av naturvetenskapen är i detta textavsnitt 

konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper, då texten i sin beskrivning av naturvetenskapen 

bara tar upp exemplen biologi och fysik samt nämner en del naturvetenskapliga termer såsom energi 

och massa. 

 När det kommer till beskrivningen av konflikten mellan kreationism och vetenskap är 

det också naturveteskap som avses, mer precist evolutionsbiologi. Vetenskapen beskrivs här delvis 

personifierat, när det står: ˮEn mycket infekterad konflikt har uppstått mellan vetenskapen och 

kreationismen [...]ˮ209. Vetenskapen beskrivs som ett subjekt som hamnat i konflikt med ett annat 

subjekt (den likaledes personifierade kreationismen). Överlag är beskrivningen av vetenskapen här 

konstaterande, enligt Amnerts framställningstyper, men stundtals blir den även förklarande, ex. i 

beskrivningen av evolutionsteorins tanke om naturligt urval. 

 I detta kapitel, om vetenskap och religion, finns det också med ett stycke med 

underrubriken ˮVetenskapen och religionens rollˮ210. Här beskrivs en norsk vetenskapsjournalists211 

syn på vetenskapen. Denna syn beskrivs i positiva ordalag, där vetenskap knyts till demokrati och 

frihet samt beskrivs hjälpa oss människor genom att ge oss en ökad förståelse av våra livsvillkor. 

Denna beskrivning av vetenskapens roll lyfter upp vetenskapen som någonting positivt, då den leder 

människan till demokrati, frihet och ökad förståelse (företeelser som implicit ses som något 

normativt positivt).  Beskrivningen av vetenskap är alltså normativ, enligt Amnerts 

framställningstyper. 

Sammanfattning 

I Religion och sammanhang, tas flera tolkningar av begreppet vetenskap upp. Vetenskap beskrivs 

som: naturvetenskap (främst biologi och fysik), humaniora, samhällsvetenskap, religionsvetenskap212 

samt forskning och utbildning i allmänhet. Det kan vara intressant att notera att även om 

naturvetenskap, humaniora och samhällskunskap nämns tillsammans som vetenskapens tre 

huvudgrupper, är det bara naturvetenskapen som får en beskrivande förklaring. Humaniora och 

samhällskunskap beskrivs inte annat än att det står att de båda ofta använder sig av två specifika 

forskningsmetoder. Denna bredare tolkning av vetenskap, som mer än bara naturvetenskap, står i 

stark kontrast till Höffners mer begränsade användning av begreppet. 

 Det kan även vara av intresse att notera att de exempel som visar på att religion och 

vetenskap kan harmoniera, beskriver vetenskap som utbildning och forskning i allmänhet medan de 

exempel som visar på konflikter mellan religion och vetenskap beskriver specifika 

vetenskapsinriktningar med konkreta exempel; dessa exempel rör alla naturvetenskap, mer specifikt 

biologi (framförallt evolutionsbiologi) och fysik. Bristen på konkreta exempel på hur religion och 

vetenskap kan harmoniera213 är intressant, likaså avsaknaden av exempel på harmoni när det gäller 

religion och vetenskap inom naturvetenskaperna. Intressant är också att notera bristen av exempel på 

konflikt mellan religion och vetenskap inom andra vetenskaper än de naturvetenskapliga. 

 Vetenskap beskrivs också normativt som något positivt, när det kopplas ihop med 

                                                 
209 Ring (2013), s. 339 
210 Ibid., s. 343 
211 Den norska vetenskapsjournalisten Bjørn Vassne 
212 I läroboken specificerat som: religionshistoria, religionspsykologi, religionsfilosofi och religionssociologi. 
213 Visserligen ges det konkreta exemplet att Katolska kyrkan byggt universitet, men i kontexten forskning och utbildning i allmänhet (vilket togs 

upp i meningen precis före) får universitetsförekomsten en mer allmän prägel av plats där forskning och utbildning kan äga rum. 
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demokrati, frihet och ökad förståelse. Det är dock värt att notera att läroboksförfattaren skapar en 

viss distans till denna normativa beskrivning, genom att berätta att en norsk vetenskapsjournalist 

anser detta. 

 När det gäller Amnerts framställningstyper förekommer konstaterande, förklarande 

och normativa framställningstyper i lärobokens beskrivning av vetenskap. Den 

reflekterande/analyserande framställningstypen förekommer inte alls i beskrivningen av begreppet 

vetenskap. Man kan konstatera att även resultaten i denna lärobok stämmer hyfsat bra överens med 

Lundgren och Åhrmans resultat gällande mängden av framställningstyper som förekommer, men att 

resultaten avviker gällande vilken framställningstyp som inte finns med.  

6.3.4 Sammanfattning av resultaten från läroböckerna tryckta under Gy11 

När det gäller de läroböcker som är utgivna under Gy11, kan man se att där förekommer flera olika 

tolkningar av begreppet vetenskap. Vetenskap beskrivs dels som vetenskap i allmänhet och dels som 

kopplat till kunskap, utbildning och forskning. Vetenskap beskrivs också som en metod, mer 

specifikt som empiri och logik samt, när det gäller humaniora och samhällskunskap, som kvantitativa 

och kvalitativa studier. 

 De vetenskaper som nämns, kan insorteras under såväl human- som 

naturvetenskaperna. De humanvetenskaper som nämns är: religionsvetenskap, historia, psykologi, 

filosofi och sociologi. De naturvetenskaper som nämns är: biologi och fysik. (Se tabell 6). Utöver det 

nämns dessutom tvärvetenskap i allmänhet, samt den tvärvetenskapliga antropologin214 i synnerhet. 

Tabell 6: Jämförande tabell, vetenskap Gy11 

 

Vetenskap som... 
 

Religion 1 & 2, Spec. 

(2012) 

 

Söka svar  

(2012) 

 

Religion och 

sammanhang 

(2013) 

 

...kunskap 

 

Nej 

 

 

Nej 

 

Ja 

 

...metod 

 

Nej 

 

Ja (empiri, logik, 

kunskapssökande 

handling) 

 

Ja (när det gäller 

humaniora och 

samhällskunskap: 

kvantitativa och 

kvalitativa studier) 

 

...naturvetenskaper 

 

Ja (naturvetenskap i 

allmänhet samt biologi 

och fysik) 

 

Ja (naturvetenskap i 

allmänhet samt biologi 

och fysik) 

 

Ja (naturvetenskap i 

allmänhet samt biologi 

och fysik) 

 

...humanvetenskaper 

 

Nej 

 

Ja (religionsvetenskap, 

historia, psykologi, 

filosofi och sociologi) 

 

Ja (humaniora och 

samhällskunskap i 

allmänhet samt 

religionsvetenskap) 

 

Vetenskap i allmänhet, och naturvetenskap i synnerhet, beskrivs i ett par av böckerna (Söka svar och 

                                                 
214 Antropologi är studiet av människosläktet, dess kultur och utveckling. Då antropologin använder sig av flera olika vetenskaper (exempelvis 

religionsvetenskap, arkeologi, lingvistik och anatomi), är den att betrakta som tvärvetenskaplig. Antropologin får därför stå själv, emedan den inte 

enkelt kan placeras in i antingen natur- eller humanvetenskaperna. 
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Religion och sammanhang) ha lett till deism. I Söka svar, beskrivs vetenskapen (återigen 

naturvetenskapen i synnerhet) även ha lett till ateism. 

 Det är också värt att notera att Religion 1 & 2, Spec. inte alls har med 

humanvetenskaperna, i kontexten religion och vetenskap. Istället nämns enbart vetenskap och 

naturvetenskap i allmänhet, samt biologi och fysik. Övriga böcker har med både humanvetenskaper 

och naturvetenskaper. 

 Gällande Amnerts framställningstyper finns den konstaterande, förklarande, och den 

normativa framställningstypen med. Däremot förekommer inte den reflekterande/analyserande 

framställningstypen i någon av dessa tre böcker (se tabell 7), vilket kan kontrasteras till Lundberg 

och Åhrmans resultat där denna framställningstyp finns med i alla läroböcker samt har en extra 

framträdande roll i två av dem. 

Tabell 7: Amnerts framställningstyper, Gy11 

 

Amnerts 

framställningstyper 

 

Religion 1 & 2, Spec. 

(2012) 

 

Söka svar 

(2012) 

 

Religion och 

sammanhang 

(2013) 

 

Konstaterande 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Förklarande 

 

Ja 

 

Nej 

 

Ja 

 

Reflekterande/ 

analyserande 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Normativ 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

7. Sammanfattning och slutsatser 
Jämförelse med läroplanernas begrepp 

I Lgy70 omnämns begreppet vetenskap, i kontexten religion och vetenskap, dels som specifikt 

naturvetenskap och dels som det mer allmänna begreppet vetenskap. Detta kan jämföras med att alla 

de tre undersökta Lgy70-böckerna tar upp såväl human- som naturvetenskaper. I Lpf94 förekommer 

enbart begreppet vetenskap, i det sammanhanget, som religionsvetenskap. Likväl förekommer såväl 

human- som naturvetenskaper också i alla tre undersökta Lpf94-böcker. Specifikt religionsvetenskap, 

förekommer i två av dessa tre böcker. 

 Vad gäller Gy11, kan man notera att denna läroplan enbart använder sig av det mer 

allmänna begreppet vetenskap, men förtydligar detta med att man exempelvis kan ta upp skapelse 

och evolution. I dessa böcker förekommer naturvetenskaper i alla tre böcker, medan 

humanvetenskaper bara förekommer i två. Exemplet skapelse och evolution finns dock med i alla tre 

böckerna. Det är intressant att notera att Lpf94, som i läroplanen kräver minst, har med en större 

mångfald vetenskaper än läroböckerna tryckte under Gy11, den läroplan som enbart använder sig av 

det allmänna vetenskapsbegreppet vetenskap. 

'Vetenskap' som 'vetande'  

I varje läroplansblock förekommer åtminstone en lärobok som definierar vetenskap som vetande eller 

kunskap. Under Lgy70 förekommer det i en bok, under Lpf94 i två böcker och under Gy11 i en bok.  



37 

 

Av detta kan man dra slutsatsen att vetenskap i betydelsen vetande, inte är en ny tolkning av 

begreppet, då det förekommer i alla läroplansblock, men att det inte heller är en tolkning som anses 

självklar i kontexten religion och vetenskap - med tanke på att enbart en, eller ett par, böcker av de 

tre som undersökts per läroplansblock, tar med det. Man kan inte heller tala om en tydlig förändring 

över tid, annat än att det under Lpf94 är två, istället, för en av de tre läroböckerna som har med det. 

Med tanke på det begränsade antalet läroböcker, kan denna förändring lika gärna bero på den 

delfaktor slumpen215 utgjort vid urvalet.  

'Vetenskap' som metod 

När det gäller synen på vetenskap som metod, förekommer denna tolkning i två av tre läroböcker, i 

alla tre läroplansblocken. Vetenskap som metod är alltså något vanligare än synen på vetenskap som 

kunskap, men ingen förändring över tid förekommer. Om man däremot tittar på vilka typer av 

vetenskapliga metoder det är som beskrivs, kan man notera att under det läroplansblock där enbart 

religionsvetenskap nämns som innehållskrav, nämligen Lpf94, omnämns vetenskap som metod 

tämligen specifikt samt, i ett fall, direkt kopplat till religionsvetenskap.  

 I en bok (Livets kurs) omnämns den vetenskapliga metoden som ett vetenskapligt 

handlingssätt med verifierade och overifierade hypoteser, i en annan bok (Religionskunskap för 

gymnasiet) får den vetenskapliga metoden en ingående förklaring, med de två exemplen intervju- och 

enkätstudier vilka direkt kopplas till religionsvetenskapen . 

 Under Lgy70-blocket kopplas den vetenskapliga metoden rent allmänt till empiri och 

logik. Läroböckerna från Gy11-blocket kopplas till empiri, logik och kunskapsinhämtning i en bok 

(Söka svar) samt till kvantitativa och kvalitativa studier, när det gäller samhällskunskap och 

humaniora, i en annan bok (Religion och sammanhang). Varken under Lgy70- eller Gy11-blocket, 

kopplas den vetenskapliga metoden direkt till religionsvetenskap. Vid bedömningen av relevansen av 

denna skillnad, bör man dock påminna sig om att enbart en lärobok under Lpf94-blocket gör denna 

ytterst specifika koppling till religionsvetenskapen. 

Olika vetenskaper 

Urvalet av vilka olika vetenskaper som representeras i läroböckerna, är till viss del skiftande och till 

viss del tämligen likartat. I alla läroböcker från alla läroplansblock, förekommer olika 

naturvetenskaper. Humanvetenskaper finns med i alla läroböcker från Lgy70- och Lpf94-blocket, 

men enbart i två böcker från Gy11-blocket (Söka svar och Religion och sammanhang). I båda dessa 

Gy11-läroböcker nämns religionsvetenskap, men det är den enda humanvetenskap som nämns i mer 

än en Gy11-bok. I kontrast till detta, kan man notera att under Lgy70-blocket nämns såväl psykologi 

som lingvistik i alla tre böcker, medan filosofi nämns i två. Övriga humanvetenskaper i Lgy70-

blocket nämns inte i mer än en bok. 

 I böckerna från Lpf94-blocket är det ingen specifik humanvetenskap som nämns i alla 

tre böcker, men såväl religionsvetenskap som psykologi nämns i två. Den sista humanvetenskapen 

från Lpf94-blocket, historievetenskapen, nämns bara i en bok.  

 Av detta kan man dra slutsatsen att det nådde en viss konsensus under Lgy70-perioden, 

rörande vilka humanvetenskaper som var av intresse för temat religion och vetenskap. Åtminstone 

verkar det ha rått en viss konsensus kring behovet av att ta upp psykologi och lingvistik, även om 

                                                 
215 Då det fanns fler läroböcker än de nio som valdes ut, vilka stämde in på urvalskriterierna, utgjorde slumpen en sista avgörande faktor för vilka 

läroböcker som analyserats i denna uppsats. 



38 

 

övriga humanvetenskaper dyker upp lite mer spritt. Under Lpf94-perioden tycks denna konsensus ha 

minskat, då ingen humanvetenskap dyker upp i alla tre böcker, även om såväl psykologi som 

religionsvetenskap dyker upp i två. Rör man sig längre fram, till Gy11-perioden, tycks denna 

konsensus ha upphört helt - annat än att religionsvetenskap finns med i två böcker. Ett annat 

intressant förhållande i sammanhanget är att lingvistiken, som fanns med i all tre Lgy70-böcker, inte 

förekommer i någon bok i vare sig Lpf94- eller Gy11-blocket. Här kan man alltså definitivt se en 

förändring över tid. 

 När det gäller naturvetenskaperna, förekommer dessa i alla böcker i alla läroplansblock. 

I läroböckerna från Lgy70-blocket, tas fysik upp i alla böcker och astronomi i två. I övrigt 

förekommer inga naturvetenskaper i mer än en bok under Lgy70-perioden. 

Under Lpf94-perioden förekommer biologi i alla böcker, medan fysik och biologi förekommer i två. 

Den kvarvarande naturvetenskapen, kosmologin, förekommer enbart i en bok. När det gäller Gy11-

periodens böcker, förekommer fysik och biologi i alla tre böcker. Inga övriga naturvetenskaper 

förekommer. 

 Av detta kan man dra slutsatsen att fysiken ansetts vara relevant under alla tre 

läroplansblock, med enbart en lärobok (från Lpf94-perioden) som inte omnämner den. Biologi har 

ansetts som relevant för temat religion och vetenskap under Lpf94- och Gy11-perioderna, där biologi 

förekommer i alla böcker, men sågs som mindre viktigt under Lgy70-perioden, där biologi enbart 

förekommer i en bok. Man kan också se en enorm konsensus gällande Gy11-böckernas syn på 

naturvetenskaper, där alla tre böckerna har med biologi och fysik men inga andra naturvetenskaper. 

 Ytterligare en utveckling man kan se, är en övergång från en relativ balans mellan 

human- och naturvetenskaperna under Lgy70- och Lpf94-blocken, till en klar övervikt av 

naturvetenskaperna under Gy11-blocket. Vid en jämförelse med Höffners begreppsanvändning, där 

vetenskap likställs med naturvetenskap, kan man se att Lgy70- och Lpf94-böckerna ligger långt ifrån 

Höffners begreppsanvändning (i och med att det råder balans mellan human- och naturvetenskaper). 

Gy11-böckerna, å andra sidan, ligger visserligen betydligt närmare Höffners tolkning av 

vetenskapsbegreppet (i och med den klara övervikten av naturvetenskaper), men de sätter likväl inget 

likhetstecken mellan vetenskap och naturvetenskap utan nämner även andra vetenskaper. 

Amnerts framställningstyper  

När det gäller Amnerts framställningstyper, förekommer den konstaterande framställningstypen i 

alla böcker, i alla läroplansblock. Utöver detta förekommer den förklarande framställningstypen i 

alla böcker från Lgy70-blocket, samt i två av tre böcker från Lpf94- och Gy11-blocken. Den 

reflekterande/analyserande framställningstypen förekommer i två böcker från Lgy70-blocket och i 

en av böckerna från Lpf94-blocket, däremot förekommer inte denna framställningstyp i en enda av 

Gy11-blockets böcker. Här kan man alltså se en klar förändring över tid. De faktum att den 

reflekterande/analyserande framställningstypen inte förekommer i en enda Gy11-bok står i intressant 

kontrast till Lundberg Åhrmans resultat där denna framställningstyp förekommer i alla läroböcker, 

samt lyfts fram särskilt i två. Denna skillnad är särskilt relevant att notera, då alla Lundberg och 

Åhrmans sex undersökta religionsläroböcker är från Gy11-perioden och avsedda för gymnasieskolan. 

Vad som skiljer sig är det undersökta innehållet, där Lundberg och Åhrman har undersökt etik och 

moral, medan denna uppsats rör ämnet vetenskap i  kontexten religion och vetenskap. 

 Den normativa framställningstypen förekommer i en av Lgy70-böckerna, en av Lpf94-

böckerna och i alla av Gy11-böckerna. Här kan man således se att något skett under Gy11-perioden. 

Ser man till de faktiska exemplen, kan man notera att vetenskap, under Lgy70-perioden, i en bok 
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(Vägar och livsmål) kopplas på ett positivt sätt till frigörelse från religion och på ett negativt sätt 

1900-talets grymheter. Den Lpf94-bok som har med en normativ beskrivningen av vetenskap, 

beskriver helt enkelt att New Age-rörelsen ser vetenskap som splittrad och svår och förstå. 

 Gy11-böckerna, där alltså alla tre har med normativa framställningstyper av vetenskap, 

kopplar å sin sida vetenskap till positiva värden som demokrati (Söka svar, Religion och 

sammanhang) och talar om en positiv frigörelse av vetenskapen från religionen (Religion 1&2, Spec., 

Söka svar). I en Gy11-bok (Söka svar), tas även en negativ aspekt av vetenskapen upp, nämligen 

Darwins evolutionsläras bidrag till tanken på en mänsklig över- och underordning. Man kan alltså se 

en ökad tendens att uttrycka sig normativt om vetenskap under Gy11-perioden, och dessa normativa 

beskrivningar har en övervikt av positiva omdömen. Lgy70- och Lpf94-böckerna, är överlag mer 

neutrala i sina beskrivningar av vetenskap. 

Slutord 

Det faktum att alla undersökta läroböcker har med temat religion och vetenskap, även om bara två av 

tre läroplaner kräver det, visar på att religionsläroböcker, åtminstone i detta fall, inte enbart påverkas 

av läroplanen. Detta resultat står i viss kontrast till Gruwers resultat, där läroplanen har en stark roll 

och samhällsförändringen en liten, men stämmer ganska väl överens med Rönströms resultat, där 

såväl läroplan som övriga faktorer samspelar. 

 Att vetenskap, i kontexten religion och vetenskap, behandlas som ett brett och 

mångfacetterat ämne i religionsläroböcker blir ganska tydligt i denna undersökning. Dock tycks det 

som att utvecklingen går gentemot en snävare bild av vetenskapsbegreppet, om man ser till Gy11-

böckerna betoning av naturvetenskaperna och deras konsensus kring fysik och biologi som 

representanter för denna naturvetenskap. Det är också värt att notera den ökade benägenheten att 

använda sig av normativa beskrivningar av vetenskap i Gy11-böckerna, jämfört med de tidigare 

läroböckerna.  

 Huruvida denna utveckling är bra, går att diskutera. Personligen ser jag en klar poäng i 

att behandla temat religion och vetenskap på ett mångfacetterat och nyanserat sätt, med exempel från 

såväl human- som naturvetenskaperna. Med tanke på att såväl Långström som Englund poängterat 

lärobokens särställning och auktoritet, är det intressant, och möjligen något prekärt, att notera denna 

utveckling mot ett snävare vetenskapsbegrepp och en än mer normativ beskrivning av vetenskapen i 

detta sammanhang. Dagens läroboksförfattare torde således vinna på att hämta en del inspiration från 

Lgy70-böckerna. 

 När det gäller läroplanerna, kan man notera att även om Lpf94 enbart nämner 

religionsvetenskap så tar Lpf94-böckerna likväl upp temat religion och vetenskap, om än inte lika 

strukturerat som Gy11-böckerna. Man kan alltså dra slutsatsen att religionsläroböcker inte är helt 

läroplansbundna, utan att det, åtminstone till viss del, existerar en slags fristående 

religionsundervisningskultur som tar sig i uttryck i läroböckerna. För att kunna dra fler och mer 

långtgående slutsatser, skulle naturligtvis fler läroböcker behöva analyseras - jag lämnar det som 

uppslag till andra intresserade studenter och forskare. 
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