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Abstract  

The following essay aims to determine what textbooks and teaching media educators in the 

county of Västerbotten use when teaching the relation between religion and science. Based on 

educational science theory and through analyzes of factual texts,  

the teaching materials was examined to determine how much focus they put on the thematic 

of religion and science. 

The result shows how the different teaching materials affect this thematic differently. The 

main conclusion is therefore that students in Sweden could, depending on the teaching 

materials used in their education, be taught by different standards 

to reach the same requirements. 
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1. Inledning 
Det var fascinerande för mig att få det förklarat att, hur och varför religion fungerar; eftersom 

det hjälper människan att uppnå diverse syften som ger livet en mening, skapa rutiner och 

sociala sammanhang. Denna förklaring fick jag under min sjätte termin på Umeå Universitet 

på Institutionen för idé- och samhällstudier.1 Detta är även något som jag tagit med mig i den 

undervisning jag själv bedrivit. Min upplevelse av att undervisa i religionskunskap är den att 

elever ofta tycker att det är ett allt för abstrakt ämne som står långt ifrån dem själva. Detta i 

sin tur gör ämnet svårbegripligt och jag har upplevt att elever sällan uppfattat ämnet som 

meningsfullt. Rune Larsson menar att det endast är den som har kännedom om sin egen 

identitets ursprung som kan skapa sig en förståelse för olikheter i sin omgivning.2 

Religionskunskap i skolan handlar ofta om just andra främmande kulturer på bekostnad av det 

kristna kulturarvet i Västeuropa men först i den läroplan som infördes 2011 återfanns krav på 

att undervisningen även skulle beröra religionens relationer till vetenskapen.3  

Utifrån detta har jag alltså funnit det viktigt att förklara för mina elever att religionsämnet och 

andra kulturer än den egna inte bör betraktas som något främmande som inte angår dem. När 

de väl förstått eller åtminstone börjat förstå religionsämnets kopplingar till deras egen kultur 

och till vetenskapen har jag upplevt att ett intresse väckts hos eleverna vilket i sin tur främjat 

deras studier. Ett sätt som fungerat för mig i min undervisning för att få eleverna att intressera 

sig för religionsämnet har varit just att påpeka när religion och vetenskap går hand i hand. 

Därav har jag i denna uppsats valt att fördjupa mig i synen på förhållandet mellan religion och 

vetenskap i läroplanen för gymnasieskolan, religionslärare ute i yrkeslivet samt de läromedel 

de använder sig av i den undervisning de bedriver. 

  

                                                           
1 En kort men kärnfull Religionspsykologikurs på 7,5 hp som förklarade religionens funktioner, människans 

behov av att förklara verkligheten och hennes tendenser att lockas av transcendenta förklaringsmodeller samt en 

historisk överblick av religionspsykologins utveckling. 
2 Larsson, Rune, Samtal vid brunnar: introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik, (Lund: Arcus, 

2009) s.21 
3 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. (Stockholm: Fritzes,2011), 

5. s.137-138 
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1.1 Problemformulering 

I och med den nya läroplanen för gymnasieskolan som infördes hösten 2011 förändrades och 

utvecklades ämnet Religionskunskap som fick flertalet nya undervisningsområden. Inom 

religionsämnet infördes, bland andra, ett krav på att eleverna nu mer ska ges förutsättning att 

utveckla:  

Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att 

analysera dessa.4  

Vidare förklaras det även under beskrivningen för Religionskunskap 1 att en del av det 

centrala innehållet i kursen ska behandla: 

Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten.5 

Dessa citat hänvisar alltså till att religion och vetenskap är två skilda områden samt att det 

finns olika uppfattningar om relationen där emellan som bör förklaras för eleverna. Samtidigt 

hänvisas det i den inledande definitionen av religionskunskap till att ämnet har en 

vetenskaplig förankring. 

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är 

till sin karaktär tvärvetenskapligt6 

Som blivande lärare anser jag dock att det uppstår en problematik i och med att läroplanen 

inte beskriver vilka uppfattningar som ska behandlas eftersom religion och vetenskap kan 

mötas på flertalet vetenskapliga plan så som ett filosofiskt, sociologiskt, psykologiskt eller ett 

pedagogiskt plan för att nämna ett fåtal. Detta än om man i förhållande till religionsämnets 

syfte får en kort fingervisning om vad som kan tänkas vara relevant i förhållande till 

undervisning som berör just denna tematik. 

Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas 

och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och evolution.7 

Tänker sig de som formulerat vår läroplan att jag som lärare ska anlägga ett vetenskapligt 

perspektiv på religion alternativt ett religiöst perspektiv på vetenskap eller menar de att jag 

ska påvisa för eleverna när religion och vetenskap arbetar i symbios, när det kompletterar 

                                                           
4 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. (Stockholm: Fritzes,2011), 

5. s.137 
5 Ibid s.138 
6 Ibid s.138 
7 Ibid s.138 
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varandra och när de direkt motsäger varandra? I det tillhörande kommentarmaterial som 

skolverket sammanställt för ämnet Religionskunskap framgår att den relation som efterfrågas 

är den då de olika disciplinerna kan ses som motpoler eller ej. I kommentarerna återfinns ett 

förslag på att undervisningen kan behandla skapelsetro, kreationism och evolutionen.8 Ett 

förslag som huvudsakligen berör de abrahamitiska religionerna och naturvetenskapen. 

Utöver detta exempel finns dock en svårighet att utreda vilket angrepssätt lärare förväntas ha i 

sin undervisning. Är detta något som verksamma lärare kan använda läromedel till för att 

förstå. Vilka läromedel använder i så fall lärare i svenska skolan vid undervisning som berör 

olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap och hur förhåller sig dessa 

läromedel till ovanstående punkter? 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att få en bättre uppfattning om vad som berörs och bör beröras i undervisningen 

gällande relationen mellan religion och vetenskap. Detta genom att undersöka vad 

gymnasielärare i Västerbotten använder sig av för läromedel när de undervisar om relationen 

mellan religion och vetenskap samt att undersöka hur dessa läromedel angriper och förklarar 

förhållandet mellan religion och vetenskap. Jag vill således undersöka vilka förutsättningar 

som eleverna ges beroende på vilka läromedel som deras undervisning baseras på. 

För att uppnå detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

1. Vilka läromedel använder sig religionslärare på gymnasiet i svenska skolan av i 

undervisning som berör förhållandet mellan religion och vetenskap? 

2. Hur angrips och presenteras relationen mellan religion och vetenskap i de läromedel 

som undersöks? 

1.3 Hypotes 

Min hypotes är att de olika läromedel som jag kommer att analysera angriper relationen 

mellan religion och vetenskap på olika sätt och att lärare i religionskunskap därför fokuserar 

på olika innehåll i sin undervisning. Jag menar att en del läromedel anlägger ett vetenskapligt 

perspektiv på religion alternativt ett religiöst perspektiv på vetenskap, det vill säga låter 

vetenskapen få verka inom ramen för religion. Detta medan andra påvisar när religion och 

vetenskap kan fungera i symbios, komplettera varandra eller vara varandras direkta motsatser. 

                                                           
8 Om ämnet Religionskunskap - Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner. Skolverket, 2011, 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=REL&lang=sv, 2015-01-05  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=REL&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=REL&lang=sv
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Anledningen till att jag ställer denna hypotes är den att formuleringarna som presenteras i 

läroplanen lämnar ett stort utrymme för både läromedelsförfattare och lärare att själva tolka 

vad undervisningen bör innehålla. 

Vidare förutsätter jag att läromedel överlag har svårigheter att hjälpa lärare att uppfylla det 

centrala innehållet som kräver ett fokus på den aktuella samhällsdebatten. Detta eftersom 

deras utformning är allt för statisk för att kunna gå i symbios med den komplexa och 

föränderliga samhällsdebatten. 

Som blivande lärare tror jag att religionsämnet i stor utsträckning bidrar till en distinktion 

mellan det svenska, kristna, kulturarvet och andra mer främmande religioner eller 

livsåskådningars traditioner och kultur.9 Detta på grund av föreställningar om att det svenska, 

kristna, kulturarvet är mer sekulärt än andra främmande religioner och livsåskådningars 

traditioner och kultur. Jag menar att en sådan uppfattning grundar sig i en bristande förståelse 

för religionens funktioner och dimensioner. 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

1.4.1 Hedeniusdebatten 

 

Uppsatsen tar sin teoretiska utgångpunkt i den svenska debatten kring den konfessionsfria 

religionsundervisningen som inleddes år 1949 av Ingemar Hedenius genom ett kritiskt 

förhållningssätt till religion och resonemang kring skillnaden mellan religion och vetenskap. 

Den kritik han presenterar riktar sig mot kristendom och dåtidens kristendomsundervisning. 

Utöver att religionen skiljer sig från den intellektuella kunskapen framhäver Hedenius också 

ett behov för religionen att uppfylla särskilda kriterier för att den ens ska tänkas vara 

försvarbar ur en intellektuell synpunkt. Hedenius nämner i sitt verk Tro och vetenskap tre 

postulat och inleder med ett religionspsykologiskt postulat där han menar att religionen, på 

samma grund som vetenskapen, måste kunna uppfylla grundläggande sanningskrav för att det 

ska vara motiverbart att undervisa i det som ett ämne.10 Vidare utgår Hedenius från ett 

språkteoretiskt postulat där han menar att det man vill förmedla om en tro måste vara 

förståeligt. Sist men inte minst hävdar Hedenius att det krävs ett uppfyllande av ett logiskt 

                                                           
9 Zackariasson, Ulf. En reaktion på människans livsvillkor: ett pragmatiskt sätt att förstå religiöst engagemang i 

Om det som djupast angår...Föreningen lärare i religionskunskap s.59  

Se även Ronald Ingleharts World Value Survey http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp 
10 Carls Rainer. ”Ingemar Hedenius och den svenska tro- och vetandedebatten”. Mellan vidskepelse och 

vetenskap: att tro, att tvivla - och att veta, Franck, Olof (red.), (Lomma: Föreningen Lärare i religionskunskap 

(FLR), 2002) s.115 
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postulat. Religionen får varken säga emot sig själv eller profana sanningar. Hedenius menar 

att om en religion skulle vara motsägelsefull skulle det motverka möjligheten till att den är 

sann och därmed skulle inte det religionspsykologiska postulatet uppfyllas. Denna bok kom 

att leda till en efterföljande samhällsdebatt i vilken Hedenius med hjälp av ovanstående 

postulat förnekar gudsexistensen.11 

Trots att debatten tro och vetande började på 50-talet har vi kvar samma grundläggande 

problematik, det vill säga hur vi bedömer religionen. Är religion ett sätt att leva och uttrycka 

sin tro eller är religion ett sätt att tänka och resonera? Är religion privat eller offentligt? Är 

religion praktiskt eller teorietiskt? Eftersom den västerländska kulturen och andra kulturer 

ibland skiljer sig åt på många sätt måste man ta i beaktande att det för första gången i den nya 

läroplanen ställs ett krav på lärare att kunna förklara detta i relation till vetenskap. Vi kan 

endast utveckla den egna religiösa identiteten om vi förstår dess bakgrund och förstår vi den 

egna kulturen kommer det även vara lättare att förstå andras.12  

1.4.2 Pedagogisk vetenskapsteori 

Studien har även en vetenskapsteoretisk utgångspunkt ur vilken vetenskap kan te sig i två 

olika former. Antingen som en produkt, det vill säga konkreta fakta, begrepp eller teorier eller 

som en process, det vill säga arbetsmetoder eller strukturer.13 Detta får i sin tur följden att 

vetenskapens funktion är att:  

1. Beskriva 

2. Förklara 

3. Befästa förståelse 

  

                                                           
11 Carls Rainer. ”Ingemar Hedenius och den svenska tro- och vetandedebatten”. Mellan vidskepelse och 

vetenskap: att tro, att tvivla - och att veta, Franck, Olof (red.), (Lomma: Föreningen Lärare i religionskunskap 

(FLR), 2002) s. 115-116 
12 Larsson, Rune, Samtal vid brunnar: introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik, Arcus, Lund, 

2009 s.21 
13 Stensmo, Christer, Pedagogisk filosofi: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1994 s.36  
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Beskriva i den bemärkelse att besvara frågor som berör vad? när? hur? vem eller vilka? Och 

detta utan att blanda in åsikter eller föreställningar kring det som beskrivs. En beskrivning kan 

ske via ord men även via bilder och symboler.14 Beskrivningen kan vara av fenomenologisk 

karaktär genom att återge företeelser med utgångspunkt i upplevelser. Detta förhållningssätt 

är särskilt vanligt inom pedagogik och religion. Metoden används alltså för att få en bild över 

hur fenomen i omvärlden kan uppfattas av olika individer eller grupper.15 Beskrivningen kan 

även vara positivistisk i den bemärkelse att den beskriver sådant som endast går att observera 

med våra sinnen. Detta förhållningssätt är särskilt vanlig inom naturvetenskapen.16  

Förklara i den bemärkelse att besvara frågor gällande orsaker, det vill säga varför något är 

som det är. Detta har en stark koppling till den naturvetenskapliga forskningen och bygger på 

att yttre faktorer knyts till det som ska förklaras via exempelvis logik där förlopp förklaras på 

basis av orsaker och dess verkan utifrån mätbara metoder bortsett från subjektivitet och 

ställningstaganden.17 Om förklaringen istället bygger på fenomenologiska beskrivningar får 

förklaringen en fenomenologisk karaktär i den bemärkelse att förklaringen bygger på 

subjektiva attityder och ställningstaganden.18 

Vad det gäller att befästa en förståelse så är det vetenskapens syfte att klargöra det som 

undersöks genom att belysa dess mening och sammanhang, betydelser och budskap. Detta kan 

ske både via beskrivande och förklarande frågeställningar men viktigt är att inre samband 

påvisas. Detta syfte har en stark koppling till humaniora och kvalitativa studier.19  Om 

befästandet av förståelse sker utifrån en fenomenologisk utgångspunkt medför detta ett 

igenkännande av mönster i vår omvärld vilket i sin tur leder till ett kritiskt reflekterande där 

intresset för andras tankar och utgångspunkter blir av större intresse än strävan efter att den 

egna utgångspunkten är sann.20 Sker befästandet av förståelse istället utifrån positivismen är 

det förekommande funktioner och allmängiltiga sanningar som ligger i fokus.21 

1.5  Forskningsbakgrund 

Pedagogik som vetenskapsgren har inte alltid varit ett etablerat element i Sverige. Detta 

förklarar Sven Hartman i boken Det pedagogiska kulturarvet genom att hänvisa till hur 

                                                           
14 Stensmo, Christer, Pedagogisk filosofi: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1994 s.36-37 
15 Egidius, Henry, Pedagogik för 2000-talet, 4., [uppdaterade] utg., Natur och kultur, Stockholm, 2003 s. 153 
16 Birkler, Jacob, Vetenskapsteori: en grundbok, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2008 s. 54 
17 Stensmo, Christer, Pedagogisk filosofi: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1994 s.37 
18 Egidius, Henry, Pedagogik för 2000-talet, 4., [uppdaterade] utg., Natur och kultur, Stockholm, 2003 s. 154 
19 Stensmo, Christer, Pedagogisk filosofi: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1994 s.37 
20 Egidius, Henry, Pedagogik för 2000-talet, 4., [uppdaterade] utg., Natur och kultur, Stockholm, 2003 s. 154 
21 Birkler, Jacob, Vetenskapsteori: en grundbok, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2008 s. 54-56 
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pedagogiken marscherade in till universiteten under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Hartman 

menar dock att det var först på 1950-talet som vetenskapen även kom att ha inflytande över 

undervisning och utbildning. Detta genom att skolan kom att kopplas till mer samhälleligt 

centrala instanser. Hartman menar att pedagogiken från och med denna tid erkändes som en 

egen vetenskap än om den kan kategoriseras om tvärvetenskaplig med fäste i bland annat 

ämnesstudier. Hartman menar att det vetenskapliga perspektivets grundläggande premisser är 

att den kunskap av denna karaktär ofta kan ses som allmängiltig. Vetenskapen beskrivs som 

distanserad från verkligheten i den bemärkelse att den ämnar betrakta verkligheten utifrån. 

Hartman förklarar att detta medför begränsningar och att vetenskapen därför har svårt att 

förklara det som inte är av samma kunskapskaraktär.22 

Rune Larsson menar i boken Samtal vid brunnar att det idag finns ett växande behov av att 

bemöta mångreligiositeten i samhället. Larsson menar att ett sådant bemötande bör ske genom 

att först befästa en religiös självförståelse.23 Ulf Zackariasson instämmer till detta när han i En 

reaktion på människans livsvillkor: ett pragmatiskt sätt att förstå religiöst engagemang 

beskriver hur skeptiska attityder till främmande religioner grundar sig i bristande kunskaper 

om dessa religioner. Zackariasson förtydligar dock att rena faktakunskaper kring religionerna 

inte medför en vidare förståelse för dem utan att det krävs kompletterande förklaringar till 

varför religionerna ser ut som de gör och varför de berör människan. Detta som ett verktyg för 

att förstå de tankar vi inte delar.24  

Den svenska debatten kring den konfessionsfria religionsundervisningen inleddes då Ingemar 

Hedenius, professor i praktiskt filosofi, utgav då boken Tro och vetande25 i vilken han, genom 

ett kritiskt förhållningssätt till religion, resonerar kring skillnaden mellan religion och 

vetenskap. Den kritik han presenterar riktar sig mot kristendom och dåtidens 

kristendomsundervisning. Utöver att religionen skiljer sig från den intellektuella kunskapen 

framhäver Hedenius också ett behov för religionen att uppfylla särskilda kriterier för att den 

                                                           
22 Hartman, Sven G., Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, Natur 

och kultur, Stockholm, 2005 s. 287-291 
23 Larsson, Rune, Samtal vid brunnar: introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik, Arcus, Lund, 

2009 s.21 
24 Zackariasson, Ulf. En reaktion på människans livsvillkor: ett pragmatiskt sätt att förstå religiöst engagemang i 

Om det som djupast angår...Föreningen lärare i religionskunskap s.59 
25 Hedenius, Ingemar, Tro och vetande, Bonnier, Stockholm, 1949 
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ens ska tänkas vara försvarbar ur en intellektuell synpunkt. Denna bok kom att leda till en 

efterföljande samhällsdebatt i vilken Hedenius förnekar gudsexistensen.26 

Rainer Carls menar att motparten i debatten blev det kristna etablissemanget vilka kom att 

vika sig för att religionen inte har med förnuftet att göra. Ytterligare en konsekvens som de 

tycker sig se av denna debatt är den att kristendomsundervisningen därefter uteblev från 

skolans dagordning och istället bredde plats för religionsämnet.27 En problematik som 

återfinns i Hedenius resonemang är bland annat att han inte gör någon distinktion mellan 

profan, testimoniell och religiös tro och därmed heller inte förhåller sig till att det skulle 

finnas någon skillnad dess emellan. Carls menar att det finns viktiga särdrag mellan de olika 

formerna av tro vilket han beskriver i monografin Om tro och vetande.28 

Även Jenny Berglund skriver om detta tema och beskriver övergripande de stora skillnaderna 

mellan religionsundervisning världen över. Hon förklarar det framstående med Sveriges 

obligatoriska och icke-konfessionella religionsundervisning som bedrivits sedan 196929 

genom hänvisning till andra länders undervisning som istället har starka kopplingar till 

respektive lands religiösa bakgrund. Dock poängterar hon en global utveckling av ämnet som 

leder mot att allt fler länder väljer att utforma ämnet på så sätt att det även inkluderar andra 

aspekter av religion än den egna nationens.30 

I en guide från Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) som släpptes 

2007 kan man förstå att denna utveckling stöds. Detta då de gav ut rekommendationer för hur 

religionsundervisning kan bedrivas i Europa med syfte att öka förståelsen för världens ökande 

religiösa mångfald och den växande förekomsten av religion i det offentliga rummet. Detta 

med utgångspunkten att det finns ett värde i undervisning som behandlar mångfald och 

religionsfrihet då detta kan förebygga fördomar och missförstånd. I de slutsatser som 

presenteras i guiden poängteras bland annat att kunskaper om religion och tro medför en 

potentiell minskning av missförståndsbaserade konflikter och att religion därför är viktigt att 

undervisa om. Guiden pekar på att det även är viktigt att ha en inblick i ämnen som historia, 

litteratur och konst för att kunna överbrygga kulturella skillnader. Dessutom klargörs det att 

                                                           
26 Carls Rainer. ”Ingemar Hedenius och den svenska tro- och vetandedebatten”. Mellan vidskepelse och 

vetenskap: att tro, att tvivla - och att veta, Franck, Olof (red.), (Lomma: Föreningen Lärare i religionskunskap 

(FLR), 2002) s.116 
27 Ibid s.113-116 
28 Carls, Rainer, Om tro och vetande: Ingemar Hedenius kristendomskritik i ett halvsekelsperspektiv, Arcus, 

Lund, 2001 s. 37-50 
29 Tidigare undervisades elever i Kristendomskunskap 
30 Berglund, Jenny. Temaredaktören hälsar. Religion & livsfrågor. Nr 2014. s.4 
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individuella ställningstaganden till eller från religion och livsåskådningar inte kan valideras 

som tillräckligt starka skäl att undvika undervisning i ämnet. Kurser som är neutrala och 

objektiva i frågan om religion och tro kan nämligen vara obligatoriska utan att motgå 

religionsfriheten.31  

Vad det gäller definitionen av begreppet religion är det inte bara av stor vikt för denna studies 

utgångspunkt utan även en central del inom studien. För att utreda hur förhållandet mellan 

religion och vetenskap ser ut i läromedel och undervisning måste vi även förstå vad religion är 

och hur det definieras i läromedel. Kjell Härenstam och Jonas Otterbeck är två forskare som 

fördjupat sig i läroboksforskning och framför allt i relation till framställning av islam i 

svenska läroböcker. Härenstam menar att religionsbegreppsdefintioner som återfinns i 

läroböcker tenderar att ge en bättre förklaring till synen på religion i det land där boken är 

skriven än vad de säger om religion, den religion eller livsåskådning som ämnas förklaras.32 

Berglund som har kommenterat detta menar i sin tur att det bidrar till att det finns en svårighet 

i att definiera ett förhållningssätt som neutralt och objektivt eller vinklat och subjektivt. 

Berglund menar att det snarare är så att olika definitioner av religion, specifika religioner eller 

livsåskådningar är kopplade till olika former av förförståelser. Berglund menar, exempelvis, 

att svenska religionsläroböcker tenderar att vara aktörsorienterade med fokus på grundarna för 

religioner så väl som livsåskådningar. I Sverige tenderar vi att erbjuda kunskap om istället för 

kunskap i religion och livsåskådningar. Vidare erbjuds huvudsakligen teoretiska 

infallssvinklar av religion i svenska läromedel istället för praktiska infallsvinklar. Kutymen i 

Sverige tenderar att vara den att religion huvudsakligen handlar om vad människor tror och 

aspekten av vad människor gör får inte lika stort utrymme. Berglund poängterar att det är 

viktigt att vi är medvetna om att vi har denna utgångspunkt när vi undervisar. Dessutom 

poängerar hon vikten av att reflektera över varför denna utgångspunkt etablerats och hur det 

ser ut om man har en annan utgångspunkt. Detta för att kunna bedriva en så ärlig undervisning 

som möjligt, både gentemot sig själv som lärare men även gentemot både elever och föräldrar 

med andra förhållningssätt.33 

                                                           
31 Toledo guiding principles on teaching about religions and beliefs in public schools, OSCE Office for 

Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Warsaw, Poland, 2007 s.11-14 
32 Härenstam, Kjell, Kan du höra vindhästen?: religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap, 

Studentlitteratur, Lund, 2000 
33 Berglund, Jenny. Vad är religion i svenska religionskunskapsböcker?. Religion & livsfrågor. Nr 2014. s.7 
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I boken Att undervisa om religion och vetenskap34 presenterar Olof Franck tillsammans med 

andra författare olika perspektiv på relationen mellan religion och vetenskap med syfte att 

inspirera lärare som undervisar i detta. Detta än fast Ulf Jonsson inleder med att förklara 

svårigheterna med att definiera de båda begreppet, religion och vetenskap. En slutsats de drar 

utifrån detta är dock att beroende på hur de olika begreppen definieras så förändras dess 

relation till varandra, författarna pekar ut fyra specifika skillnader begreppen emellan. Den 

första skillnaden de pekar på hänvisar de till naturvetenskapens metodologiska agnostism som 

emellertid övergått att vara applicerbar inom all vetenskap - forskningen präglas med andra 

ord av en naturalism som alltid bidrar till naturalistiska slutsatser. Vidare menar författarna att 

det finns en gradskillnad i hur de två begreppen förhåller sig till diverse värdefrågor, 

vetenskap tenderar att vara värdeneutral medan religion ofta förhåller sig till värdeladdade 

frågor som behandlar exempelvis etik och moral. Den tredje beröringspunkten som åtskiljer 

de två begreppen handlar om vilken karaktär de frågor man ställer sig har inom de olika 

disciplinerna. Inom vetenskapen tenderar man fundera över hur något är medan man inom 

religion ställer sig frågan varför något är som det är. Sist men inte minst poängterar 

författarna att de två begreppen skiljer sig vad det gäller möjligheten till omfattande 

förklaringsmodeller. I och med att vetenskapen är begränsad till det profana avgränsas 

vetenskapens forskningsområde tillskillnad från religionen som även gör anspråk på de 

sakrala.35 

1.6  Disposition 

I det inledande kapitlet beskrivs tankar kring den nya läroplanens krav på undervisning som 

berör tematiken religion och vetenskap. I problemformuleringen framgår det att de direktiv 

som skolverket lämnar kan ses som diffusa vilket leder till en osäkerhet hos mig som lärare 

gällande vad min undervisning bör beröra för att uppfylla de nationella målen. Därefter 

presenteras uppsatsens syfte; att undersöka vad gymnasielärare i svenska skolan använder sig 

av för läromedel när de undervisar om relationen mellan religion och vetenskap samt att 

undersöka hur dessa läromedel angriper och förklarar förhållandet mellan religion och 

vetenskap. I metodkapitlet framgår att jag delat upp arbetet för att uppnå syftet och besvara 

dess tillhörande frågeställningar. Först undersöker jag vilka läromedel lärare använder för att 

undervisa om förhållandet mellan religion och vetenskap. Detta gör jag via en enkätstudie. 

                                                           
34 Franck, Olof & Stenmark, Mikael (red.), Att undervisa om religion och vetenskap: med grund i ämnesplanen 

för religionskunskap, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012  
35 Ulf Jonsson. ”Religion och vetenskap i historia och samtid”. Att undervisa om religion och vetenskap: med 

grund i ämnesplanen för religionskunskap, 1. uppl., Franck, Olof & Stenmark, Mikael (red.), ( Lund: 

Studentlitteratur 2012) s. 36-39 
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Sedan analyseras dessa läromedel via brukstextanalys för att undersöka vad dessa tar upp i 

ämnet. Dessutom anges en närmare beskrivning av det material som används. I detta kapitel 

diskuteras även forskningsetik. 

I det tredje kapitlet presenteras det resultat som framkommit av min enkätstudie som ämnar 

besvara min första frågeställning. I kapitlets första del lämnas en övergripande informant-in 

formation. I andra delen presenteras enkätstudiens två huvudfrågor under varsin rubrik. 

Enkätanalysen är indelad i 3 mindre delar och inleds med en analys av den informant-

information som framkommer i undersökningen. Därefter analyseras informanternas svar i 

förhållande till de valda citaten ur läroplanen för närmare granskning. I samtliga delar 

analyseras enkätsvaren dels i sin helhet men även i förhållande till de kommentarer som 

informanterna lämnat. Detta följs av ett kapitel i vilket analysen av de läroböcker som stått till 

grund för undersökningen presenteras. Vidare följer enskilda redogörelser och analyser för 

samtliga läroböckers innehåll.  

Innan frågeställningarna diskuteras lämnas en Exkurs som berör religionens relation till 

digital teknik. I diskussionen besvaras samtliga frågeställningar och den huvudsakliga slutsats 

som kan dras är att olika läromedel angriper tematiken religion och vetenskap på olika sätt. 

En del läroböcker anlägger vetenskapliga perspektiv på religion medan andra dessutom 

påvisar hur religion och vetenskap kan verka i symbios, komplettera varandra samt framstå 

som varandras motpoler. 
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2. Metod och material 

För att uppnå syftet och besvara dess tillhörande frågeställningar har jag delat upp arbetet. 

Först undersöker jag vilka läromedel lärare använder för att undervisa om förhållandet mellan 

religion och vetenskap. Detta gör jag via en enkätstudie. Sedan analyseras dessa läromedel via 

brukstextanalys för att undersöka vad dessa tar upp i ämnet. 

2.1 Enkätstudie 

Då mitt syfte med denna uppsats delvis är att undersöka vad gymnasielärare i svenska skolan 

använder sig av för läromedel när de undervisar om relationen mellan religion och vetenskap 

har jag valt att jobba med en enkätundersökning. Enkäter lämpar sig bra för studier som 

ämnar söka svar på konkreta faktafrågor.36 Detta eftersom frågor av värderande karaktär 

tenderar att vara ledande. Dels beroende på placeringen av frågan i formuläret men även 

beroende på mig som forskare då svar av värderande karaktär måste tolkas.37 Jag har alltså 

undersökt ett samband mellan yrkesgruppen religionslärare och användandet av läromedel för 

ett specifikt undervisningsområde. Enligt Bo Johansson och Per Olov Svedner är det just 

undersökningar av samband som lämpar sig bäst för enkätundersökningar då det underlättar 

konkretiserandet av frågorna i enkäten.38 Frågorna kommer därmed som en naturlig följd av 

varandra och sambanden kan sedan tydligt presenteras i text eller diagram. Syftet med 

enkätundersökningen har varit att besvara uppsatsens första frågeställning. (Se 1.2 Syfte och 

frågeställningar) 

Detta ledde till en kort enkät med fasta och konkreta svarsalternativ som ej uppmuntrar till 

öppna svar i enlighet med vad Svedner och Johansson förespråkar.39 Dels för att undvika 

eventuella tolkningar av frågor och svar men även för att andra metoder krävt ett allt för 

omfattande arbete i förhållande till syftet med undersökningen. Att istället använda sig av 

intervjuer och observationer hade tillfört ett djup i undersökningen i den meningen att det gett 

utrymme för mer tolkningsbara svar samt tolkningsbara situationer. Detta var inte syftet med 

undersökningen och därför inte lämpliga metoder. 

                                                           
36 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, Examensarbetet i lärarutbildningen, 5. uppl., Kunskapsföretaget, 

Uppsala, 2010 s.24 
37 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2., 

[rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997 s. 179 
38 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, Examensarbetet i lärarutbildningen, 5. uppl., Kunskapsföretaget, 

Uppsala, 2010 s.24 
39 Ibid s.25 
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2.1.1 Urval och validitet 

 

Valet av enkätstudie som metod tillsammans med en läromedelsanalys har sin grund i det 

övergripande syftet för studien. Motivet till min undersökning stärks i och med enkätstudien 

vars resultat konkret påvisar vilka läromedel som undervisande lärare faktiskt använder.  

Vid en enkätstudie är det inte ovanligt med höga antal bortfall, man kan maximalt räkna med 

att 70 % deltar.40 Jag har därför valt att rikta enkäten till verksamma religionslärare på 

gymnasiet i Västerbottens län med omnejd, ett relativt stort område som innefattar 21st 

deltagande skolor och därmed 48st tillfrågade religionslärare. Detta i förhoppningen om att 

många utsickade enkäter skulle resultera i många besvarade enkäter. 

2.1.2 Procedur 

För att undvika höga kostnader och onödigt användande av papper valde jag att använda mig 

av en webbaserad enkät via SurveyMonkey.41 Ytterligare en fördel med denna typ av enkät är 

att de inte kräver någon inmatning av data då databasen själv ordnar detta och därmed 

sammanställer alla svar automatiskt. Webbenkäten har alltså genomförts direkt via dator och 

distribuerats via e-post med ett missivbrev och en direktlänk till enkäten. I förhoppningen att 

höja deltagarantalet informerade jag om undersökningen då jag ringde runt till de olika 

skolorna för att insamla informanternas e-postadresser. Dessutom valde jag att skicka ut 

enkäterna via e-post på morgonen måndagen den 6/10 2014. Jag hade därmed en tanke, byggd 

på egen erfarenhet av läraryrket, att lärare hellre tar sig an sin e-post tidigt en måndagsmorgon 

än exempelvis under en eftermiddag. Dessutom gjorde jag det antagandet att de flesta lärare 

inleder sin arbetsdag med att öppna mejlen och om det översta mejlet då var min enkätstudie 

hoppades jag att det skulle vara mer troligt att lärarna deltog i undersökningen än om mejlet 

legat långt ner i deras inkorg. 

I det första utskicket sände jag e-post till 48 religionslärare varav 15 av dem besvarade 

enkäten. Jag skickade sedan ut påminnelser till alla de lärare som inte besvarat enkäten vilket 

resulterade i att ytterligare 11st enkäter kom in. Även denna påminnelse sändes ut tidigt en 

måndagsmorgon, 14/10 2014. Sammanlagt kom alltså 26st enkäter av 48st utkickade att stå 

till grund för denna undersökning. 

Tre veckor efter denna påminnelse inkom ytterligare en enkät, 4/11 2014. Jag bedömer det 

rimligt att bortse från detta enkätsvar i mitt resultat på grund av att den inte tillför något nytt i 

                                                           
40 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014 s.27 
41 www.surveymonkey.com 
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studien. Svaren i denna enkät avviker ej från de resterande enkäterna. Den nämner exempelvis 

inga läromedel som någon annan lärare inte redan nämnt och tillför inga drastiska 

förändringar vad det gäller det totala utfallet för ålder och år av yrkeserfarenhet. 

2.1.3 Bearbetning av material 

Då jag i denna enkätstudie använt mig av webverktyget SurveyMonkey har 

sammanställningen av enkätresultatet skett via databasen. De inkomna svaren sammanställdes 

i diagramform som jag sedan omarbetat i Excel och presenterar i mitt resultat. För att upprätta 

en struktur i de svarandes kommentarer numreras informanterna från 1-26, varje informant 

har tilldelats det nummer för i vilken ordning deras enkätsvar lämnats in. Samtliga enkäter är i 

min ägo och finns att tillgå vid efterfrågan. 

Fyra av de diagram som presenteras i enkätundersökningen uppvisar ett resultat som 

överstiger 100 % vilket beror på att de enkätfrågor som dessa diagram berör uppmuntrade till 

flera svar. Samtliga av dessa diagram berör enkätfrågor som handlat om vilka typer av 

läromedel lärarna använder i sin undervisning. Anledning till att frågorna uppmuntrade till 

flera svar var för att få en fullständig bild av vilka typer av läromedel som används i 

undervisningsområdet. Utöver dessa återfinns även två diagram som understiger 100 %, de 

diagrammen berör källhänvisningar till de läromedel som lärarna använder och som jag i min 

läromedelsanalys kommer analysera. Anledningen till att dessa diagram inte uppnår 100 % är 

den att en del informanter inte angivit fullständiga källor och dessa har därmed inte varit 

möjliga att bearbeta i studien. 

Efter att enkätstudien sammanställs presenteras även min enkätanalys som senare diskuteras 

och jämförs gentemot enkätresultatet. 

2.1.4 Forskningsetiska riktlinjer 

Vid enkätstudie har jag utgått ifrån de forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som fastslagits av Vetenskapsrådet gällande förhållningssätt 

och skyldigheter gentemot informanter. Jag har därmed utgått ifrån de fyra allmänna 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.42  

I regel med informationskravet och samtyckeskravet upplyste jag mina informanter om syftet 

med denna studie och deras deltagande. Deltagandet i undersökningen har varit frivilligt och 

                                                           
42 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, 

2002  
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alla deltagare har informerats om att de är anonyma i undersökningen samt att deras svar 

enbart kommer användas i forskningssyfte.43 

Vad gäller konfidentialitetskravet är alla deltagare i denna enkätstudie anonyma i aspekten att 

deras personuppgifter ej distribueras till obehöriga. Dock har frågor om ålder, kön och 

utbildningsnivå varit nödvändiga för att förklara samband vid eventuellt avvikande svar i 

undersökningen. 

I enlighet med nyttjandekravet så kommer den information jag fått via enkätstudien endast att 

användas i min uppsats.  

2.2 Brukstextanalys 

För att uppfylla syftet att undersöka läromedelsstoff i förhållande till relationen mellan 

religion och vetenskap analyseras de läromedel som enkätinformanterna anger att de använder 

i sin undervisning. Olika metoder för brukstextanalys används för att besvara min andra 

frågeställning. (Se 1.2 Syfte och frågeställningar) 

Genom de metoder jag valt att använda analyseras de facktexter som återfinns i de läroböcker 

och digitala läromedel, som enligt min enkätstudie, används i religionsundervisning som berör 

förhållandet mellan religion och vetenskap. Analysen är av hermeneutisk, strukturell och 

komparativ karaktär. Brukstextanalys lämpar sig för detta då det handlar om facktexter med 

teoretiska och praktiska syften snarare än estetiska.44 

En brukstextanalys av följande slag är aktuell för att förstå hur specifika läromedel fungerar 

som redskap i undervisningen samt för att undersöka vad det är vi lär våra elever. Jag vill 

även utifrån denna analys införskaffa mig kunskap om hur jag som blivande lärare ska 

tillämpa detta innehåll i min kommande yrkesroll. Lennart Hellspong menar i sin bok 

Metoder för brukstextanalys att just detta är en praktisk konsekvens av brukstextanalys då 

metoden automatiskt leder till tolkning och reflektion.45 

Hellspong menar att brukstextanalysen har tre viktiga karaktärsdrag, brukstextanalysen är 

hermeneutisk, retorisk och kritisk. Först och främst är brukstextanalysen hermeneutisk i den 

mening att vi genom en brukstextanalys försöker förstå vad vi läser och därmed tolkar texter. 

Vidare menar Hellspong att metoden är retorisk då undersökandet av texter hjälper oss att 

                                                           
43 Missivbrev 
44 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001 s. 13 
45 Ibids. 13 
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utveckla förmågan att kommunicera. Sist men inte minst poängterar Hellspong att metoden är 

kritisk då den går ut på att granska och pröva den eller de texter som undersöks.46 

Nedan följer en redogörelse för de två brukstextanalytiska metoder som studien utgår ifrån. 

2.2.1 Hermeneutisk brukstextanalys 

Den huvudsakliga metoden för brukstextanalys som används i studien är den hermeneutiska 

brukstextanalysen. Syftet med den hermeneutiska brukstextanalysen är att undersöka textens 

tolkningsmöjligheter utifrån läsare och sammanhang.47 Detta genom att tolka och beskriva 

facktexten för att sedan koppla samman denna tolkning med textens sammanhang och därmed 

få en djupare förståelse för den aktuella texten, dess budskap och hur vi som läsare uppfattar 

dess innehåll. En studie av detta slag innefattar användande närläsning, det vill säga, att texten 

undersöks på djupet och läses noggrant. Detta kan exempelvis göras genom att identifiera 

nyckelord samt kontinuerligt sammanfatta texten med egna ord. En närläsning av detta slag 

gör det sedan möjligt att fastställa innehåll och budskap.48  

Inom hermeneutiken ingår den hermeneutiska cirkeln som en central del. Den hermeneutiska 

cirkeln beskriver tolkningsprocessens förlopp.49 Processen förklaras som så att analysen 

inleds med att bryta ner den text som analyseras i mindre avsnitt. Detta för att sedan enskilt 

analysera betydelsen av dessa mindre delar. Detta för analysen till en djupare nivå som i sin 

tur leder till en mer reflektiv förståelse av delarnas innebörd. Efter en sådan analys återställs 

det ursprungliga textavsnittet och läsaren har då en större förståelse för den analyserade 

textens helhet. Detta i och med en djupare förståelse för textens mindre delar. Helheten 

används för att förstå de mindre delarna och de mindre delarna används sedan för att ge en 

djupare förståelse av helheten. Den hermeneutiska modellen bygger alltså på att förstå texten 

och dess faktas kontext. Hellspong menar att den hermeneutiska brukstextanalysen med fördel 

kan kompletteras med en strukturell analys.50 (Se 2.2.2 Strukturell brukstextanalys).  

För att underlätta tolkandet av texten beskriver Hellspong användandet av olika 

tolkningsnycklar. Därför har jag i min analys fokuserat på om texterna innehåller förklarande 

kommentarer, tydliga rubriker samt förståelig och hjälpsam struktur.51 Detta i enlighet med en 

                                                           
46 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001 s. 13 
47 Ibid s. 161 
48 Bo Johansson & Per Olov Svedner Examensarbetet i Lärarutbildningen (Uppsala: Kunskapsföretaget AB, 

2010), 56. 
49 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009 
50 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001 s. 167 
51 Ibid s. 164 
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sakorienterad, hermeneutisk tolkningsmetod som bygger på en frigörelse från dessa författare 

och att texten därmed kan tolkas på ett sätt vilket aldrig var författarens avsikt. En sådan 

frigörelse är inte alls ovanlig i en lärande situation eftersom författaren till texten då är 

frånvarande och istället är det läraren och eleverna som tolkar, analyserar och använder 

texten. 

Vad det gäller läromedelsanalys är det just texten som står i fokus och därför lämpar sig 

denna metod bra. Det är viktigt att undersöka läromedel i dessa sammanhang för att sedan 

utröna dess aktualitet. En text uppkommer inte i ett vakuum, något som ytterligare motiverar 

till att komplettera den hermeneutiska analysmetoden med den strukturella 

brukstextanalysen.52 

2.2.2 Strukturell brukstextanalys 

Än fast den hermeneutiska och den komparativa brukstextanalysen har övervägande fokus i 

denna studie har jag valt att komplettera dessa med en strukturell brukstextanalys med syftet 

att fördjupa undersökningen. 

Den hermeneutiska brukstextanalysen kan enligt Hellspong, med fördel, kompletteras med en 

strukturell brukstextanalys för att undersöka textens kontext och perspektiv. Det som 

undersöks då är alltså hur textens kontext förklarar texten i sig samt hur jag som läsare av 

texten vill tolka dess innehåll i förhållande till de perspektiv som jag tillskriver texten. Vidare 

kan även den komparativa brukstextanalysen med fördel kompletteras av en strukturell 

brukstextanalys för att systematiskt jämföra texters struktur och därmed fördjupa analysen. 

Syftet med att komplettera den komparativa analysen med en strukturell analys har därmed 

varit att ge en mer mångfacetterad beskrivning av texterna gentemot de olika texternas 

kontext. Inledningsvis situationskontextualiseras därför de texter som analyseras, 

bakgrundsinformation till varje text presenteras därför i ett eget kapitel under resultatdelen. 

Fortsättningsvis har jag valt att undersöka texternas komposition, detta med syfte att 

undersöka vilka huvuddelar som ingår i de olika läromedlen.  

2.2.3 Urval 

Urvalet av material för brukstextanalysen bygger på min enkätstudie. Jag har valt att 

analysera de läromedel som mina informanter angav att använde sig av när de dels följer 

Skolverkets krav på vad eleverna ska ges för  utvecklingsförutsättningar och dels när de 

behandlar det centrala innehållet. (Se 1.1 Problemformulering). 

                                                           
52 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), 2009 
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Detta resulterade i en analys av 4st läroböcker varav 2st kompletteras av tillhörande 

webbmaterial – Under samma himmel och Lika och unika. Webmaterialet har mina 

informanter inte angett att de använder sig av vilket gör att fokus inte heller ligger på de 

delarna av läromedlen. 

2.2.4 Tillvägagångssätt 

För att undersöka vilket stoff de olika läroböckerna begränsat sig till använde jag mig 

inledningsvis av böckernas register och innehållsförteckningar för att hitta kapitel som 

berörde tematiken religion och vetenskap. Då det visade sig att två av de läroböcker som står 

till grund för undersökningen inte innehåller någon rubrik som specifikt hänvisar till 

tematiken religion och vetenskap närläste jag samtliga kapitel i samtliga böcker. Detta för att 

hitta de beröringspunkter som informanterna kan tänkas använda i sin undervisning. Parallellt 

med närläsnigen antecknades de beröringspunkter som kunde urskiljas till tematiken religion 

och vetenskap. Detta resulterar i att redogörelser för när det anläggs vetenskapliga perspektiv 

på religion, religiösa perspektiv på vetenskap och förklaringar kring hur religion och 

vetenskap disciplinärt förhåller sig eller kan förhålla sig till varandra förekommer i resultatet.  

2.2.5 Bearbetning av material 

För att ge en tydlig överblick av läroböckernas strukturella upplägg presenteras böckerna 

enskilt i resultatet. Inledningsvis återfinns en tabell som kort redogör för böckernas 

strukturella upplägg. Vidare följer sedan en redogörelse för böckernas innehåll i förhållande 

till religion och vetenskap. Detta presenteras enskilt, för det böcker som har enskilda kapitel 

tillägnade tematiken religion och vetenskap, men även i förhållande till annan tematik så som 

livsåskådningar, etik och moral, religion och samhälle, världsreligionerna, religionskritik och 

eventuella webbdelar. Detta för att dels påvisa när läroböckerna anlägger ett vetenskapligt 

perspektiv på religion eller ett religiöst perspektiv på vetenskap och dels för att påvisa när 

läroböckerna visar hur religion och vetenskap arbetar i symbios, när det kompletterar varandra 

och när de direkt motsäger varandra. 

För att, i den redogörande texten, förtydliga när läroböckerna erbjuder beskrivningar, 

förklaringar eller försöker befästa förståelse markeras detta med fet-stil eller hakparenteser. 

Detta för att påvisa olika vetenskapliga förhållningssätt till religion. 

2.3 Avgränsning 

I denna studie ämnar jag undersöka hur gymnasielärare i ämnet religionskunskap i 

Västerbottens län med omnejd förhåller sig till undervisning gällande förhållandet mellan 
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religion och vetenskap. Uppsatsen ämnar därmed ej ge svar på hur lärare i grund- eller 

särskolan arbetar med liknande undervisning. 

Fokus i min studie ligger på två punkter varav denna punkt presenteras i ämnesplanen för 

Religionskunskap och den andra punkten återfinns i kursplanen för Religionskunskap 1. (Se 

1.1 Problemformulering). Studien är därmed fokuserad till tematiken religion och vetenskap 

och kommer därmed inte beröra övrig tematik utan koppling till detta. 

Vidare avgränsar sig studien till läroböcker på grund av enkätstudiens resultat. Två digitala 

läromedel angavs i undersökningen men det framkom inte vad i dessa läromedel som lärarna 

använde. Visserligen framgår inte alltid vad som används i de läroböcker som står till grund 

för studien men dessa är av betydligt mindre omfång än de digitala läromedlen och det har 

därför varit möjligt att analysera dem i sin helhet. Något som inte hade varit möjligt med de 

digitala läromedlen på grund av den tidsåtgång som hade krävts. 

2.4 Metoddiskussion 

I studien fästs lika mycket uppmärksamhet till enkätstudien som brukstextanalysen eftersom 

de två undersökningarna kompletterar varandra i fråga om att uppnå studiens syfte och 

besvara dess frågeställningar. Enkätstudiens resultat medför validitet till läromedelsanalysen i 

den mening att enkätresultatet konkret påvisar vilka läromedel som undervisande lärare 

faktiskt använder. Detta i sin tur ger blivande lärare en inblick i vilket material blivande 

kollegor använder samt en fingervisning om vilka läromedel som bör kunna användas i den 

kommande yrkesrollen. 

2.4.1 Enkätstudie 

Med alla forskningsmetoder följer för och nackdelar som påverkar det resultat som sedan 

presenteras. En webbaserad enkätundersökning har lämpat sig väl för denna studie då om man 

ser till dess syfte. Syftet med enkätundersökning var att få konkreta svar på min första 

frågeställning. (Se 1.2 Syfte och frågeställningar) 

Utöver frågor gällande informant-information utformades enkätens alla frågor i syfte att 

besvara ovanstående frågeställning vilket talar för att studien är valid. Jag är dock medveten 

om att validiteten kan ifrågasättas då jag inte kan garantera att informanternas svar 

överensstämmer med deras verkliga arbetssätt. Denna ifrågasättbarhet hade kunnat 

förebyggas genom att komplettera enkätstudien med observationer. Det hade dock inte varit 

genomförbart i realiteten. Studien är så pass omfattande och det krävt lika många 
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observationer som besvarade enkäter och dels för att jag endast undersökt en liten del av det 

centrala undervisningsinnehållet vilket hade inneburit ett omfattande planeringsarbete för att 

jag skulle kunnat anpassa mig efter lärarnas olika termins- eller kanske årsplaneringar. 

Vad det gäller validitet vid insamlandet av data så har de frågor som ställts varit av konkret 

karaktär och sökt faktabaserade svar fria från värderingar. Detta för att undvika eventuella 

behov att tolka svaren. 

Jag har fått mer än jag väntat i form av kommentarer som jag i efterhand inte kan återgå till då 

det inte ligger i enkätens karaktär. Lärare verkar intressera sig för frågor som dessa och för att 

återgå till dem hade det passat bra med intervju som metod. Enkätens syfte är dock inte att 

återgå utan enbart att få svar på de konkreta frågor som ställts i den. 

Detta har dock visat sig problematiskt vid de tillfällen som informanterna inte angett 

fullständiga källor. Sådana svar har nämligen lämnat utrymme för tolkning i den mån att jag 

kunnat gissa mig till vilken källa de syftat på. Detta har jag dock valt att ta avstånd ifrån och 

därmed har mitt material komprimerats i den mån att de källhänvisningar som varit allt för 

vida eller tolkningsbara inte stått till grund för läromedsanalysen. 

Gällande reliabilitet och noggrannheten i insamlandet av enkätdata, så har jag likt jag 

beskrivit ovan använt mig av uppsatsens första frågeställning för att utforma enkäten. Den 

frågeställningen har därmed brutits ner i mindre frågor för att svaren sedan i helhet ska kunna 

besvara frågeställningen i helhet. Studien kan även göras upprepande gånger genom att skicka 

ut en liknande, eller samma, enkät igen. Det bygger dock på att de informanter som använts är 

intresserade av att göra studien på nytt. 

2.4.2 Brukstextanalys 

Som ovan nämnt medföljer alla forskningsmetoder både för- och nackdelar som är viktiga att 

ta i beräknande vid sammanställande av studiens resultat. I förhållande till studiens karaktär 

och det empiriska material som står till grund för den lämpar sig den hermeneutiska 

brukstextanalysen som forskningsmetod. Att metoden dessutom kompletteras av så väl en 

komparativ- som en strukturell brukstextanalys stärker dess validitet och reliabilitet i den mån 

att undersökningen fördjupas och det som ska mätas mäts ur flertalet perspektiv. Detta är av 

särskilt stor vikt då en studie av hermeneutisk karaktär i allra högsta grad präglas av tolkning 

som i sin tur sker i en kontext som kanske inte överensstämmer med författarens syfte med 

texten. Något som påverkar reliabiliteten i studien. 
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Vidare syftar den komparativa brukstextanalysen till att jämföra det stoff som de olika 

läromedlen valt att presentera. Då denna studie utgår, via närläsning, utgår från samma 

kategorier i förhållande till alla läromedel som jämförs täcks ett brett område vilket stärker 

studiens reliabilitet. Likaså analyseras alla läromedel jämlikt med utgångspunkt i den 

strukturella brukstextanalysen. Detta medför ett systematiskt arbetssätt som minskar risken för 

att information inte ska behandlas likvärdigt. 

Studien ämnar analysera de läroböcker som används i Västerbottens län med omnejd och det 

material jag använder mig av är framplockat därefter via en enkätstudie. Att enkätstudien 

dessutom gav utrymme för olika former av läromedel att lyftas fram för analys bidrar till en 

bredd i undersökningen. Studien blir därmed synnerligen reliabel i förhållande till de 

läroböcker som analyseras i sig själva men även reliabel i förhållande till Västerbottens län 

med omnejd som undersökningsområde. Vidare stärks studiens validitet med tanke på det 

komprimerade antalet läromedel som analyseras, det lämnar dessutom utrymme för mig att 

analysera läromedlen grundligt genom tre olika brukstextsanalytiska metoder som 

kompletterar varandra. 

Vad det gäller de läromedel som analyseras denna studie är underlaget för analysen inte 

reliabel för att uttala sig om läroböcker över lag, allt för få läroböcker analyseras för sådana 

uttalanden skulle möjliggöras. Detta är dock inte studiens syfte. 

2.5 Material och källanalys 

Under detta avsnitt ämnar jag presentera det material som kommit att stå till grund för min 

läromedelsanalys. Fyra böcker analyseras, vilka jag presenterar var och en för sig under varsin 

rubrik.  

2.5.1 Under samma himmel – Religionskunskap för gymnasieskolan 

Läroboken Under samma himmel – Religionskunskap för gymnasieskolan är skriven av 

gymnasielärarna Ola Björlin och Ulf Jämterud. Björlin som undervisar vid Rubeckianska 

gymnasiet i Västerås tilldelades 2013 Kungliga Vitterhetsakademiens lärarpris för sitt 

engagemang för lärarutbildning och läromedelsförfattande i religionskunskap. Jämterud som 

arbetar som lärare på Bromma gymnasium tilldelades samma pris två år tidigare för sina 

lärargärningar och gedigna användning av digitala läromedel. 

Den första upplagan av läroboken utgavs av Sanoma Utbildning AB år 2013 och är, enligt 

författarna, särskilt skriven för att användas i undervisning i Religionskunskap 1 och 

Religionskunskap 2 på gymnasiet. Till läroboken finns ett kompletterande webbmaterial 
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2.5.2 Religion och sånt 1 

Läroboken Religion och sånt 1 är skriven av läroboksförfattaren och gymnasieläraren Börge 

Ring, före detta präst. Ring som undervisar på Södra Latins gymnasium har utöver Religion 

och sånt skrivit nio andra läroböcker inom SO-området. 

Den fjärde upplagan av läroboken utgavs av Liber AB 2013. Det som skiljer denna upplaga 

från tidigare är att det lagts till ett inledningskapitel som övergripande beskriver 

livsåskådningar och identitet. Dessutom berörs den kulturella komplexiteten samt begrepp 

som kön och sexualitet. Som komplement till denna lärobok finns en tillhörande antologi med 

fördjupande texter. Denna antologi är dock utgiven år 2001, det vill säga tio år innan den 

aktuella läroplanen, GY11, presenterades.  Antologin kommer inte vara en del av det material 

som analyseras eftersom den inte är skriven med utgångspunkt i de citat som står till grund för 

studien. Dessutom har ingen av studiens informanter angett att de använder sig av denna 

antologi.  

Enligt Liber är boken huvudsakligen framtagen för att passa yrkeförberedande program.53  

2.5.3 Religion 1 för gymnasiet 

Religion 1 för gymnasiet är en lärobok som riktar sig till gymnasiekurserna. Boken är 

författad av Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter och Veronica Wirström. 

Bokens första upplaga är utgiven av förlaget Natur & Kultur år 2012 och granskad av 

personer verksamma vid Lunds universitets Centrum för teologi och religionsvetenskap. 

2.5.4 Lika och unika – Om mening, värde och tro 

Följande lärobok är skriven av religionskunskapslektor Olof Franck, docent i religionsfilosofi 

vid Uppsala universitet.  

Den första upplagan är utgiven av författaren och Studenlitteratur 2011 för att användas vid 

undervisning i gymnasiekurserna Religionskunskap 1 och 2. Som komplement till boken finns 

en tillhörande webbdel som aktiveras via en kod som anges i boken.  

 

  

                                                           
53 För de högskoleförberedande programmen rekommenderas istället boken Religion och sammanhang vilken 

uttryckligen ska ha ett kapitel som berör tematiken religion och vetenskap. Denna lärobok kommer jag dock inte 

analysera eftersom mina informanter inte angett att de använder sig av den. 
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3. Enkätundersökning 

I följande kapitel presenterar jag det resultat som framkommit av min enkätstudie som ämnar 

besvara min första frågeställning. (Se 1.2 Syfte och frågeställningar). 

Jag har valt att dela in kapitlet i tre delar varav jag, i den första delen, kommer lämna en 

övergripande informantin-formation. Vidare har jag valt att presentera studiens två 

huvudfrågor under varsin rubrik för att ge en överskådlig blick av resultatet. 

3.1 Informant-information 

Av 48 tillfrågade lärare valde 26 att delta i min enkätstudie. Av dessa är 38,46 % kvinnor och 

61,54 % män och man kan utläsa en relativt jämn spridning över ålder. 

 

 
Figur 1. Informanternas kön och ålder 

Det framgår att ingen av informanterna som deltagit i enkätundersökningen överstiger en 

ålder på 60år (Se Figur 1). 

Fortsättningsvis frågade jag mina informanter huruvida de har en akademisk utbildning eller 

ej. Alla mina informanter utom informant 3, en kvinna i 20-40års åldern, som arbetat som 

religionslärare i fem år, är utbildade via högskola. Hon uppger att hon inte har någon 

utbildning som religionslärare 
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Vad det gäller yrkeserfarenheten kan jag notera en stor spridning där den som arbetat längst 

varit anställd under 30 år medan tre informanter anger en yrkeserfarenhet på ett år (Se Figur 

2). 

 
Figur 2. Lärarnas yrkeserfarenhet 

3.2 Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och 

vetenskap 

För att besvara min första frågeställning i förhållande till läroplanens krav på att ge eleverna 

utvecklingsförutsättningar (Se 1.1 Problemformulering) frågade jag vilka typer av läromedel 

informanterna använder sig av för att uppfylla detta. Denna fråga gav ett resultat som 

påvisade en stor variation. Inledningsvis uppgav alla informanter att detta är ett område som 

de undervisar om.  Vidare återspeglades en relativt jämn fördelning mellan vilka läromedel 

som användes i undervisningen. Läroböcker eller andra läromedel kan utläsas vara de 

vanligaste hjälpmedlen i under visningen (Se Figur 3). Detta samtidigt som de digitala 

läromedlen var någorlunda underrepresenterande. Följande diagram uppvisar ett resultat som 

överstiger 100 % vilket beror på att denna enkätfråga uppmuntrade till flera svar. Detta för att 

få en fullständig bild av vilka typer av läromedel som används i undervisningsområdet. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Yrkeserfarenhet

Svar



 

25 
 

 

 

Figur 3. Typer av läromedel som används för att undervisa om olika uppfattningar om 

relationen mellan religion och vetenskap samt analysera dessa. 

Då diagrammet överstiger en procenthalt på ca 170 % kan vi utläsa att de flesta 

religionslärarna använder sig av flertalet olika läromedel i sin undervisning.  

10 informanter valde även att kommentera denna fråga, av dessa hade samtliga uppgett att de 

använder andra läromedel än läroböcker eller digitala läromedel (Vilka läroböcker som mina 

informanter använder återges i Figur 5). En av mina manliga informanter i 20-40års åldern, 

informant nr 17, menar att han använder egna ”föreläsningar som ligger till grund för 

gruppdiskussioner.” Informant 13, en man i 40-60års åldern menar att:  

Denna del brukar jag styra upp själv med hjälp av artiklar, föreläsningar och annat 

egenproducerat material 

Tyvärr framgår dock inte vad det egenproducerade materialet är och innehåller. Informant 12, 

en kvinna mellan 40-60 år lämnar följande kommentar: 

Jag gör egna uppgifter utifrån olika religionsläromedel. Samarbetar ofta med mig själv och låter 

Svenska 3 och Rel 1 samverka. 

Hon hänvisar därmed till ett ämnesövergripande arbetssätt för att behandla tematiken. 

Sammanlagt har sex av de tillfrågade 26 informanterna lämnat kommentarer som uttrycker att 

de använder sig av flertalet olika läromedel alternativt aktivt letar aktuella debattartiklar i 

media. Det framkommer dock inte några direkta källangivelser till specifika debattartiklar i 

någon av dessa sex kommentarer. 
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När jag i den efterföljande frågan ber informanterna att hänvisa till de läromedel som de 

använder sig av i sin undervisning sker detta med varierande källhänvisningskvalitet. Svaren 

är sammanställda i tabellen nedan. 

 

Figur 4. Läromedel som används för att undervisa om olika uppfattningar om relationen 

mellan religion och vetenskap samt analysera dessa 

Även detta diagram överstiger en procenthalt på 100 % vilket beror på att en del lärare angett 

flertalet typer av läromedel för sin undervisning. Diagrammet visar att religionslärare i 

Västerbottens län med omnejd använder sig av fem olika läroböcker, varav fyra är skrivna för 

den aktuella läroplanen, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskolan 2011. Av dessa har jag valt att analysera de fyra böcker som är skrivna för 

den aktuella läroplanen. Anledningen till att jag valt att inte analyser den bok som är skriven 

för en tidigare läroplan är den att det inte är syftet med undersökningen.  

Fortsättningsvis anges två källor för digitala läromedel. Tyvärr är dessa källor allt för 

ospecifika för att användas för närmare granskning. Detta då både www.digilär.se och 

www.lärarsidan.se är så pass omfattande och det inte framkommer vad det är lärarna använder 

från dessa källor. Den informant som angett www.lärarsidan.se som källa är informant 3; 

samma informant som uppger att hon inte har någon religionslärarutbildning. 
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Som andra läromedel än läroböcker och digitala läromedel anger informanterna att de 

använder ”Aktuella artiklar” och besök, även dessa angivelser är allt för ospecifika för att 

undersöka vidare. Informant 18, en kvinna mellan 40-60år anger även att hon ”Tidigare visat 

Kontakt med Jodie Foster + egna frågor”. Det framgår dock att hon inte visar denna film 

längre och jag har därför valt att inte analysera den. 

Av diagrammet kan dessutom utläsas att flertalet svar på denna enkätfråga är olämpliga för 

vidare bearbetning, svar som placerats under denna kategori är oftast i form av utropstecken, 

bindessträck eller kommentarer som ”Olika”.54 

Utöver de kommentarer som anger källor för undervisningen, användbara eller ej, svarar 

informant nr 5, en av manlig informant i 40-60års åldern med 25 års yrkeserfarenhet, att han: 

Använder nätet och utdrag från viss litteratur som jag själv läst på universitetet. Har inte hittat något om den 

här frågan i de läroböcker jag använder i övrigt. 

Tyvärr framkommer dock inte vilka läroböcker han syftar på. 
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Av de angivna läromedlen har jag enbart valt att använda mig av de fullständiga 

källhänvisningarna som går till en källa skriven efter eller anpassad för den aktuella 

läroplanen, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 

2011. Det vill säga följande källor: 

 

Figur 5. De läroböcker som informanterna använder 

Diagrammet visar även i vilken utsträckning källorna används av religionslärare i 

Västerbottens län med omnejd. Anledningen till att diagrammet inte motsvarar 100 % är den 

att flertalet källor som angivits inte varit fullständiga. Det är dessa läroböcker jag kommer 

undersöka i min läromedelsanalys.  
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3.3 Uppfattningar om religion och vetenskap i samhällsdebatten 

För att besvara min första frågeställning i förhållande till läroplanens krav på att en del av det 

centrala innehållet ska behandla olika perspektiv av relationen mellan religion och vetenskap i 

aktuella samhällsdebatter frågade jag vilka typer av läromedel informanterna använder sig av 

för att uppfylla detta. 

Även denna fråga utföll i ett varierande resultat om än det kvarstod att alla informanter angav 

svar som tyder på att de brukar undervisa om detta. Diagrammet uppvisar ett resultat som 

överstiger 100 % vilket beror på att enkätfrågan uppmuntrade till flera svar. 

 

Figur 6. Typer av läromedel som används för att undervisa om olika uppfattningar om 

relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten 

I detta diagram framgår det att användandet av andra sorters läromedel än läroböcker och 

digitala läromedel är det vanligaste hjälpmedlet i undervisningen. 14 informanter har 

dessutom valt att kommentera denna enkätfråga. En av de tillfrågade manliga informanterna i 

20-40års åldern uttrycker sig i en kommentar på följande sätt: 

För att kunna se relationen i den aktuella samhällsdebatten så bör man förhålla sig till den nuvarande 

samhällsdebatten. Alltså måste jag som lärare ta in medier som speglar den aktuella samhällsdebatten. Detta 

bör enklast göras med hjälp av strömmande video, tillexempel Aktuellt, Rapport eller nyheterna. Alternativt 

någon av de stora tidningarna vi har i landet, eller om eleverna är förtrogna med engelska eventuellt söka sig 

till utländska källor.55 

Utöver detta förklarande citat anger dessutom åtta informanter i det frivilliga 

kommentarsfältet att de använder sig av ”aktuella artiklar”. Detta sker dock utan att de anger 

specifika källor.  
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När jag i efterföljande enkätfråga ber informanterna att källhänvisa till de läromedel de 

använder sig av nämner ingen någon specifik artikel. Däremot berättar informant 24, en man i 

20-40års åldern, att han använder sig av artiklar från Humanisterna56 medan informant 12, en 

kvinna i 40-60års åldern, anger att hon brukar använda sig av artiklar från tidsskriften 

Genesis57. Mer specifik än så är de dock inte. 

När jag i den efterföljande frågan ber informanterna att hänvisa till de läromedel som de 

använder sig av i sin undervisning sker detta åter med varierande källhänvisningskvalitet. 

Svaren är sammanställda i diagrammet nedan. 

 

Figur 7. Läromedel som används för att undervisa om olika uppfattningar om relationen 

mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten 

Även detta diagram överstiger en procenthalt på 100 % vilket beror på att en del lärare angett 

flertalet källor till läromedel som de använder i sin undervisning. Diagrammet visar att 

religionslärare i Västerbottens län med omnejd använder sig av samma fem olika läroböcker 

för att undervisa om Skolverkets krav på det centrala innehållet. (Se 1.1 Problemformulering). 

I förhållande till denna punkt i GY11 har jag valt att analysera de fyra böcker som är skrivna 

                                                           
56 En intresseorganisation för människor med sekulär livssyn 
57 En tidsskrift som verkar för en kreationistisk syn på världens tillkomst 
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för den aktuella läroplanen. Anledningen till att jag valt att inte analysera den bok som är 

skriven för en tidigare läroplan är den ej kan förväntas uppfylla läroplanen då den inte är 

skriven i det syftet.  

Fortsättningsvis anges sex källor för digitala läromedel. De två som angavs i förhållande till 

den första punkten jag valt att analysera kvarstår. Det vill säga www.digilär.se och 

www.lärarsidan.se. Även här är det informant 3 som anger www.lärarsidan.se som källa. 

Utöver dessa har www.dn.se, www.svtplay.se, www.aftonbladet.se och www.ne.se tillkommit 

från andra informanter. Tyvärr är även dessa källor allt för ospecifika för att användas för 

närmare granskning. De är allt för omfattande och det framgår inte vad det är lärarna 

använder från dessa källor.  

Som andra läromedel är läroböcker och digitala läromedel anger informanterna, även här, att 

de använder ”Aktuella artiklar” och besök, även dessa angivelser är allt för ospecifika för att 

undersöka vidare.  

Kategorin, Olämpliga för vidare bearbetning, framträder tyvärr som den största gruppen svar 

och även här ter de sig i form av utropstecken eller bindessträck. Dessutom lämnar en av de 

kvinnliga informanterna i 40-60års åldern kommentaren: 

Du får gärna prata med mig om detta. Det är ett djupt ämne med många bottnar. Detta innebär att skall du 

prata om religion och vetenskap bör du se detta fenomen över flera världsdelar. I böckerna visas den 

västerländska uppfattningen om religion och vetenskap. Det finns fler.... Detta har jag påpekat för Börge 

Ring, författare till en mångfald av mycket bra läromedel. Träffade honom denna höst. Han skall se över 

material i läromedel ang Religion och Vetenskap.58 

Då samtliga av mina informanter är anonyma i denna undersökning har vidare kontakt med 

denna kvinna dock inte varit möjlig. 

Ytterligare ett resultat värt att notera är att en av de manliga informanterna i 40-60års åldern 

anser att fråga 4 och 5 är samma fråga som 6 och 7 (Se Bilaga 2) vilket han uttrycker genom 

att under både fråga 6 och 7 lämna kommentaren ”Samma fråga som ovan…”.59 [punkter 

inkluderade i originalet] 

Av de angivna läromedlen har jag enbart valt att använda mig av de fullständiga 

källhänvisningarna som går till en källa skriven efter eller anpassad för den aktuella 

                                                           
58 Informant 25 
59 Informant 13 

http://www.digilär.se/
http://www.lärarsidan.se/
http://www.lärarsidan.se/
http://www.dn.se/
http://www.svtplay.se/
http://www.aftonbladet.se/
http://www.ne.se/
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läroplanen, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 

2011. Det vill säga följande källor: 

 

Figur 8. Källor som analyseras för undervisning om olika uppfattningar om relationen mellan 

religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. 

I diagrammet visas även i vilken utsträckning källorna används av religionslärare i 

Västerbottens län med omnejd. Anledningen till att diagrammet inte motsvarar 100 % är den 

att flertalet källor som angivits inte varit fullständiga. Dessutom kan vi se att övervägande 

delen lärare som använder sig av läroböcker i sin undervisning som berör detta tema använder 

boken Under samma himmel av Björlin och Jämterud. 
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3.4 Enkätanalys 

3.4.1 Analys av informant-information 

Enkäten inleds med frågor gällande informant-information. Bland dessa svar framgår det att 

enbart en av informanterna, informant 3, inte är utbildad religionslärare. Intressant att notera 

är att denna kvinnliga informant är den enda som uppgett www.lärarsidan.se som källa för sin 

undervisning.  

Vad det gäller lärarnas varierade yrkeserfarenhet kan jag inte notera något utmärkande drag 

för att längre eller kortare yrkeserfarenhet skulle påverka informanternas svar. 

3.4.2 Analys av olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. 

I förhållande till denna punkt i läroplanen60 kan en jämn fördelning av vilken typ av läromedel 

informanterna använder i sin undervisning avläsas med en viss underrepresentation av digitala 

läromedel. Anledningen till en sådan fördelning kan bero på en svårighet att avväga huruvida 

ett läromedel räknas som digitalt läromedel eller som någon annan typ av läromedel. 

Exempelvis framgår det att de som anger att de använt andra typer av läromedel ofta använt 

sig av artiklar. Det vill säga läromedel som går att komma åt vi internet men som inte 

huvudsakligen är skrivna för att verka som läromedel. 

Anmärkningsvärt är att endast en lärare uppger att hon arbetar ämnesövergripande. Detta 

särskilt då samtliga gymnasiala kärnämnen har en koppling till vetenskap och därför kan 

tänkas ha en koppling till undervisningsområdet. Enkätstudien efterfrågar dock inte vilka fler 

ämnen lärarna undervisar i. Möjligt är att de inte undervisar i andra ämnen, alternativt 

undervisar i ämnen som de under givna teman inte kommit på naturliga kopplingar mellan. 

Vad gäller de konkreta källanvisningarna till de läromedel som informanterna använder för att 

undervisa i detta tema är de till stor del bristfälliga. Dessutom framkommer det att av de dryga 

45 % som angett att de använder sig av digitala läromedel är det enbart dryga 12 % som 

angett konkreta källor. Dock är dessa ej bearbetningsbara. Utifrån den undersökning som 

gjorts är det svårt att förklara varför detta resultat uppstår. En möjlig förklaring är den att 

informanterna varierar sitt undervisningsmaterial från tillfälle till tillfälle och därför inte kan 

ge konkreta exempel.  

                                                           
60 GY11 s.138 

http://www.lärarsidan.se/
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En annan möjlig anledning till resultatet är en efterfrågan på källhänvisning är för krävande i 

en enkätstudie och informanterna därför undvikit att besvara frågan. Enkätfrågan lydde på 

följande sätt: 

Ange källan för det läromedel Du använder dig av. Gör gärna en källhänvisning så jag har 

möjlighet att leta upp källan. 

 

Den senare förklaringen passar troligen bäst för de två informanter som valt att enbart besvara 

frågan med utropstecken eller bindessträck. Rimligt att anta är att dessa informanter inte 

kunnat sina källor utan till och heller inte känt engagemang nog för att leta efter dem. En 

intressant kommentar är den som Informant 5 lämnat: 

Använder nätet och utdrag från viss litteratur som jag själv läst på universitetet. Har inte hittat 

något om den här frågan i de läroböcker jag använder i övrigt. 

Detta citat antyder alltså att det enligt honom finns mer än en lärobok i ämnet 

Religionskunskap som saknar fakta kring vad som är en, enligt läroplanen, obligatorisk 

förutsättning att ge eleverna. En möjlig förklaring till detta är att informanten enbart använt 

sig av läromedel producerade för en inaktuell läroplan. Eventuellt skulle informanten kunna 

åsyfta att han inte hittat något ”bra” om denna fråga i de läroböcker han använt. Det kan alltså 

vara en bedömningsfråga.  

3.4.3 Analys av olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den 

aktuella samhällsdebatten. 

I förhållande till denna punkt i läroplanen framkommer ett betydligt mer varierande resultat 

vad det gäller typer av läromedel som informanterna använder. Framför allt kan vi konstatera 

en rejäl procentuell ökning för andra typer av läromedel än digitala läromedel och läroböcker. 

En möjlig och högst trolig förklaring till denna ökning kommer med det citat som lämnas av 

informant 22: 

För att kunna se relationen i den aktuella samhällsdebatten så bör man förhålla sig till den nuvarande 

samhällsdebatten. Alltså måste jag som lärare ta in medier som speglar den aktuella samhällsdebatten. Detta 

bör enklast göras med hjälp av strömmande video, tillexempel Aktuellt, Rapport eller nyheterna. Alternativt 

någon av de stora tidningarna vi har i landet, eller om eleverna är förtrogna med engelska eventuellt söka sig 

till utländska källor. 

Citatet beskriver en upplevelse av att läromedel i form av böcker eller digitala läromedel inte 

förmår diskutera aktuella samhällsdebatter. Anledningen till att läromedel inte förmår detta 

kan vara den att de inte är föränderliga i samma takt som den aktuella samhällsdebatten, likt 

jag påstår i min hypotes. Ett sådant antagande stärks av att informanten uppger medier och 
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framför allt nyhetprogram som ett gott alternativ till övriga läromedel. Att dessutom åtta 

övriga informanter anger att de använder sig av aktuella artiklar för att undervisa inom temat 

stärker antagandet att läromedel, digitala som läroböcker, inte upplevs tillräckliga. 

Likt enkätsvaren i ovanstående avsnitt är källhänvisning bristfällig även för denna enkätfråga. 

Utöver de två källhänvisningarna till digitala läromedel tillkommer dock fyra webbadresser: 

www.ne.se, www.aftonbladet.se, www.svtplay.se och www.dn.se. Samtliga allt för vaga för 

att analyseras. Anledningen till att källorna återgetts i så pass vaga ordalag kan dock förklaras 

utifrån citatet ovan. En möjlig anledning är nämligen att informanterna angett dessa källor 

som sökmotorer de alltid använder sig av i sin undervisning som berör denna tematik men att 

materialet de plockar från dem varierar undervisningstillfällena emellan. Detta i takt med att 

de aktuella samhällsdebatten förändras. Det är alltså möjligt att informanterna alltid använder 

sig av www.ne.se för att exempelvis förklara begrepp, vilket är en av databasens 

huvudfunktioner, men att de begrepp de förklarar varierar beroende på vilken debatt som 

behandlas. Lika så är det möjligt att de övriga tre källorna ofta används för att låta eleverna 

orientera sig i det aktuella nyhetsflödet, då samtliga tre källors huvudfunktion är att presentera 

in- och utrikes nyheter, men att valet av artiklar eller program varierar från 

undervisningstillfälle till undervisningstillfälle. Hur informanterna jobbar med de källor de 

anger framgår dock inte av de olika svaren. Möjligt är att de använder en eventuell kursbok 

som teoretisk utgångspunkt men att de använder aktuella debattartiklar som katalysatorer för 

diskussion.   

Intressant att notera är att läroboken Under samma himmel skriven av Björlin och Jämterud, i 

användande av läromedel i förhållande till båda kraven från skolverket är den mest 

representerade. Utifrån ett sådant resultat kan det antas att den boken är bra och innehållsrik, 

åtminstone beträffande min frågeställning. Detta eftersom flertalet skolor i Västerbottens län 

med omnejd har boken eller lärare som har boken. En annan möjlig anledning är att boken är 

billig, eller prisvärd i förhållande till andra läroböcker och att den därför köpts in. Detta är 

inte något jag undersökt vidare då det inte är en fråga som besvarar syftet med 

undersökningen. 

Sist men inte minst kan vi av resultatet ovan utläsa ett varierande förhållningssätt till vikten av 

att undervisa om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. 

Informant 25, kvinna mellan 40-60år, lämnar en uttömmande kommentar som antyder att hon 

ser ett djup i detta ämne. Då informanten tagit sig tiden att skriva en så pass utförlig 

http://www.ne.se/
http://www.aftonbladet.se/
http://www.svtplay.se/
http://www.dn.se/
http://www.ne.se/
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kommentar och poängterar detta djup kan vi anta att detta är ett område som för henne 

framstår som viktigt. När hon dessutom uppger att hon varit i kontakt med Börge Ring, 

etablerad läromedelsförfattare, i frågan stärker detta antagandet om att hon lägger stor vikt vid 

ämnet. 

Samtidigt kan vi notera att Informant 13, man mellan 40-60år, anser att enkäten är 

upprepande. Han menar nämligen att vilka läromedel som ska användas för de två olika 

kraven61 från skolverket egentligen är en och samma fråga. Ett sådant uttalande tyder på att 

han inte lägger särskilt stor vikt vid de olika formuleringar som presenteras i läroplanen utan 

istället förhåller sig mer allmänt till det som står. Informantunderlaget är dock allt för knappt 

för att i denna fråga kunna utröna huruvida det finns en koppling mellan förhållningssätt till 

läroplanen och kön hos religionslärare.  

                                                           
61 GY11 s.138 
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4. Läroboksanalys 

Den vetenskapsteoretiska grunden som jag redovisar för i kapitel 1.6.1 präglar 

framställningen av följande kapitel. Framställningen i min redovisning bygger på fetstilade 

ord och i hakparanteser lagda begrepp. Den fetstilade texten i framställningen nedan påvisar 

huruvida läroböckerna beskriver, förklarar eller söker befästa förståelse. Lika så fungerar 

hakparenteserna, de ämnar hjälpa läsaren att förstå huruvida det som nyligen lästs är av 

beskrivande, förklarande eller förstående karaktär. 

4.1 Läroböckernas strukturella upplägg och innehåll 

Det som undersöks i detta avsnitt är läroböckernas kontext och hur den kan förklara de olika 

texterna. Inledningsvis situationskontextualiseras de fyra läroböckerna och 

bakgrundsinformation till varje text presenteras (Se 2.2.3 Strukturell brukstextanalys).  

Fortsättningsvis har jag valt att undersöka texternas komposition med syfte att utröna vilka 

huvuddelar som ingår i de olika läromedlen. Denna undersökning sker efter fasta kategorier: 

 Sidantal – Hur många sidor är böckerna? 

 Rubriker – Framgår det utifrån rubriker var man kan läsa om religion och vetenskap? 

 Upplägg – 1. Kan man läsa om förhållandet mellan religion och vetenskap enskilt eller 

står det alltid i kontext till någon annan tematik? 2. Hur förväntas eleverna arbeta med 

boken, innehåller den arbetsuppgifter? 

 Utrymme – Hur stort utrymme får förhållandet mellan religion och vetenskap både i 

antal sidor och procentuellt utrymme? 
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Tabell 1. Läroboksöversikt 

Lärobok Sidantal Rubriker Upplägg Utrymme 

Björlin, Ola & 

Jämterud, 

Ulf, Under 

samma himmel. 

Religionskunskap 

för 

gymnasieskolan, 

1. uppl., Sanoma 

Utbildning, 

Stockholm, 2013 

 

548 sidor 

varav 524 

facktext 

Religion och 

vetenskap  

Presenteras både 

enskilt och i 

förhållande.  

 

Inga 

arbetsuppgifter 

21 sidor som 

utgör 4 % av 

bokens 524. 

Ring, 

Börge, Religion 

och sånt. 1, 4. 

[utök.] uppl., 

Liber, 

Stockholm, 2013 

 

224 sidor 

varav 210 

sidor facktext 

Inga rubriker  Presenteras i 

förhållande.  

 

Flertalet 

frågerutor  

Genomgående 

vetenskapliga 

perspektiv på 

religion. 

 Göth, Lennart, 

Lycken Rüter, 

Katarina & 

Wirström, 

Veronica, Religio

n: för gymnasiet. 

1, 1. uppl., Natur 

& kultur, 

Stockholm, 2012 

 

232 sidor 

varav 223 

sidor 

facktext0 

 Vetenskap 

och religion 

 Politik och 

religion  

Presenteras både 

enskilt och i 

förhållande  

 

Flertalet 

frågerutor  

9 sidor som 

utgör 4,04 % 

av bokens 223. 

Franck, 

Olof, Lika och 

unika: om 

mening, värde 

och tro, 1. uppl., 

Studentlitteratur, 

Lund, 2011 

319 sidor 

varav 305 

sidor facktext 

Inga rubriker. 

 

Underrubriken 

Vetenskapliga 

invändningar mot 

religiös tro. 

Presenteras både 

enskilt och i 

förhållande  

 

Flertalet 

frågerutor. 

 

Inledande 

redogörelser för 

kapitelmål. 

8 sidor som 

utgör 2,95 % 

av bokens 305. 
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Vidare redogörs och analyseras de fyra läroböckernas innehåll. Det innehåll som presenteras 

är det som kan kopplas till läroplanens krav på vad eleverna nu mer ska ges förutsättning att 

utveckla samt kravet på det centrala innehållet (Se 1.1 Problemformulering). 

Böckernas innehåll presenteras enskilt och tematiskt efter de teman i boken som berör 

relationen mellan religion och vetenskap. 

4.2 Hermeneutisk analys av läroböckerna 

4.2.1 Under samma himmel 

För bokens strukturella upplägg se Tabell 1. 

Boken presenterar tematiken religion och vetenskap i förhållande till annan tematik och 

autonomt. Detta genom att dels anlägga vetenskapliga perspektiv på religion på så sätt att 

religion, religioners funktion och religioners innehåll beskrivs faktamässigt, definieras och 

förklaras. Dessutom påvisas i ett enskilt kapitel hur religion och vetenskap förhåller sig till 

varandra, huruvida de kan samverka eller stå som varandras motpoler. Författarnas 

vetenskapliga utgångspunkt är huvudsakligen fenomenologisk vilket de själva understryker 

med följande citat. 

Vi talar alltså om ”kristna” snarare än om ”kristendomen”, om ”buddhister” snarare än 

”buddhismen” och om ”humanister” snarare än ”humanismen62[förståelse] 

 

Detta förhållningssätt bidrar i stor utsträckning till att de förklaringar som lämnas i boken är 

av fenomenologisk karaktär. Förhållandet mellan orsak och verkan grundar sig snarare i 

förhållningssätt och ställningstaganden än konkreta funktioner. 

Ett vetenskapligt perspektiv på religion läggs inledningsvis genom att övergripande, ur ett 

fenomenologiskt perspektiv, beskriva vad det innebär att vara människa samt människans 

förhållande till tro och religion. Dock problematiserar Björlin och Jämterud förhållandet 

mellan religion och vetenskap genom att dela upp betydelsen av begreppet tro i två olika 

innebörder. De menar att tro antingen kan vara ”Att vara övertygad om något utan att ha 

vetenskapligt säkra bevis”63 eller ”Att hålla fast vid något och visa tillit till detta.”64 

[förklaring] Den första betydelsen, menar de, står som en motsats till vetenskapen medan den 

andra betydelsen medför en förbindelse av tillit. [förståelse] Detta följs upp av en förklaring 
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om att begreppet religion betyder att återbinda eller binda samman och därmed påvisar ett 

relationsbygge, antingen mellan människor eller mellan människor och något gudomligt. Det 

gudomliga kan antingen vara konkret eller abstrakt.65 [förståelse] Vidare exemplifieras 

existentiella frågor och dessutom förklaras det hur dessa frågor dels kan besvaras utifrån 

religiösa övertygelser men också sekulära livsåskådningar. Det görs även distinkt 

gränsdragning här mellan religion och vetenskap då författarna menar att livsfrågor som dessa 

inte kan besvaras utifrån klassisk vetenskap.66 [förståelse] 

Björlin och Jämterud anlägger även ett vetenskapligt perspektiv på religion genom att 

beskriva svårigheterna med att definiera vad som är religion och författarna ger exempel på 

och problematiserar substantiella och funktionella definitioner. [förståelse] De övergår även 

till att beskriva dimensioner av religiös tro. Författarna problematiserar förhållandet mellan 

religion och vetenskap genom att påvisa hur dessa dimensioner av religiös tro även har 

alternativa uttryck inom sekulär tro. [förklaring] Ett exempel på detta menar de är att konst 

och litteratur är ett fullgott alternativ till religiösa berättelser och myter för att ge människan 

en kontext.67 [förståelse] Dessa dimensioner påvisar en funktionell definition av religion som i 

sin tur påvisar en problematik med att avgöra vad som är religion och vad som är icke-

religiösa livsåskådningar. Om man ska undersöka vad religion är kan det vara svårt att ha dess 

funktioner som utgångspunkt. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att även vetenskap har 

samma funktioner som religion där exempelvis Big Bang är ett alternativt uttryck för 

skapelseberättelsen. 

Vad det gäller tematiken etik och moral anläggs ett vetenskapligt perspektiv på religion då 

författarna förklarar vad begreppen står för samt hur de är bundna till sin kultur. Björlin och 

Jämterud problematiserar även relationen mellan religion och vetenskap då de menar att det 

inom etiken finns en stark koppling till både faktakunskaper och värderingar. De menar att 

värderingarnas funktion är att ta ställning till vad som är rätt och fel men att de inte kan fastslå 

vad som är sant eller falskt.68 [förklaring] Anledningen till att fakta och värderingar har en så 

stark koppling vad det gäller etik menar Björlin och Jämterud beror på att människan behöver 

motivera sina ställningstaganden kring frågor som berör moraliska dilemman och att detta 
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endast kan göras med hjälp av faktakunskaper som värderats.69 [förklaring] Björlin och 

Jämterud påvisar här hur religion och vetenskap samverkar vid moraliska dilemman.  

För att skapa en förståelse hos läsaren ger författarna exempel på moraliska dilemman och 

kopplar dessa till handlingsanalys, olika handlingsetiska modeller och handlingsanalytiska 

teorier. Gemensamt för de etiska handlingsmodeller menar författarna är att de utgår från de 

fakta som finns gällande en specifik situation för att sedan värdera denna utifrån de premisser 

som de olika modellerna erbjuder.70 [förklaring]  

Avslutningsvis förklaras även den praktiska etikens förhållande till mänskliga relationer där 

ett religiöst perspektiv anläggs på vetenskap. Detta genom att påvisa hur värderingar födda ur 

livsåskådningar, exempelvis en religion, används vid ställningstaganden i moraliska 

dilemman som bland annat berör vård och omsorg, djurhållning och medicinsk forskning. 

[förståelse] Författarna menar alltså att vetenskapen här tar hänsyn till religiösa aspekter för 

att utröna huruvida den forskning de bedriver är moraliskt rätt eller fel. Detta påvisar hur en 

funktion inom religionen saknas inom vetenskapen som i sin tur därav behöver kompletteras. 

Vad det gäller beröringspunkter mellan religion och samhället beskrivs relationen mellan 

religion och vetenskap ur ett maktförhållande genom aktuella förändringar i det svenska 

samhället med ett fokus på sekularisering och övergången från andliga till världsliga 

värderingar.71 Björlin och Jämterud beskriver hur religionen får en allt mindre inverkan 

statligt och medialt men istället får större utrymme på andra plan. Ett faktum som står som 

aktuell samhällsdebatt i vilken flertalet åsikter florerar. Författarna talar om en sakralisering 

av religiösa traditioner då det övergått till att bli en aktiv handling att delta till skillnad från då 

det tidigare var en aktiv handling att inte delta.72 [förklaring] De menar alltså att religion idag 

blivit något som människan väljer in i sitt liv och inte något som människan avstår. Vidare 

problematiseras även religionen som privatsak. Författarna menar att i och med en ökad 

välfärd som tillfredsställer människans materiella behov så förtydligas behovet av det 

individuella självförverkligandet. De påvisar en tydlig kontrast mellan samhällen som vilar på 

en traditionell, religiös livssyn och sekulariserade välfärdssamhällen där människor som lever 

i traditionella samhällen har ett större behov av andra människor för att känna sig trygga 

medan människor som lever i sekulariserade samhällen tenderar att sätta det individuella 

                                                           
69 Björlin, Ola & Jämterud, Ulf, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 1. uppl., Sanoma 

Utbildning, Stockholm, 2013 s.40-41 
70 Ibid s.76 
71 Ibid s.44 
72 Ibid s.45 



 

42 
 

självförverkligandet i centrum.73 [förståelse] Författarna anlägger även ett vetenskapligt 

perspektiv på religion genom rättvisa problematiseras i förhållande till samhället, demokrati, 

värdegrund och mänskliga fri- och rättigheter på politisk nivå.74 Detta är de enda konkreta 

kopplingarna till uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten.  

I relation till religioner och sekulära livåskådningar förklarar författarna i förordet hur deras 

intentioner är att påvisa likheter och skillnader religioner emellan. Det vill säga att anlägga ett 

vetenskapligt perspektiv på religion Samtidigt poängterar de att mångfalden och variationen 

inom religioner och livsåskådningar ibland kan vara större än mångfalden och variationen 

emellan religioner. [förklaring] Utifrån detta har författarna därför valt att tala om diverse 

utövare av olika religioner snarare än specifika religioner. Författarna förklarar alltså deras 

egna vetenskapliga utgångspunkt som fenomenologisk och de problematiserar även sitt egna 

förhållningssätt till religion vilket stärker vetenskapligheten i lärobokens utförande. Björlin 

och Jämterud påvisar ånyo problematiken med att definiera vad religion är och försöker 

fastställa vad världsreligionerna har gemensamt.[förklarande] Först och främst menar de att 

gemensamt för alla världsreligioner är att det finns en verklighet som människan inte direkt 

kan uppfatta enbart med hjälp av sina sinnen. 

 

I religionerna finns föreställningen om en gudomlig verklighet som inte går att direkt uppfatta via sinnena. 

Det kan handla om en personlig gud, flera gudar eller en mer opersonlig, gudomlig verklighet, som jag 

genom riter, böner eller genom församlingsgemenskapen kan uppleva en relation till.75[förklaring] 

 

Här förhåller de sig till en substantiell definition av religion vilket kan ses som nödvändigt i 

en lärobok om religion. Att undersöka ämnet religion genom att undersöka dess funktioner 

snarare än dess innehåll skulle göra det svårt att avgränsa ämnet. 

Heliga skrifter och berättelser framhålls som gemensamt för alla religioner. Det vill säga 

texter som på något sätt förklarar världens tillkomst, livet i storhet och levnadsregler eller 
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påbud om praktiskt utövande i synnerhet.76 Resonemanget fortlöper sedan i en förklaring av 

vilka funktioner religionen kan ha i människans liv. [förståelse]  

Vidare i relation till världsreligionerna anlägger författarna ett vetenskapligt perspektiv på 

religion genom att de driver ett jämförande resonemang med fokus på skillnader, likheter och 

samverkan de abrahamitiska religionerna emellan. Björlin och Jämterud utgår exempelvis från 

gamla testamentets berättelser om Abraham samt Koranens berättelser om Ibrahim som 

mynnar ut i de olika religionernas stamfäder.77 [beskriva] Dessutom definierar de begreppet 

monoteism och de abrahamitiska religionernas förhållanden till detta. [förklaring]  

Specifikt i förhållande till kristna beskriver författarna entydiga och historiekritiska sätt att 

läsa bibeln eller heliga skrifter överlag på. Vidare beskriver författarna hur människan via 

skapelseberättelsen och uppenbarelser i urkunder får kunskap om Gud.78 Detta skulle kunna 

tolkas som ett påvisande av hur man inom religion kan anlägga ett vetenskapligt perspektiv på 

sin egen religion genom att hänvisa till urkunder för den kunskap man uppnått inom 

religionen.  Det i sin tur påvisar hur religioner saknar funktionen att avgöra huruvida något 

kan hållas för sant eller falskt och därav behöver vända sig till vetenskapen för att utröna 

detta. Dessutom beskriver författarna även hur bibeln kan användas som källa oavsett 

läsarens religiösa tillhörighet. Detta då den kan bringa kunskap om dåtidens kulturella 

grunder, språkvetenskap, samt mellanösterns historia.79 [förklaring] Det vill säga att religion 

och religiösa urkunder används i vetenskapliga syften utöver syftet att undersöka själva 

religionen. Religionen och vetenskapen blir därmed ett redskap för vetenskaplig forskning. 

 

Vad det gäller religionskritik berörs avvisandet av en gudomlig verklighet, det vill säga 

ateism. Författarna beskriver kort för ateismens historia och påvisar hur religionen och 

vetenskapen krockar i och med Darwins evolutionslära som kom att ifrågasätta 

skapelseberättelserna.  

Den kristna grundsynen att Gud skapat arterna var och en för sig och i en enda, avgränsad 

skapelseprocess motsades här på ett sätt som för alltid skulle förändra synen på relationen 

mellan vetenskap och religion
80 [förklaring] 
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Denna krock beskriver de upprätthålls genom historien med hänvisning till vetenskapsmän 

som under 1900-talet aktivt tagit avstånd från religionen i sina filosofiska verk som förklarar 

religion som en flykt från verkligheten, att gudatro är en följd av ett trygghetsbehov eller 

menar att människan själv måste finna värden i livet. Björlin och Jämterud påvisar alltså hur 

vetenskapen framför argument mot religionens sanningshalt, men inte mot dess funktion. 

Boken berör tematiken religion och vetenskap autonomt i förhållande till annan tematik. Detta 

inledningsvis genom att beskriva den laddade debatten kring religion och vetenskap. Björlin 

och Jämterud menar att de två områdena ofta ses som varandra motpoler, ett påstående som 

de sedan bestämt dementerar med hänvisning till att den uppstått på grund av en feltolkning 

av de båda begreppen.81 [förklaring] I relation till denna tematik förklaras skillnader och 

likheter mellan religion och vetenskap som mynnar ut i uppfattningen att vetenskap kan ses 

som en form av tro.82 [förklaring] Dessutom beskrivs fyra olika förhållningssätt mellan 

religion och vetenskap. Björlin och Jämterud resonerar kring hur religionen och vetenskapen 

förhåller sig till varandra genom att förklara naturalism och dualism samt harmonisk och 

trosgrundad modell. Dessutom exemplifierar författarna frågeområden som rör sig i 

gränslandet mellan religion och vetenskap. Flertalet av de frågor som författarna tar upp är av 

existentiell karaktär. Exempelvis menar de att frågor om hur universum kommit till, huruvida 

gudsexistens går att bevisa och vad det innebär att vara en människa är frågor som intresserar 

både religioner och vetenskapen. [förklarande] Olika förhållningssätt till jorden och världens 

uppkomst beskrivs där de sätter Darwins evolutionslära i kontrast med kreationism och 

teistisk evolution. [förståelse] Avslutningsvis ges utrymme åt frågan om Guds existens 

bevisbarhet. Författarna beskriver frågan som pågående sedan urminnes tider och anger fyra 

etablerade argument för Guds existens och fem etablerade argument mot Guds existens. 

Samtliga argument är av logisk karaktär och Björlin och Jämterud understryker att de inte 

slutgiltigt kan bevisa endera ståndpunkten.83 Kapitlet har ett stort fokus på den kristna 

religionen och naturvetenskapen och väger genomgående de två disciplinernas förhållande till 

varandra. Det påvisas när religion och vetenskap står som varandras motpoler och när de 

samverkar. 

I relation till tematiken religion och vetenskap anläggs åter ett religiöst perspektiv på 

vetenskap genom att etiska aspekter, exempelvis grundade i religiös tro, av vetenskaplig 
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forskning diskuteras. Detta med den återkommande hänvisningen om att vetenskapliga fakta 

behöver värderas av människan för att hon ska kunna ta ett motiverat ställningstagande till sin 

påföljande handling.84 

Webbdelen introducerar, i förhållande till tematiken religion och vetenskap, 

Teodicéproblemet följt av förslag på olika webbplatser som behandlar detta ur vetenskapliga, 

religiösa och ateistiska perspektiv. Inledningsvis hänvisar Björlin och Jämterud till 

Nationalencyklopedins vetenskapliga definition av Teodicéproblemet. 

…term införd av Leibniz för problemet om det ondas existens i en värld som antas vara skapad 

av en Gud som är både god, allvetande och allsmäktig.85 [förklaring] 

Den efterföljande texten beskriver ingående teodicéproblemets historia och förklarar hur 

problemet försökts besvarats på sätt som både motiverar och förkastar Guds existens.86 

Vidare beskriver skribenter på Wikipedia87 Teodicéproblemet som en förklaring av Guds 

existens samt en problematisering av huruvida Gud både kan vara god och allsmäktig.88 

Texten förklarar att: 

 För att man över huvud taget skall kunna tala om teodicé förutsätts Guds existens, liksom det 

ondas. Om den ena eller andra tas bort, förekommer inte längre något problem.89  

Därefter förklaras Teodicéproblemets historia och för att befästa en förståelse hos läsaren 

exemplifierar texten lösningar till problemet. 

Med liknande upplägg presenteras Teodicéproblemet på flertalet andra webbadresser som 

återfinns på den webbsida som tillhör Under samma himmel. En förklaring som exemplifierar 

problematiken för att ge en djupare förståelse lyder: 

Jämför hur föräldrar i uppfostringsroller ofta ses som stränga, eller elaka, av sina okunniga barn, 

även om föräldrarna alltid har goda avsikter. Men det är en lösning som vi i regel inte kan 

acceptera. Tillspetsat innebär det nämligen att det någonstans finns en positiv mening med 

hungrande människor, krig och terrorattentat.90 
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Bland dessa webbadresser återfinns även länkar till sidor med kristen koppling. På dessa 

beskrivs frågans omfattande roll och hur en förståelse för frågans svar endast kan nås via 

människosläktets historia, skapelseberättelsen och Guds syfte att skapa människan som sin 

avbild. Vidare följer en förklaring till människans fria viljas inverkan på världens misär.91 

Via en ateistisk blogg presenteras även perspektivet att Teodicéproblemet är ett olöst problem.  

För det första låter man känslor diktera logik – dvs man imponeras av något rent subjektivt – och 

pga att man imponeras av något blir det lättare att tillskriva det gudomliga egenskaper än om det 

är enkelt. Man hänförs och låter hänförandet över något man finner obegripligt annars bli ett 

argument.92 

Likaså återfinns källor som hänvisar till att Teodicéproblemet skulle motbevisa Guds 

existens.93 

Denna förståelse av frågan följs senare upp med förklaringar som beskriver vad skribenten 

menar med begrepp som ”onödigt lidande”. Lika så följer förklaringar till begreppen gott 

och ont utan en gudstro.94 

Utöver dessa källor hänvisas även till en flashbacktråd som i stor utsträckning består av 

elevarbeten och elevsynpunkter på Teodicéproblemet utifrån förklaringar som de fått via 

skola och diverse kursmaterial. 

Även ett existentiellt perspektiv presenteras utifrån religionsfilosofen Stefan Eriksson. Detta i 

form av en artikel som förklarar teodicéproblemet för att sedan beskriva flertalet historiska 

förhållningssätt gentemot det. Avslutningsvis problematiserar Eriksson tidigare 

förhållningssätt gentemot Teodicéproblemet ur ett filosofiskt perspektiv och kommer delvis 

fram till att problemet bottnar i svårigheterna att definiera ondska.95
 

Utöver dessa hänvisningar finns uppgifter och diskussionsfrågor som berör Teodicéproblemet 

samt hänvisningar till externa länkar där tematiken religion och vetenskap berörs. 

4.2.2 Religion och sånt 

För bokens strukturella upplägg se Tabell 1. 
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De tematiska avsnitt som har beröringspunkter som kan kopplas till religion och vetenskap är 

inledningsvis tematiken livsåskådningar. Detta i och med att Ring förklarar skillnader och 

likheter mellan religiösa och icke religiösa livsåskådningar på ett sätt beskriver hur alla 

livsåskådningar innehåller en uppfattning om hur världen och människan är beskaffad samt en 

uppfattning om hur människan bör vara.96 Detta förklaras för läsaren genom att humanismen 

och existentialismen exemplifieras.97 

Ring anlägger ett vetenskapligt perspektiv på religionsämnet genom att beskriva begrepp som 

ateism, detta med hjälp av teodicéproblemet på så vis att teodicéproblemet får motivera en 

ateistisk livsåskådning – ”det strider mot logiken att en god gud accepterar det onda.”98 

[förklaring] Ring definierar även begreppet religion, inledningsvis med en öppen 

utgångspunkt där han menar att religionen kopplas till något människan håller för heligt men 

slutligen kommer han fram till att: 

Mycket är heligt för oss, men vad är religion? Svar: Tron på Gud!99 

Detta utan vidare kommentarer eller resonemang vilket medför ett snävt perspektiv på 

religionsbegreppet som exempelvis utesluter riktningar inom Buddhism som en religion. Hur 

Ring kommer fram till denna beskrivande slutsats framgår inte i det resonemang som 

presenteras i boken vilket medför en ovetenskaplighet. Beskrivningen kan ej klassas som 

positivistisk då den kan tolkas som Rings personliga åsikt, samtidigt kan den heller inte 

kategoriseras som fenomenologisk då den ämnar leda till en sann och objektiv slutsats. (Se 6. 

Diskussion). 

Likaså beskriver Ring hur begrepp som identitet, kön och sexualitet påverkas av kulturella 

förhållanden. Detta genom att förklara vad kultur är och påvisa hur flertalet element påverkar 

den personliga utvecklingen.100 Exempelvis förklarar begreppet HBTQ och problematiserar 

samhällets och kulturens skapande av könsroller för att påvisa hur identiteter formas av yttre 

faktorer.101 I relation till detta uppmuntras läsaren att reflektera, i detta fall kring vad han eller 

hon tror är identitetsskapande.102   
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I förhållande till tematiken livsåskådningar lämnas utrymme för läsaren att själv reflektera 

kring hur han eller hon bemöter människor med uppenbart annan livsåskådning än den egna 

samt att ringa in sina egen identitet utifrån angivna punkter.103 [förståelse]  

I denna lärobok återfinns beröringspunkter mellan religion och vetenskap och tematiken etik 

och moral. Ring anlägger ett vetenskapligt perspektiv på religion genom att förklara 

skillnaden mellan dessa två begrepp. Ring menar att det som påverkar människan i hennes 

moraliska beslutsfattande är hennes människosyn och värderingar vilka är produkter av den 

människosyn och de värderingar som människan växt upp bland.104 [förklaring] För att skapa 

en förståelse för vad som är moraliska dilemman beskriver Ring fyra olika handlingsetiska 

modeller utifrån vilka läsaren uppmuntras ta ställning till olika moraliska dilemman. 

Dessutom uppmuntras läsaren reflektera över sina egna värderingar genom att rangordna 

viktiga element i det egna livet.105 [förståelse]  

Religion och vetenskap som tematik berörs i förhållande till världsreligionerna, 

naturreligioner, konfuciansim, daoism och nya religiösa rörelser då Ring anlägger ett 

innehållsligt fokus, det vill säga ett fokus på faktakunskaper.  Ring beskriver riktningar, 

förklarar begrepp kopplade till de olika religionerna och exemplifierar högtider. [förståelse] 

Kontinuerligt uppmuntras läsaren till reflektion via frågor som berör det egna 

förhållningssättet kring centrala delar inom de olika religionerna. [förståelse] Ring anlägger 

även ett jämförande perspektiv i förhållande till de abrahamitiska religionerna med 

intentionen att förklara de abrahamitiska religionernas kopplingar till varandra utifrån både 

det gamla och nya testamentet.106 I förhållande till de abrahamitiska religionerna beskrivs 

även olika bibelsyner där Ring menar att det finns tre olika sätt varpå man kan läsa bibeln. 

Ring menar att man kan se det som att ”Bibeln är Guds ord.” I förhållande till detta påstående 

kopplar han sedan begreppet fundamentalism och beskriver hur religionen och vetenskapen, 

med denna utgångpunkt, är varandras motpoler liksom evolutionsläran och 

skapelseberättelsen. Ring definierar fundamentalismen som vetenskapsfientlig och kopplar 

sedan katolicismen till detta påstående.107 [förklaring] Detta sker på ett onyanserat sätt som 

medför en uppfattning som katolicismen som oomkullrunkeligt fundamentalistisk. Ett annat 
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49 
 

förhållningssätt till bibeltolkning menar Ring är att ”Bibeln handlar om Gud.” Här menar 

Ring att fokus inte ligger på förhållandet mellan religion och vetenskap utan att fokus ligger 

på människans sätt att leva. Ring förklarar dock att religion och vetenskap, utifrån denna 

bibelsyn, kan komplettera varandra.108 Avslutningsvis beskriver Ring en tredje bibelsyn, 

”Bibeln är en vanlig bok”, vilken han menar innebär att läsaren anlägger ett historiskt 

perspektiv på texten. Ring förklarar dessutom att detta sätt att hantera bibeltexter på är 

förekommande bland både troende och icke-troende.109 Detta kan vi koppla till olika 

uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatt som 

rör frågan om bibeltolkning. 

Jag menar att denna bok presenterar tematiken religion och vetenskap i förhållande till annan 

tematik och ej autonomt. Detta genom att anlägga vetenskapliga perspektiv på religion på så 

sätt att religion, religioners funktion och religioners innehåll beskrivs faktamässigt, definieras 

och förklaras. Ring söker befästa förståelse hos läsaren genom att låta denne reflektera på 

egen hand utifrån angivna uppgifter vilket gör att boken saknar utförliga resonemang. Detta 

medför att om dessa reflektionsuppgifter inte görs så fästs aldrig någon förståelse för ämnet 

religion och de uttalanden som Ring gör framstår som absoluta sanningar snarare än 

eventuella förklaringar. 

4.2.3 Lika och unika: om mening, värde och tro  

För bokens strukturella upplägg se Tabell 1. 

I förordet diskuterar Franck problematiken med att producera läromedel för religionskunskap. 

Det här är en bok i religionskunskap. Det betyder dock inte att du nu läser i något slags facit – 

att du här kommer att hitta alla tänkbara sanningar om religiös tro.110 

 Franck menar att boken ämnar presentera möjliga sanningar om religion och tro utifrån ett 

urval. Anledningen till detta menar han är att det bland religioner och inom religioner finns en 

sådan mångfald att det företer sig omöjligt att göra ett rättvist material som behandlar all form 

av tro och dess uttryck.111 Franck problematiserar här sin egen vetenskaplighet och påvisar en 

fenomenologiskt utgångspunkt i utformandet av läromedlet.  
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I förhållande till livsåskådningar och meningsskapande förklarar Franck skillnaden mellan 

att söka meningen med livet och meningen i livet.  Meningsskapande problematiseras i den 

och Franck hänvisar till livssituationens betydelse. Franck menar att olika livssituationer 

lämnar utrymme för olika förhållningssätt till vad som är viktigt i livet.[förklaring]I 

förhållande till detta problematiseras dock behovet av individuell frihet och Franck poängterar 

ett ömsesidigt ansvar människor emellan för att tillfredsställa båda dessa behov. [förklaring] 

Paralleller till existentialismen dras i förhållande till frihet och det egna ansvaret vilket i sin 

tur anlägger ett problematiserande i och med den bidragande ångest som medföljer ansvar.112 

Religionens roll i förhållande till meningsskapande beskrivs delvis som tröstande men det 

framhålls även en som ett hjälpmedel för meningsskapande.113 Fokus ligger här på religionens 

funktioner än om Franck varken lämnat en konkret religionsdefinition. De många olika 

förhållningssätt till meningsskapande förklarar Franck är berikande för ett samhälle eftersom 

det leder till kunskap och lärdom.114 

För att läsare även ska förstå meningssökande i livet utan religion tar Franck utgångspunkt i 

icke-religiösa livsåskådningar. Nietzsches och Dostojevskijs versioner av nihilismen 

förklaras med fokus på människans drivkrafter och hur hon tolkar världen. Via nihilismen 

påvisar Franck ett förhållningssätt som problematiserar både religion och vetenskap i den 

bemärkelse att båda kan ses som auktoriteter som hämmar människans egna tänkande. 

[förklaring] Detta kan antingen tolkas som att det finns något annat än religion och vetenskap 

att luta sig mot för att befästa en mening med eller i livet. Eller kan det tolkas som att oavsett 

om människan väljer att använda sig av religion eller vetenskap i sitt meningssökande så 

hämmar det hennes tänkande. Vad annat som går att välja än religion och vetenskap framgår 

dock inte. I relation till detta erbjuds läsaren en fördjupad förståelse via en arbetsuppgift som 

uppmuntrar till reflektion kring den egna viljans kraft och möjliga inverkan.115 Huruvida den 

egna viljan skulle kunna vara helt fristående livsåskådningar framgår dock inte. 

De beröringspunkter som rör relationen mellan religion och vetenskap i förhållande till 

tematiken etik och moral är huvudsakligen kopplade till värden och värderingar. Franck 

förklarar att det finns en tydlig koppling mellan tro och värden men att det ena begreppet 

inte förutsätter det andra. Detta genom att poängtera att religionskunskap dels ämnar 

undervisa om både trossatser och moraliska värderingar, där trossatser har en direkt religiös 
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anknytning medan moraliska värderingar finns inom både religiösa och icke religiösa 

livsåskådningar.116 Detta kan tolkas som att än om värderingar inte behöver ha en direkt 

religiös koppling så har de någon form av spirituell eller känslomässig koppling. Även fakta 

kopplas samman med tro och värderingar och de olika delarna belyses i förhållande till etiskt 

beslutsfattande. Franck menar att fakta aldrig kan lösa frågor som handlar om tro och värde 

men att fakta har en avgörande betydelse för att förstå det fenomen eller den situation som 

ska tolkas och värderas.117 Detta i sin tur betyder att tro och vetenskap måste samverka i 

etiska beslutsfattanden. Etiken beskrivs förhålla sig till vad som är rätt och fel och för att 

illustrera detta förklaras de fyra handlingsmodellerna: regeletik, konsekvensetik, avsiktsetik 

och situationsetik. Förståelse för de olika modellernas funktion får läsaren genom att fundera 

kring angivna moraliska dilemman utifrån de olika modellerna.118   

I relation till tematiken religion och samhälle finns beröringspunkter som rör relationen 

mellan religion och vetenskap. Detta i den bemärkelse att Franck beskriver förhållandet 

mellan etik och moral och lagar och juridik samt resonerar kring den demokratiska 

värdegrunden.119 Franck förklarar hur gemensamma värden bidrar till en ömsesidig respekt i 

ett samhälle men problematiserar även det faktum att varje enskild individ har ett individuellt 

förhållningssätt till dessa värden som en konsekvens av individuell tolkning. Detta förtydligas 

genom att påvisa olika perspektiv gällande vad som är jämställt.120 [förståelse] 

Religion och vetenskap berörs i förhållande till världsreligionerna i den bemärkelse att Franck 

anlägger ett vetenskapligt perspektiv på religion genom att beskriva och förklara begrepp. 

Dessutom beskriver Franck de olika världsreligionernas högtider samt urkunder och deras 

funktioner för upprätthållandet av tron. Franck är noggrann med att problematisera 

kategorisering av människor in i religiösa grupper.121 Detta medför en vetenskaplighet i hans 

resonemang eftersom han påvisar en medvetenhet kring de metoder han använder för att 

förklara religion.  

Vidare anläggare Franck ett vetenskapligt perspektiv på religion genom att förklara ämnet 

utifrån andra vetenskaper. I förhållande till världsreligionerna sker detta genom att hans 

belyser dem ur historiska perspektiv och beskriver deras historiska utveckling. I förhållande 

                                                           
116 Franck, Olof, Lika och unika: om mening, värde och tro, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s. 50-51 
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till de abrahamitiska religionerna använder han sedan detta för att jämföra religionerna och 

dess ursprung med varandra.122  

Vad det gäller religionskritik presenterar Franck denna utifrån ett filosofiskt, psykologiskt och 

sociologiskt perspektiv. Här hänvisas till följande förklaring: 

Människan tar till sig och håller fast vid en religiös tro av psykologiska skäl. Människor känner 

fruktan för mycket i livet, för hot och för faror av olika slag, och dessutom för det faktum att 

livet inte kommer att vara för evigt. Döden skrämmer – och i religionen tycker sig människor 

finna en tröst och trygghet som kan motverka känslan av att vara utlämnad, ensam och utsatt123 

Religion beskrivs alltså ha en funktion, samtidigt som dess sanningshalt ifrågasätts. 
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Ytterligare religionskritik som presenteras ur ett psykologiskt perspektiv förklaringen att 

religion uppstått på grund av människans alienation till en verklighet som är allt för komplex 

att kontrollera och ibland allt för eländig för att hantera.124 Även i förhållande till ett sådant 

synsätt ges religionen en funktion medan dess sanningshalt ifrågasätts. Ur ett sociologiskt 

perspektiv hänvisas förklaringen av Gud och Guds uppkomst som ett kollektivt ideal som 

även det förklarar religion som något världsligt och inte något andligt. För att befästa en 

förståelse för detta uttrycker sig Franck så här: 

Gemensamt för de här beskrivna försöken att på psykologiskt inriktade grunder förklara religiös 

tro, är tanken att religion inte har sin orsak i en utomvärldslig verklighet. Utan religion är 

resultat av hur människan reagerar på det liv hon lever, dess utsatthet, dess faror och dess olika 

erfarenheter av individuell och kollektiv natur.125 

Religion som ett fenomen med en funktion befästs alltså kontinuerligt men sanningshalten av 

dess innehåll ifrågasätts.  

Religionskritik presenteras även ur ett etiskt perspektiv vilket ifrågasätter karaktären av 

religionens inverkan. Franck hänvisar till Christer Sturemarks126 syn på religionens negativa 

konsekvenser. [beskrivning] Ytterligare ett etiskt perspektiv som framhålls är det att det inte 

är religionen i sig som medför omoraliska konsekvenser utan att det är människor som 

använder religionen som ett verktyg som skapar konsekvenser som inte är önskvärda. Franck 

problematiserar dessa synsätt utifrån orsak och verkan och förklarar att de konsekevenser 

som Sturemark menar att religionen medför även bottnar i kulturella och sociala mönster. 

Likaså menar Franck att när det anläggs etiska perspektiv av religion så är det viktigt att 

anlägga fler än ett perspektiv. Det vill säga att om religionens negativa konsekvenser granskas 

så bör även religionens positiva konsekvenser granskas.127 [förståelse] 

Religionskritik ur ett vetenskapligt perspektiv beskrivs grunda sig i det faktum att dess 

sanningshalt inte går att befästa i vetenskaplig bemärkelse. Här hänvisas till Hedeniusdebatten 

och avsaknaden av intellektuellt och vetenskapligt stöd. I webbmaterialet som berör religion 

och vetenskap är det just Hedenius som förklaras mer ingående med hänvisningar till de 

postulat han lämnar i verket Tro och vetande. Boken tar Teodicéproblemet för att förklara 

den vetenskapliga kritiken gentemot religion. Franck förklarar motsägelsen i med en 
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allsmäktig och kärleksfull Gud samtidigt som det finns ondska i världen och bemöter sedan 

detta utifrån tanken om den fria mänskliga viljan. Aspekten att religiös tro skulle vara 

irrationell blir här en central del i den vetenskapliga kritiken gentemot religion och Franck 

låter filosofen Antony Flews tankar symbolisera detta. [förståelse] Franck beskriver, utifrån 

Flews argument, svårigheten med att förstå varför den troende håller fast vid sin tro än fast 

vetenskapen talar emot att trons innehåll skulle vara sant. Detta med utgångspunkten att 

människan annars tenderar omprova sina övertygelser när de via fakta och förnimmelse 

ifrågasätts.128 [förklaring] Franck bemöter sedan detta med att problemisera en jämförelse 

mellan vad som är gott och ont vari han menar att händelser som inte är knutna till varandra är 

svåra att värdera i förhållande till varandra. Dessutom menar han, likt som i förhållande till 

det etiska kritiserandet av religion, att det viktigt att anlägga fler än ett perspektiv för att skapa 

förståelse för ett fenomen. Det vill säga att fast det finns argument som tala mot religionens 

sanningshalt så finns även argument som talar för att religioners innehåll är av sanning.129 Ett 

annat angreppssätt som presenteras är det att religion inte är av vetenskaplig karaktär och 

därför inte kan bedömas utifrån vetenskapliga mått, det vill säga att en religiös livsåskådning 

inte ämnar utröna huruvida något är sant eller falskt.130 [förståelse]  

För att befästa förståelse arbetar Franck utifrån att presentera modeller eller teorier för att 

sedan bemöta dessa med motargument. Effekten blir den att läsaren själv behöver ta ställning 

till den information som Franck lämnar vilket i sin tur leder till en reflektion. Franck 

presenterar alltså olika sidor av samma mynt för att sedan lämna det till läsaren att ta ställning 

till vilket förhållningssätt som han eller hon föredrar.  

4.2.4 Religion 1 för gymnasiet 

För bokens strukturella upplägg se Tabell 1 

I förhållande till livsåskådningar berörs relationen mellan religion och vetenskap i den 

bemärkelse att problematisera skillnaden mellan religiösa grupper och icke religiösa grupper 

och det faktum att de ibland kommer till uttryck på liknande sätt. [förståelse] Här anläggs 

alltså ett vetenskapligt perspektiv på religion i den bemärkelse att författaren försöker 

definiera vad som är religiöst i förhållandet till det som inte är religiöst. Göth menar att när 

olika kulturer möts så uppstår krockar eftersom de olika kulturerna har olika uttryck.131 
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[förklaring] Göth beskriver även förhållandet mellan begreppen religion och kultur och 

religion och värdegrund. Detta med huvudsaklig utgångspunkt i Sverige och kristendomen. 

Göth förklarar att kulturen rotar sig i religionen och sedan påverkar utvecklingen av 

traditioner. Göth använder således andra vetenskaper för att befästa en förståelse kring 

religion som fenomen. Fokus ligger i stor utsträckning på att beskriva faktiska skillnader 

samt att förklara samband mellan orsaker och verkan. Utgångspunkten i denna lärobok är 

därför av mer positivistisk karaktär. 

Vidare förklarar Göth att en central del av religionens funktion är att utröna vad som är rätt 

och fel.132 Även detta tyder på en positivistisk utgångspunkt då en problematisering av 

religioners varierande innehåll får stå tillbaka för en funktionsdefinition. Göth förklarar att 

värdegrunder har sitt ursprung i religioner och att de olika religionernas värdegrunder liknar 

varandra i stor utsträckning.133Detta tyder på att Göth anlägger ett jämförande perspektiv 

religioner emellan vilket senare mynnar ut i en förklaring kring att det är vissa religioner kan 

kopplas samman. Som exempel på detta hänvisar han till de abrahamitiska religionerna.134 

[förståelse] Vidare anlägger Göth ett vetenskapligt perspektiv på religion genom att 

problematisera begreppet religion i förhållande till gudsbegreppet där Göth menar att 

beroende på vem som använder begreppet så har det olika innebörd.[förklaring] Göth hänvisar 

till att Gud antingen kan stå för ett samlingsbegrepp för hela tillvaron eller så kan det stå för 

en främmande verklighet separerad från det världsliga.135 [förståelse] För att skapa ytterligare 

förståelse för detta problematiserar Göth begreppen monoteism och polyteism i förhållande 

till varandra. Göth menar att polyteism egentligen kan vara ett uttryck för en monoteism i den 

bemärkelse att ett större antal gudar egentligen illustrerar flera olika sidor av en större 

övergripande Gud.136 [förståelse] Göth förklarar även innebörden av begreppen ateism och 

agnosticism.137 Fortsättningsvis förtydligar Göth att religion är mycket mer är tro och teori, 

även det praktiska utövandet har en central betydelse.138 [förståelse] Det Göth gör här är att 

han bryter ner religionsbegreppet för att utröna dess funktioner och dess uttryck. Göth för ett 

resonemang som påvisar hur religion kan definieras utifrån dess funktioner, detta utan att 

lämna en konkret funktionell definition. 
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Ytterligare vetenskapliga perspektiv läggs på religion genom att särskilja religiösa och icke 

religiösa livsåskådningar. Göth beskriver humanismen, existentialismen samt ekosofi och 

förklarar hur dessa livsåskådningar vuxit fram rent historiskt. Dess förhållande till religion 

exemplifieras via begreppen ateism och agnosticism. Här framkommer tydligt hur Göth 

anlägger vetenskapliga perspektiv genom att beskriva och förklara. Göth framhåller även de 

argument som de olika livsåskådningarna använder för att motbevisa religion.139 [förståelse] 

Detta kan ses som en förklaring till hur vetenskap förhåller sig till religion. 

I förhållande till tematiken etik och moral anlägger Göth ett vetenskapligt perspektiv genom 

att beskriva begreppen empati, etik och moral.140 Dessutom förklarar Göth hur dess begrepp 

hjälper människa att avgöra vad som är rätt och fel i olika situationer. Vidare förklaras även 

dygdetik, regeletik, konsekvensetik och sinnelagsetik och hur dessa olika modeller 

praktiseras. I förhållande till detta förklarar Göth hur värden uppkommer och befästs via 

gemensamma övertygelser inom ramarna för religion och kultur.141 Här påvisar Göth en 

samverkan mellan religion och vetenskap i den bemärkelse att religionen tillskrivs funktionen 

att definiera vad som är rätt och fel vilket vetenskapen inte kan. Göth förklarar hur 

vetenskapen är kunskapsbringande men att vetenskapen inte alltid kan förklara hur vi ska 

använda kunskap. I relation till detta poängterar Göth vikten av en dialog kring hur man inom 

forskning bör förhålla sig till, dels den forskning som faktiskt bedrivs men även till de 

eventuella resultat som forskningen kommer leda till.142Utifrån detta kan antas att religion och 

livsåskådningar spelar en central roll vad det gäller riktlinjer för vetenskaplig forskning. Detta 

i den bemärkelse att tillvägagångssätt och resultat värderas och att dessa värden kan härledas 

till religion. 

I förhållande till världsreligionerna, Asiens mindre religion och naturreligionerna anlägger 

Göth ett vetenskapligt perspektiv på religion genom att jämföra de abrahamitiska religionerna. 

Detta genom att beröra den gemensamma guden som skapare och Guds förhållande till 

ondska. [förståelse] Teodicéproblemet nämns kort som ett exempel för att illustrar de 

abrahamtiska religionernas förhållande till ondska.143 [förklaring] Religionerna jämförs även 
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vad det gäller synen på skapelsen, människan och varifrån hon får sitt värde, genus och livet 

efter döden.144 Göth förklarar både vad som skiljer och förenar religionerna.  

Vad det gäller samtliga världsreligioner anläggs ett vetenskapligt perspektiv genom att deras 

uppkomst, heliga texter, regler, högtider, livets skeden och olika riktningar beskrivs. I 

förhållande till judendomen och kristendom berör Göth även sekulära förhållningssätt till 

religionen.145 När Göth berör de heliga texterna inom kristendomen förklarar han även hur 

de kan användas som källor. Göth menar att bibeln bland annat kan användas för att utröna 

fakta, exempelvis kring Jesus.146 Detta påvisar hur vetenskapen kan använda religion och 

religiösa urkunder i syften utöver att undersöka religion. Exempelvis kan urkunderna 

användas inom historia.  

I ett kapitel specifikt riktat till religion och vetenskap påvisar Göth ett samspel mellan och 

gemensamt syfte för religion och vetenskap genom att förklara att de båda områdena 

försöker besvara de frågor de ställer gällande världen och tillvaron. Svårigheten att definiera 

vetenskap förklaras genom dess relation till teorier och metoder som i sin tur förklaras 

variera inom olika vetenskapsområden som i sin tur kompletterar varandra för att förklara 

världens uppkomst, uppbyggnad och funktion.147 Här beskrivs alltså vetenskapen i lika 

komplexa ordalag som religion vilket medför en nyansering av de båda disciplinernas 

karaktär. Vetenskapen som annars tenderar framstå som väldigt konkret får även den flera 

olika dimensioner. Fortsättningsvis menar Göth att vetenskapen får allt större- och religionen 

allt mindre utrymme i Sverige. Göth förklarar att ett möjligt förhållningssätt till detta 

fenomen är att religion och vetenskap skulle vara varandras motsatser och därför spela ut 

varandra, något som påvisar hur religion och vetenskap står som varandras motpoler. Göth 

menar att vetenskapen kan ses om en disciplin som ger svar på det religionen enbart kan 

försöka förklara. Därav skulle alltså vetenskapen ersätta religionen. [förståelse] En sådan 

uppfattning tyder på att vetenskapen kan förklara vad som är sant och falskt till skillnad från 

religionen. Dock poängterar Göth att detta synsätt endast är ett bland flertalet.148 Detta följer 

Göth upp att beskriva tanken om de olika områdena som kompletterande där vetenskapen 

förklarar hur något är och religionen förklarar varför det är på det sättet. Detta skulle ur ett 

vetenskapligt perspektiv kunna liknas med att vetenskapen kommer med förklaringar medan 

                                                           
144 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica,Religion: för gymnasiet. 1, 1. uppl., Natur & 

kultur, Stockholm, 2012 s.46-48 
145 Ibid s.72, 102-103 
146 Ibid s.84 
147 Ibid s.208-209 
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religionen i söker fäs förståelse i högre utsträckning. Enligt detta förhållningssätt menar Göth 

även att religionens moraliska funktion hjälper människan att fastställa värderingar.149 Dock 

problematiserar Göth detta förhållningssätt genom att påvisa problematiken med en 

gränsdragning mellan frågor om hur och varför. Göth menar att det finns områden där dessa 

frågor möts och exemplifierar detta med människans ursprung och konflikten mellan 

skapelseberättelsen och evolutionsteorin.150 [förståelse] Dessa exempel påvisar hur religion 

och vetenskap kan länkas samman då de ibland söker svar på samma frågor men hur de 

samtidigt verkar som varandras motpoler i den bemärkelse att de kommer med svar av helt 

olika karaktär. Det tredje förhållningssättet mellan religion och vetenskap som Göth 

beskriver är det att de är två olika sätt att undersöka samma sak. Göth förklarar därmed hur 

vetenskapen antingen kan tillåtas inom ramarna för religionen eller hur religionen kan tillåtas 

inom ramarna för vetenskapen.151 Utifrån en sådan förklaring kan det alltså läggas 

vetenskapliga perspektiv på religion men även religiösa perspektiv på vetenskap.  

Fortsättningsvis problematiserar Göth huruvida religionens och vetenskapens samverkar kring 

frågan om meningsskapande och hänvisar till en tabell som förklarar de olika förhållningssätt 

som finns till detta.152 [förståelse] 

  

                                                           
149 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica,Religion: för gymnasiet. 1, 1. uppl., Natur & 
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Tabell 2. Vetenskap och mening 

 Frågan om livets religiösa 

mening är vetenskapligt 

besvarad 

Frågan om livets religiösa 

mening är vetenskapligt 

obesvarad 

Livet har en religiös 

mening 

Livet har en religiös mening, 

och det kan man använda 

vetenskapen för att visa. 

Tillvaron är så troligt 

komplicerat uppbyggd, vilket 

bland annat biologen visar, 

att det är omöjligt att tänka 

sig att detta tillkommit av en 

slump. 

Livet har en religiös mening, 

men vetenskapen kan inte 

användas för att bevisa denna 

mening. Meningssökandet 

måste ske på andra sätt än 

genom vetenskapliga 

undersökningar. 

Evolutionsteorin förklarar 

hur världen har utvecklats, 

men den ger inget svar på 

frågor kring mening. En 

religion kan däremot ge svar 

på dessa frågor 

Livet har ingen religiös 

mening 

Livet har ingen religiös 

mening, och det kan man 

använda vetenskapen till att 

bevisa. Ett sätt är att använda 

evolutionsteorin. Eftersom 

varje biologiskt förlopp i 

utvecklingen är en följd av 

slumpen och saknar syfte, 

vilket evolutionen visar, 

finns ingen religiös mening. 

Livet har ingen religiös 

mening, men det kan man 

inte använda vetenskapen för 

att bevisa. Det finns många 

andra goda skäl för att inte 

tro på någon religiös mening 

i livet, men vetenskapen 

svarar inte på denna typen av 

frågor. 

 

Göth hänvisar alltså till fyra olika förhållningssätt mellan religion och vetenskap som 

antingen påvisar ett samspel eller ett motsägande. Tabellen kan dock ses som något 

onyanserad då den enbart påvisar direkt samverkan eller direkt motsägande. Den 

problematiserar alltså inte huruvida religion och vetenskap skulle kunna verka 

kompletterande. 

4.3 Sammanfattning av läroboksanalysen 

Sammanfattningsvis kan konstateras att tematiken religion och vetenskap angrips på ett 

varierande sätt både inom och mellan läroböckerna. Den bok som berör tematiken i störst 

omfattning är Under samma himmel som både anlägger ett genomgående vetenskapligt 

perspektiv på religion och påvisar för läsaren när religion och vetenskap arbetar i symbios, när 

det kompletterar varandra och när de direkt motsäger varandra. Vetenskapens samtliga 

funktioner får utrymme i boken som båda beskriver och förklarar relationen mellan religion 

och vetenskap men även befäster en förståelse för den. Förståelsen för relationen mellan 
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religion och vetenskap befästs med hjälp av resonerande textavsnitt som problematiserar de 

två disciplinernas förhållningssätt till varandra genom att belysa deras, ibland olika, mening 

och sammanhang, betydelser och budskap.  

I boken Religion och sånt anlägger författarna genomgående ett vetenskapligt perspektiv på 

religion i den bemärkelsen att vetenskapens beskrivande och förklarande funktioner får stort 

utrymme. Vad det gäller befästande av en förståelse så sker detta enbart via arbetsuppgifter 

som läsaren förutsätts göra. Boken lämnar dock inga resonemang som hjälper läsaren på 

vägen. 

Vetenskapens beskrivande och förklarande funktioner får på liknande sätt utrymme i boken 

Lika och unika. Vad det gäller att befästa en förståelse sker det här genom en kombination av 

resonerande text och arbetsuppgifter som läsaren förutsätts göra.  Vad det gäller relationen 

mellan religion och vetenskap läggs stort fokus på när de två disciplinerna motsäger varandra 

genom att omfattande religionskritik presenteras men endast delvis besvaras. 

I boken Religion 1 för gymnasiet får vetenskapens samtliga funktioner utrymme om än den 

beskrivande och den förklarande funktionen i större utsträckning. Vad det gäller att befästa en 

förståelse hos läsaren sker detta dels via resonerande texter och dels via arbetsuppgifter som 

läsaren förutsätts genomföra. De resonerande avsnitten kompletteras även av modeller som 

beskriver hur religion och vetenskap förhåller sig till varandra och läsaren får en inblick i hur 

religion och vetenskap kan fungera i symbios, komplettera varandra samt vara varandras 

motpoler. Förståelsen för relationen mellan religion och vetenskap befästs genom att de två 

disciplinerans förhållningssätt till varandra problematiseras. Detta genom att belysa hur deras, 

mening och sammanhang, betydelser och budskap förhåller sig till varandra i olika frågor och 

situationer.  

Samtliga böcker behandlar relationen mellan religion och vetenskap i förhållande till annan 

tematik och då oftast i förhållande till livsåskådningar genom att definiera vad religion är. I 

förhållande till etik och moral förklaras i stor utsträckning hur religion och vetenskap kan 

komplettera varandra. Vad det gäller tematiken religion och samhälle så berörs relationen 

mellan religion och vetenskap genom att religionens roll och funktioner presenteras och i 

förhållande till världsreligionerna anläggs i stor utsträckning vetenskapliga perspektiv på 

religion genom beskrivningar och förklaringar. Endast boken Lika och unika har ett kapitel 

specifik dedikerat till religionskritik medan Under samma himmel och Religion 1 för 

gymnasiet behandlar tematiken religion och vetenskap i ett eget kapitel med fokus på att 
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förklara hur religion och vetenskap kompletterar varandra eller kan ses som varandra 

motpoler. Exempel på när religion och vetenskap verkar i fullständig symbios är sällsynta och 

återfinns huvudsakligen i Under samma himmel när författarna beskriver harmonimodellen 

samt i Religion 1 för gymnasiet i den tabell som Göth låter symbolisera förhållandet mellan 

religion och vetenskap vad det gäller meningsskapande. Detta om än i betydligt mindre 

utsträckning än exempel på när religion och vetenskap kompletterar eller motsäger varandra. 

Även den vetenskapsteoretiska utgångspunkten varierar inom och mellan böckerna i takt med 

att religionernas funktioner och innehåll behandlas. 
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5. Exkurs – Religion på nätet utifrån Under samma himmel 

Religion har alltid använt sig av teknik för att spridas och utvecklas samtidigt som tekniken 

har en given koppling till vetenskapen. Jag menar att kopplingar mellan religion och digital 

teknik ligger i gränslandet för att beröra kopplingar mellan religion och vetenskap just 

eftersom digital teknik är en form av vetenskap. Intressant är även att jämföra denna digitala, 

tekniska religionsutveckling med den religionsutveckling som skedde med hjälp av 

boktryckarkonsten. Kan en relation mellan religion och vetenskap vara den att religionen 

använder vetenskaplig, digital teknik för att utvecklas? Kan det då leda till att religionens 

förhållande till vetenskap förändras eftersom allt fler röster släpps in i religionsdebatten och 

därmed förgrenar religioner i allt fler olika riktningar? Är detta något som bör beröras i 

religionsundervisningen? 

I boken Under samma himmel återfinns ett kapitel specifikt inriktat på religion på nätet, Tro 

och mening i en digital tidsålder. Björlin och Jämterud beskriver den digitala tekniken som 

en självklar del i vardagen och förklarar hur religion, tro och sökande även florerar där. I 

förhållande till denna tematik beskrivs inledningsvis den gemenskap som den digitala 

tekniken erbjuder via globala kommunikationsmöjligheter kring gemensamma intressen. 

Författarna använder sig av begreppet virtuella samhällen och påvisar flertalet situationer där 

den digitala tekniken kan nyttjas för att på så sätt att digital teknik överbryggar långa 

distanser. [förklaring] En sådan situation är till exempel lärandesituationer på distans som 

idag underlättas med hjälp av bland annat webbkameror, chattfunktioner och diverse sociala 

medier.153 [förståelse] 

Vidare beskriver Björlin och Jämterud att ett identitetsskapande sker på nätet. Eftersom den 

digitala tekniken och långa distanser leder till en upplevd anonymitet och risken för att bli 

bedömd utifrån yttrefaktorer sås om utseende finns det på nätet ett utrymme för människan att 

experimentera med sin identitet. [förklaring] Nätet har ett snabbt flöde av information och där 

finns en plats för alla och människor där de kan bli uppmärksammade och bekräftade. 

Dessutom finns ett stort utrymme att anpassa sin identitet på ett sätt som leder till att den blir 

än mer uppmärksammad och bekräftad.154 [förståelse] 

Även religion får plats på nätet och i förhållande till detta beskriver författarna ett snabbt 

flöde även där som tillåter ett meningsutbyte ”vanliga människor” emellan utan inverkan från 

                                                           
153 Björlin, Ola & Jämterud, Ulf, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 1. uppl., Sanoma 

Utbildning, Stockholm, 2013 s.52 
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religiösa auktoriteter. Björlin och Jämterud beskriver även hur människor kan resonera kring 

religion över annars uppenbara geografiska och kulturella gränser.155 [förklaring] Detta menar 

författarna leder till att religionen utvecklas.156 [förståelse]  

                                                           
155 Björlin, Ola & Jämterud, Ulf, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 1. uppl., Sanoma 

Utbildning, Stockholm, 2013 s.53-54 
156 Ibid s.59 
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6. Diskussion och slutsats 

 

6.1 Vilka läromedel använder religionslärare på gymnasiet i svenska skolan i 

undervisning som berör förhållandet mellan religion och vetenskap? 

I enkätundersökningen framgår att informanterna använder sig av flertalet olika läromedel i 

sin undervisning kring relationen mellan religion och vetenskap. Detta än om de enbart 

lämnar fullständiga och bearbetbara källor för läroböcker. Hade det varit så att lärarna enbart 

byggde sin undervisning på de läroböcker de källhänvisar till skulle det kunna betyda att olika 

läroböcker som fokuserar på olika innehåll leder till att lärare i religionskunskap därför 

fokuserar på olika innehåll i sin undervisning. Emellertid förklarar lärarna att det 

huvudsakligen är när de ska undervisa om relationen mellan religion och vetenskap i den 

aktuella samhällsdebatten som de kompletterar läroboksanvändandet med olika former av 

mediala flöden. Detta gör att slutsatsen att användandet av olika läroböcker leder till olika 

innehåll i undervisningen ej bör uteslutas än om den ej går att säkert fastställa.  

Vidare bemöter det faktum att lärarna anger alternativa, mediala källor för undervisningen 

kring relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten min hypotes 

som förutsäger att läromedel överlag har svårigheter att hjälpa lärare att uppfylla det centrala 

innehållet som kräver ett fokus på den aktuella samhällsdebatten. Detta eftersom deras 

utformning är allt för statisk för att kunna gå i symbios med den komplexa och föränderliga 

samhällsdebatten. De mediala flödenas direkta syfte är att belysa den komplexa och 

föränderliga samhällsdebatten och kan därför ses som ultimata källor i frågan. Just denna 

komplexitet kan även vara anledningen till att de källor de anger inte är fullständiga. En 

möjlig slutsats är att lärarna angivit källor för de medier de använder sig av men att de inte 

kunnat ange fullständiga källor eftersom dessa är alltför föränderliga från 

undervisningstillfälle till undervisningstillfälle. Frågan är dock hur man som lärare kan lägga 

upp undervisning om relationer mellan religion och vetenskap med endast kvällstidningar som 

undervisningsmaterial. Förmodligen står tidningen endast för den aktuella debatten och vad 

man ska bolla den mot kan finnas i en kursbok även om den teoretiska utgångspunkt som 

kursboken presenterar inte är direkt kopplad till den aktuella samhällsdebatten. När vi 

kommer till ett vetenskapligt förhållningssätt tenderar det vara svårt att producera ny kunskap 

enbart med hjälp av ett material. Den teoretiska utgångspunkten är central för att kunna 

bearbeta materialet. 
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Som det framgår i läroboksanalysen kompletteras två av de böcker som informanterna anger 

att de använder av tillhörande webbmaterial. Intressant att notera är dock att samtliga lärare 

hänvisar specifikt till böckerna och därmed aldrig uppger att de använder sig av 

webbmaterialet. Till detta kan jag se två anledningar, antingen anser informanterna att det är 

underförstått att detta material används i undervisning. Detta kan vi dock inte utgå ifrån 

eftersom de uttryckligen anger läroböcker som den typ av läromedel de använder sig av och 

inte digitala läromedel. Den andra anledningen kan vara att det inte framgår särskilt tydligt i 

de båda läroböckerna att det finns ett tillhörande webbmaterial. Exempelvis återfinns 

information om det tillhörandet webbmaterialet till Under samma himmel endast i förordet 

och en mindre text i innehållsförteckningen. 

6.2 Hur angrips och presenteras relationen mellan religion och vetenskap i de 

läromedel som undersöks? 

I läroboksanalysen framgår hur de olika läroböckerna angriper relationen mellan religion och 

vetenskap på varierande sätt. Detta både inom och mellan böckerna. Dels utgår de olika 

böckerna från varierande vetenskapsteoretiska utgångspunkter och dels anlägger de 

vetenskapliga perspektiv på religion genom att besvara frågor som berör vad? när? hur? vem 

eller vilka? Detta i enlighet med Stensmos definition av vetenskapens funktion. Larsson visar 

en bredare didaktiksyn och menar att det finns ett växande behov av att bemöta 

mångreligiositeten i samhället genom att befästa en religiös självförståelse skulle detta 

angreppssätt kunna ses som tillräckligt för att minska upplevelsen av främmandeskap. 

Intressant att notera är dock hur Ring, författaren till Religion och sånt, inte gör detta utan att 

blanda in åsikter eller föreställningar kring det som beskrivs. Fastställandet att religion skulle 

vara detsamma som tron på Gud framstår som en personlig åsikt ej grundad i vetenskap. 

Utifrån Härenstams syn på menar att religionsdefintioner i läroböcker är detta ett tydligt 

exempel på hur förklaringen grundar sig i synen på religion i ur ett abrahamitiskt, 

monoteistiskt perspektiv. Därav säger det mer om det abrahamitiska, monoteistiska 

förhållningssättet till Gud än vad det säger om religion som övergripande fenomen. Detta 

leder till en missvisande bild av vad religion är och innebär vilket jag anser är problematiskt i 

ett undervisningssammanhang. Utifrån Zackariassons teoretisering kan slutsatsen att det 

behövs något mer än beskrivningar dras. Detta då Zackariasson menar att rena faktakunskaper 

kring religionerna inte medför en vidare förståelse för dem utan att det krävs kompletterande 

förklaringar till varför religionerna ser ut som de gör och varför de berör människan. Detta 

som ett verktyg för att förstå de tankar vi inte delar. En sådan utveckling av det vetenskapliga 

perspektivet återfinns i olika utsträckning hos samtliga böcker. Detta genom att det utöver 
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beskrivningar förekommer förklaringar till orsaker. Även detta i enlighet med Stensmos 

definition av vetenskapens funktion.  Teodicéproblemet framstår i de flesta läromedlen som 

ett exempel på en problematik där både religion och vetenskap försökt att verka för 

förklarande modeller. Intressant att notera här är dock att teodicéproblemet kanske inte berör 

förhållandet mellan religion och vetenskap så mycket som det berör förhållandet mellan 

kristendom och vetenskap, likaså är resonemang kring skapelseberättelsen kontra 

evolutionsteorin huvudsak förankrad i kristendom eller åtminstone de abrahamitiska 

religionerna. Utifrån detta kan frågan kring vad som är den egna kulturen för våra elever 

ställas. Kan det vara så att den egna tillhörigheten ligger i sekulär vetenskap och att denna 

framstår som mycket olik religionen och att eleverna därför, utifrån Zackariassons teori 

egentligen behöver en större insikt i vetenskapen för att förstå religionen. Det skulle kunna 

betyda att enbart när en individ har full självförståelse för sin egna, vetenskapliga, 

utgångspunkt kan hon förhålla sig till religion ur andra perspektiv än vetenskapliga. Detta 

eftersom hon först då är införstådd med vad det vetenskapliga perspektivet innebär. Kan det 

vara så att det egentligen är kunskap och förståelse för den egna livsåskådningen som leder till 

en möjlig förståelse av andras livsåskådning? Om då vetenskap kan betraktas som en 

livsåskådning så kan detta betyda att det krävs en förståelse för den egna vetenskapliga 

utgångspunkten för att förstå religion. Dock bör det problematiseras huruvida vetenskapen 

överhuvudtaget kan förklara religionen. Detta i och med att vetenskapens är av vetenskaplig 

karaktär medan religionen inte är det. Kanske är det så att vetenskapen inte kan förklara något 

som i sig inte är vetenskapligt. Om så är fallet kan dock Zackariassons utgångspunkt 

fortfarande vara av nytta. Kanske är det så att om vetenskapen räknas till en livsåskådning så 

krävs en förståelse för den egna vetenskapliga utgångspunkten för att kunna bortse från den 

och först då är det möjligt att förstå religion. 

Det vetenskapliga perspektivet som läggs på religionen genom att beskriva och förklara den 

överensstämmer i mångt och mycket med Berglunds uttalande om att svenska 

religionsläroböcker tenderar att vara aktörsorienterade med fokus på grundarna för religioner 

så väl som livsåskådningar.157 Detta leder i sin tur till att vi i Sverige tenderar att erbjuda 

kunskap om religion istället för kunskap i religion och livsåskådningar. Detta medför 

huvudsakligen teoretiska infallsvinklar av religion vilket kan bidra till att vi missar 

religionens praktiska utövande och syfte. Vad människor gör får inte lika stort utrymme när 

det kommer till religionsundervisningen vilket medför en ofullständig bild av vad religion är. 

                                                           
157 Berglund, Jenny. Temaredaktören hälsar. Religion & livsfrågor. Nr 2014. s.4 
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Denna ofullständiga bild av religion kan i sin tur betraktas som ovetenskaplig eftersom det 

bidrar till ett misslyckande att påvisa religionens helhet trots att vetenskapliga perspektiv lagts 

på det som undersökts. 

Vad det gäller att befästa förståelse framstår det som sällsynt att läroböckerna som enbart 

anlägger vetenskapliga perspektiv på religion lyckas belysa mening och sammanhang, 

betydelser och budskap vad det gäller relationen mellan religion och vetenskap. Detta kan 

bero på att det då är viktigt att även påvisa inre samband. Orsaken till att de läroböcker som 

undersöks i studien uppvisar varierande resultat vad det gäller att befästa en förståelse hos 

läsaren kan ligga i de olika arbetssätt som böckerna uppmuntrar till. De böcker som 

huvudsakligen söker befästa en förståelse hos läsaren utifrån frågerutor och arbetsuppgifter 

lämnar en stor frihet till läsaren med vilken det kommer ett ansvar. Läsaren får via detta 

arbetssätt mindre mängd handledning från boken och måste förlita sig på lärare och/eller 

arbetskamrater för att teoretisera det material som boken lämnar dem med. Detta medan den 

bok som istället för resonemanget åt eleverna men inte ger dem arbetsuppgifter ger eleverna 

en teoretisk utgångspunkt. Utifrån denna teoretiska utgångspunkt kan läsaren sedan skapa 

egna diskussionsfrågor. Eleverna får alltså via detta arbetssätt en teoretisk utgångspunkt ur 

vilken de kan skapa eget material. En förståelse befästs och ger verktyg för att befästa 

ytterligare förståelse på egen hand. En religionsundervisning som inte befäster en förståelse 

för religionen är enligt Hedenius språkteoretiska postulat ej försvarbar.  

Religionskunskapen har som vi kan se i ämnets syfte en utgångspunkt i vetenskapen i den 

bemärkelse att dess uppdrag är att betrakta religionen ur ett vetenskapligt perspektiv. Detta i 

enlighet med Hedenius önskan för religionsämnets utveckling. Utifrån detta kan antas att de 

två punkter som specifikt berör relationen mellan religion och vetenskap är ute efter något 

annat. Detta skulle kunna vara hur religion och vetenskap kan arbeta i symbios, när det 

kompletterar varandra och när de direkt motsäger varandra. Detta stärks även av det 

kommentarmaterial som Skolverket släppt till ämnesplanen för Religionskunskap. Tydligt är 

dock att det finns läroböcker som inte har det angreppssättet men ändå används i 

undervisningen. Dessutom kvarstår frågeteckning kring vad en sådan undervisning ska 

innehålla rent faktamässigt då de exempel som kommentarmaterialet presenterar avgränsats 

till att beröra de abrahamitiska religionerna och naturvetenskapen. Vilka andra vetenskapers 

förhållande till religion bör även beröras? 
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De läroböcker som påvisar hur religion och vetenskap kan ses som varandras motpoler gör 

detta på ett sätt där de påvisar hur vetenskapen tenderar att ifrågasätta religionens sanningshalt 

men ofta erkänner dess funktion. En funktion som sedan värderas. Funktionen kan beskrivas 

som positiv i den mening att religion tjänar ett syfte eller så är funktionen negativ i den 

bemärkelse att människan hindras att se verkligheten så som den är. Just sanningshalten är 

något som även Hedenius menar är central för att kunna bedriva undervisning i ämnet. För 

religionen kan det dock problematiseras huruvida dess sanningshalt har ett egenvärde eller ej. 

Intressant att notera är dessutom hur detta samband kommer ur ett vetenskapligt perspektiv 

som lagts på religionen. Det förklarar hur religion fungerar, rent vetenskapligt istället för hur 

religion och vetenskap fungerar i relation till varandra för att förklara vår värld. Möjligt är att 

det finns en poäng i att anlägga ett vetenskapligt perspektiv på religion eftersom det annars 

ofta betraktas som en tro eller en praktik som i sin tur ter sig främmande i relation till 

vetenskap. Viktigt att komma ihåg är dock att ett vetenskapligt perspektiv alltid kommer 

resultera i vetenskapliga slutsatser vilket i sin tur blir problematiskt när det som undersöks 

inte är av vetenskaplig karaktär om än det har en relation till vetenskap. 

Med hänvisning till de vetenskapliga perspektiv på religion och de religiösa perspektiv på 

vetenskap läroböckerna anlägger i förhållande till tematiken etik och moral bör även språket 

som faktor diskuteras. Språket kan här bli ett sätt att sammanföra profant och heligt och 

konflikter mellan religion och vetenskap kan därmed ligga i att de försöker förklara samma 

sak men använder olika termer eftersom de intresserar sig av svar av olika karaktär. Detta 

skulle betyda att vetenskapens natur är att besvara frågor om vad som är sant och falskt 

medan religion hellre intresserar sig för vad som är rätt och fel. Det ligger i vetenskapens 

natur att förhålla sig vetenskapligt till det som undersöks medan det ligger i religionens natur 

att förhålla sig religiöst. Detta påvisar tydligt hur de olika disciplinerna kan verka 

kompletterande i den bemärkelse att de besvarar olika delar av samma fråga eftersom de 

anlägger olika perspektiv på det som efterfrågas. 

Den huvudsakliga slutsats jag drar av denna undersökning är att olika läromedel angriper 

tematiken religion och vetenskap på olika sätt. En del läroböcker anlägger vetenskapliga 

perspektiv på religion medan andra dessutom påvisar hur religion och vetenskap kan verka i 

symbios, komplettera varandra samt framstå som varandras motpoler. Jag menar att detta kan 

bidra till att elever i svenska skolan, beroende på vilka läromedel som används i deras 

undersökning, undervisas utifrån olika förutsättningar för att uppnå samma kunskapskrav.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 

Mitt namn är Kajsa Larsson och jag är lärarstudent på Umeå Universitet.  

Jag skriver nu mitt examensarbete med utgångspunkt i religionsvetenskap. I mitt examensarbete 

undersöker jag vilka läromedel religionslärare använder sig av när de följer den nya läroplanens 

direktiv om att undervisa om förhållandet mellan religion och vetenskap. Jag skulle bli mycket glad 

om Du ville ställa upp på en enkätstudie kring just detta som tar mindre än 10 minuter att genomföra. 

Syftet med enkätstudie är att utröna vilka läromedel religionslärare på gymnasiet i svenska 

skolan använder sig av i undervisning som berör förhållandet mellan religion och vetenskap. 

Självklart kommer Du, enligt de forskningsetiska riktlinjer som Umeå Universitet anammar, att vara 

helt anonym då varken Ditt namn eller Din arbetsplats framkommer i undersökningen. Dessutom har 

jag tystnadsplikt och all information kommer enbart att används till forskningsändamål.  

 

Gå in på länken nedan. 

Hjärtligt tack för ditt deltagande, 

Kajsa Larsson 
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Bilaga 2 - Enkät 

Del 1 

1. Kön och ålder? 

Kvinna 20-40 

Kvinna 40-60 

Kvinna 60 eller äldre 

Man 20-40 

Man 40-60 

Man 60 eller äldre 

2. Är du utbildad religionslärare via någon högskola? 

Ja 

Nej 

3. Hur många års yrkeserfarenhet har Du som religionslärare? 

Del 2 

I LGY11 står det att elever som läser Religionskunskap 1 ska ges förutsättningar att utveckla: 

"Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att 

analysera dessa" Fråga 1 och 2 hänger samman med denna formulering. 

4. Vad använder Du för läromedel när Du undervisar om detta?  

Jag brukar använda mig av läroböcker 

Jag brukar använda mig av digitala läromedel 

Jag brukar använda mig av andra sorters läromedel 

Jag brukar inte undervisa om detta 

5. Ange källan för det läromedel Du använder dig av. Gör gärna en källhänvisning så jag 

har möjlighet att leta upp källan. 

Del 3 

I LGY11 kan man läsa att en del som förväntas vara det centrala innehållet i kursen Religionskunskap 

1 är: 

"Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten." Fråga 3 och 4 hänger samman med denna formulering. 

 

6. Vad använder Du för läromedel när Du undervisar om detta? 

 

Jag brukar använda mig av läroböcker 

Jag brukar använda mig av digitala läromedel 

Jag brukar använda mig av andra sorters läromedel 

Jag brukar inte undervisa om detta 

 

7. Ange källan för det läromedel Du använder dig av. Gör gärna en källhänvisning så jag 

har möjlighet att leta upp källan. 
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