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Sammanfattning 

Relationen mellan religion och vetenskap är uttryckt i Skolverkets förmågor för ämnet 

religionskunskap på gymnasiet. Men hur presenteras det och humanism i läromedel för 

gymnasiet? Jag har i min undersökning av vetenskap och humanism som livsåskådning 

genomfört en läromedelsgranskning. I Sverige finns det inte en myndighet som granskar 

läromedel vilket gjort min undersökning relevant då jag jämför forskning kring vetenskap och 

humanism och ställer det mot innehållet i läromedel.  

Frågeställningar i min undersökning är: Hur presenteras humanism som livsåskådning i 

läromedel i religionsämnet för gymnasiet? Hur presenteras vetenskap i relation till religion i 

läromedel i religionsämnet för gymnasiet? 

Jag grundar min undersökning på fyra delar i min bakgrund, det är hur livsåskådning 

definieras. I det kapitlet tar jag stöd av bland annat Anders Jeffner och Ingemar Hedenius. 

Den andra delen är vad forskning kring relationen mellan religion och vetenskap säger, där 

lyfts Carl-Reinhold Bråkenhielm och Ulf Görman fram. Den tredje delen handlar om vad 

forskning säger om humanism som livsåskådning, den texten utgår från Carl-Henrik 

Grenholms forskning. Den sista delen handlar om vad styrdokumenten från Skolverket säger 

om både vetenskap och humanism.  

Den metod och teori jag använt mig av är diskursanalys. Metod och teori utgår från Carlsson 

och von Brömssen samt Bergström och Boréus. Carlsson och von Brömssen används främst 

till min diskurs, läromedel. Den teoretiska bakgrunden har jag fått från Bergström och Boréus 

som handlar om fyra tolkningsstrategier för texter samt innehållsaspekten.  

Undersökningen av läromedlen: Söka svar: Religionskunskap kurs 1, Relief: Livsvägar samt 

Religion 1 för gymnasiet visar att det är stor skillnad på hur både humanism och vetenskap 

presenteras. Relationen mellan vetenskap och religion presenteras på ett sätt som mest liknar 

forskning och styrdokument i boken Religion 1 för gymnasiet. Humanism presenteras även 

det på bästa sätt i Religion 1 för gymnasiet. 

 

 

 

 

 
 



Abstract 

The relationship between religion and science is expressed in the guidelines for the subject 

from Skolverket. This thesis is an investigation of how science is presented in education 

material for upper secondary school. I also investigate how humanism as a conception of life 

is presented in educational material.  

The questions for this thesis are: How is humanism as a conception of live presented in 

educational material for the subject of religion in upper secondary school? How is science in 

relation to religion presented in educational material in upper secondary school? 

The basis for my investigation what science has to say on the subject of both humanism as a 

conception of life and how the relation between science and religion. I use the work of Anders 

Jeffner and Ingemar Hedenius to define what a conception of life is. The next base in my 

background is what science has to say about the relation between science and religion, here I 

lean on the works of Carl-Reinhold Bråkenhielm and Ulf Görman. The third chapter in the 

background focuses on what science says about humanism as a conception of life, here I use 

Carl-Henric Grenholm’s research. The last part in my background is about what the 

guidelines says about both humanism and science in relation to religion.  

My method and theory used in this thesis is a discourse analysis based on the works of 

Bergström and Boréus and Carlsson and von Brömssen. The method is a content aspect which 

focuses on the written word. Another important piece is Bergström and Boréus four 

interpretation strategies. 

In my research on the educational material in the subject religion in the upper secondary 

school I have used the following books: Söka svar: Religionskunskap kurs 1, Relief: 

Livsvägar and Religion 1 för gymnasiet. My research has shown that there is a great 

difference between the educational materials, both I matter of the relation between science 

and religion and in how they present humanism as a conception of life. The educational 

material that best presents science in relation to what I found in my background is Religion 1 

för gymnasiet. Humanism as a conception of life is also presented the best in Religion 1 för 

gymnasiet.  
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Inledning 
Vad ska eleverna lära sig när de studerar religionskunskap på gymnasiet? Vad står det i 

styrdokumenten från Skolverket om det som ämnet ska förmedla? Enligt Skolverket ska 

ämnet ge insikter och ”kunskaper om människors identitet i relation till religioner och 

livsåskådningar” (Skolverket, 2014), och det står även att eleven ska utveckla: ”kunskaper om 

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

dessa” (Skolverket, 2014). Av detta blir det tydligt att eleverna inte enbart ska ha kunskaper 

om världsreligionerna utan ämnet är betydligt vidare än så. Jag har intresserat mig för just de 

delar av ämnet som inte kanske i första hand räknas som vanlig religionskunskap, närmare 

bestämt har jag intresserat mig för relationen mellan religion och vetenskap samt humanism 

som livsåskådning och då hur de presenteras i läromedel. 

Man kan fråga sig om de läromedel som används i skolan hjälper till att uppfylla de mål som 

rör relationen mellan vetenskap och religion samt livsåskådningar. Finns det en 

tillsynsmyndighet som genom en kvalitetsgranskning garanterar att det som står i läromedlet 

överensstämmer med intentionerna? Svaret på den frågan är tyvärr nej. Sedan 1991 finns det 

ingen central styrning eller granskning av läromedel i skolan. Fram till 1974 fanns Statens 

läroboksnämnd som sedan lades under Skolöverstyrelsen för att 1983 bli en del av SIL- 

Statens Institut för Läromedelsinformation. År 1993 lades detta ner och det har sedan dess 

inte funnits någon statlig kritisk granskning av läromedel i Sverige (Carlsson & von 

Brömssen, 2011, ss. 20-21).   

Jag har valt att undersöka hur olika livsåskådningar presenteras i läromedel och jag har valt att 

fokusera på humanism och relationen mellan religion och vetenskap. För att göra det behövs 

för det första en definition av innebörden av begreppet livsåskådningar och i det kapitlet tar 

jag stöd av de främsta forskarna vi har på området, Anders Jeffner och Ingemar Hedenius.  

Efter en genomgång av vad som finns beforskat kring humanism, religion och vetenskap samt 

läromedelsforskning tittar jag på läromedlen och hur väl de är förankrade i forskningen.   

 

Syfte 
Syftet för min uppsats är att undersöka hur humanism som livsåskådning samt begreppet 

vetenskap presenteras i läromedel för religionsämnet. Jag tar utgångspunkt i forskningen om 

livsåskådning, humanism, religion och vetenskap samt en kort granskning av styrdokumenten 

för religionsvetenskapen.  

4 
 



Frågeställning 
Mitt arbete bygger på följande frågeställningar:  

• Hur presenteras humanism som livsåskådning i läromedel i religionsämnet för 

gymnasiet i relation till forskning?  

• Hur presenteras vetenskap i relation till religion i läromedel i religionsämnet för 

gymnasiet i relation till forskning? 

 

Disposition 
Uppsatsen är upplagd enligt följande modell: en kort undersökning av den forskning som är 

mest aktuell just nu redovisas i ett bakgrundskapitel. I bakgrundskapitlet går jag igenom fyra 

viktiga delar i mitt arbete, hur livsåskådning definieras enligt forskningen; hur humanism kan 

förstås; hur relationen mellan religion och vetenskap ser ut samt vad som faktiskt står i 

styrdokumenten för ämnet religionskunskap på gymnasienivå. Sist i bakgrundskapitlet 

presenteras läromedelsforskning. Efter bakgrunden följer en metodredovisning där jag 

presenterar den diskursanalytiska metod jag valt för min undersökning. I undersökningen 

visar jag hur två läromedel presenterar humanism och vetenskap och slutligen följer en analys 

och diskussion av undersökningens resultat. 
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Bakgrund 
I detta kapitel ska jag försöka ge bakgrund för hur fyra viktiga delar för mitt arbete har 

utvecklats. De fyra centrala delarna är: Livsåskådning, religion och vetenskap, humanism, 

styrdokumenten samt läromedelsforskning. Tidigare forskning tas upp under respektive rubrik 

där också begreppen definieras.  

Den första delen om livsåskådning har en särskild betydelse eftersom definitionen ger 

förutsättning för om humanism och vetenskap ses som livsåskådning eller ej i läromedlen. 

Den andra viktiga delen är relationen mellan vetenskap och religion, där har jag samlat 

forskning kring hur dessa två förhåller sig till varandra. Det är viktigt för mitt arbete med 

läromedel att först veta hur sambandet mellan religion och vetenskap ser ut. Detsamma gäller 

för den tredje delen om humanism. I den sista delen i bakgrundsavsnittet tittar jag närmare på 

styrdokumenten, vad det egentligen står att man ska undervisa om och hur styrdokumenten 

har utvecklats genom olika reformer.  

Livsåskådning 
Gunnar J Gunnarsson skrev 2009 en text som ingick i Gem-rapport nr 7 Från livsåskådning 

till livstolkning. Han sammanfattar i texten den utveckling som skett inom 

livsåskådningsforskning i Sverige. Jag har valt att använda hans text i beskrivningen av 

livsåskådning tillsammans med Mikael Lindfelts bok Att förstå livsåskådningar - en 

metateoretisk analys av teologisk livsåskådningsforskning med anknytning till Anders Jeffners 

ansatser som utkom 2003. Gunnarsson beskriver hur en av pionjärerna inom 

livsåskådningsforskning Ingemar Hedenius definierar vad en livsåskådning är, den ska 

omfatta; 1, innehålla ett antal försanthållna ”trossatser av ytterst generell natur om livet och 

människan, eller historien eller universum”, 2, ”ha betydelse i moraliskt hänseende – vara en 

bakgrund till övertygelsen om vad som i största allmänhet är rätt och orätt (Gunnarsson, 2009, 

s. 38). Gunnarsson poängterar att en kritik som riktats mot Hedenius definition är att den 

saknar vikt vid moral, det är en substantiell livsåskådning som lägger stor vikt vid individens 

ansvar för kritiskt tänkande, kunskap och vad som är sant (a.a. s.39).  

Efter Hedenius är det Anders Jeffner, som är en av dem som lett forskningen kring begreppet 

framåt. Gunnarsson visar på Jeffners utveckling till livsåskådningsbegreppet genom Jeffners 

införande av en grundhållning.  

Med en persons livsåskådning menas personens centrala värderingssystem och personens 
grundhållning och den del av det personen anser sig veta om sig själv och sin omvärld vilket 
påverkar hans centrala värderingssystem eller grundhållning på ett sätt som personen är beredd 
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att acceptera. (Jeffner, A, 1973, Livsåskådningsforskning: Förslag och diskussion av 
erfarenheter från projektarbetet. Forskningsrapport nr 7 från projektet Livsåskådningar i det 
moderna samhället. Uppsala Universitet Teologiska Institutionen s.18) (Gunnarsson, 2009, s. 
39) 

Mikael Lindfelt visar på en kritik som yttrats angående Jeffners breda definition av 

livsåskådningsbegreppet. Lindfelt menar att den kanske blir urvattnad när den är så vid och 

allomfattande (Lindfelt, 2003). 

Lindfelt presenterar forskare som bidragit till definitionen av livsåskådningsbegreppet. Carl-

Reinhold Bråkenhielm fortsatte i Jeffners anda och definierade livsåskådningsbegreppet 

ytterligare. Han hänvisar till Jeffners tredelade livsåskådningsdefinition om teoretiska 

försanthållanden, centrala värderingar och grundhållning (a.a.). För både Jeffner och 

Bråkenhielm är det viktigt att livsåskådning kan vara empirisk, att den går att använda 

vetenskapligt. Om den inte gör det så är den enligt Bråkenhielm inte vetenskapligt relevant 

(a.a.). Bråkenhielm delar in en människas grundhållning i värderingsoptimism och pessimism, 

han menar att människan i stort är styrd av sina känslor som präglar hennes livsåskådning. 

Ytterligare en som utvecklat Jeffners definition av livsåskådningsbegreppet är Kjell 

Kallenberg, som menar att det saknas tyngd hos Jeffner för det existentiella i livsåskådningen. 

Kallenberg menar att liten vikt läggs vid det existentiella men att det är just personens 

självbild, personlighet och självförståelse som är livsåskådningen. Kallenberg menar även att 

en persons livsåskådning inte ska ses som något utarbetat hos en människa där man kan svara 

på existentiella frågor utan det är något som ska ses i relation till händelser där de blir 

aktuella, händelser som exempelvis sjukdom eller olycka. (a.a.) Ett mer naturvetenskapligt 

inslag i livsåskådningsdefinitionen finner man hos Nils Uddenberg som tillsammans med 

Jeffner i ett samarbete kom fram till följande angående livsåskådning: ”En livsåskådning bör 

ge en sådan övergripande bild av verkligheten att människan kan orientera sig i tillvaron och 

kunna avgöra vad som bör eftersträvas och vad som bör undvikas” (Lindfelt, 2003, s. 172). 

Sammanfattningsvis kan man säga att grunden för livsåskådningsbegreppet lades av Hedenius 

och Jeffner. Livsåskådning delas in i tre delar; ett centralt värderingssystem, en grundhållning 

till livet och teoretiska försanthållanden som en person anser sig ha om sig själv och sin 

omvärld (Gunnarsson, 2009). Utöver denna definiering finns det delar som andra forskare vill 

lägga till och det är en mer existentiell dimension samt medvetande om rätt och fel. Det bör 

förtydligas och tilläggas att ingen av forskarna säger någonting om livsåskådning som något 

icke-religiöst, eller religiöst för den delen. Det man vill göra är att ta fram ett ramverk för 

livsåskådning, men vad denna ram innehåller dikteras inte. 
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Religion och vetenskap 
I artikeln ”Svenskars uppfattning om relationen mellan naturvetenskap och religion” (2000) 

skriver Ulf Görman hur vetenskap, och då främst naturvetenskap, kan ses som förståelse av 

vår verklighet. Religion kan också ge förståelse för verkligheten och frågan som ställs är hur 

de förhåller sig till varandra (Görman, 2000, s. 34). Görman refererar till Arthur Peacock som 

ställde upp åtta relationer mellan (för) vetenskap och religion, dessa utifrån följande 

dimensioner: språk, tillvägagångssätt, attityd och objekt. De åtta relationerna kan koncentreras 

till tre huvudlinjer: konflikt, kontaktlöshet och komplementaritet (Görman, 2000, s. 34). I den 

första linjen, som är konflikt, har det att göra med en syn på religion och vetenskap som 

inkompatibla. Denna linje utmärks av en ovilja att se fördelar hos varandra och det är framför 

allt religion som ses som förlorare. I den andra linjen, eller modellen, kontaktlöshet vill man 

se religion och vetenskap som helt separerade från varandra, de står för olika saker. 

Exempelvis ses religion som en bärare av kultur medan vetenskap står för mer riktig sanning 

och kunskap. Den sista linjen, komplementaritet, utgår från att det ska finnas ett värde för 

båda att finnas, även om de är oförenliga! (Görman, 2000, ss. 34-35). 

Komplementaritet tas även upp och diskuteras i boken ”Aktuella Livsåskådningar del 2” från 

1991. Carl-Reinhold Bråkenhielm skriver i kapitlet ”Livsåskådningsperspektiv i 

naturvetenskapen” om hur Niels Bohr presenterade komplementaritetsprincipen i fråga om 

relationen mellan naturvetenskap och religion. Bohr menade att det inte var något unikt med 

att skilja på naturvetenskap och religion, att det gjorts länge och då främst i de österländska 

religionerna (Bråkenhielm, 1991, ss. 231-232). Kompelmentaritetsprincipen är baserad på två 

antaganden, det första är att det som är komplementärt endast kan vara det så länge som man 

är medveten om att det är två olika förhållningssätt eller synsätt som man betraktar något 

ifrån. Exemplet som Bråkenhielm tar från Bohrs uttalande om komplementaritetspricipen 

handlar om hur man kan se på ljus från olika perspektiv. Å ena sidan kan man se ljus som 

vågor och å anda sidan som kvanta, de går inte att kombinera men de är för den sakens skull 

inte lika sanna. Det andra antagandet är att olika perspektiv är nödvändiga inom vetenskapen, 

alltså finns det inte en enda rätt syn, eller perspektiv (Bråkenhielm, 1991, s. 231). 

I texten ”Att söka sanning: Om Anders Jeffner och Ingemar Hedenius” (2000) jämför Ola 

Sigurdson Jeffner och Hedenius teorier om sambandet/relationen mellan religion och 

vetenskap. Sigurdson inleder med hur påverkad Jeffner var av Hedenius bok Tro och vetande 

(1949) det var en bok som fick Jeffner att helhjärtat ägna sin forskning åt livsåskådning och 

relationen mellan religion och vetenskap. Sigurdson menar att det finns mycket som förenar 
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men även skiljer Jeffner och Hedenius åt. Jeffner avsade sig inte sin tro för att han läst 

Hedenius texter utan kunde hålla med om en hel del av det Hedenius lyfte fram, exempel på 

detta är Hedenius formulerande av det som han kallar för moralens maxim ”att inte tro på 

något, som det inte finns några förnuftiga skäl att anse vara sant” (Hedenius, 2009, s. 24) en 

version av detta finns hos Jeffner som han kallar för rationalitetsregeln. Jeffners 

rationalitetsregel handlar om att man så långt det är möjligt ska bygga sina åsikter, och det 

man menar, på rationella grunder (Sigurdson, 2000, s. 14).  

 

Humanism 
I boken ”Aktuella livsåskådningar del 2”(1991) visar författaren Carl-Henric Grenholm hur 

humanism som livsåskådning måste förstås utifrån tre olika utgångspunkter. För det första kan 

man se humanism som studiet av människan med fokus på dess plats som kulturvarelse, det är 

alltså ett fokus på historia, konst mm och inte ett fokus på naturvetenskap och matematik. Det 

andra sättet att se på humanism är som en litterär och filosofisk rörelse som spreds under 

medeltiden, centralt för denna rörelse var att återknyta till antikens ideal. I den sista formen 

förklaras humanism som en livsåskådning som kan vara religiös men den kan även vara 

ickereligiös och har då den mänskliga naturen som kriterium för vad som har egenvärde, man 

kan säga att det är en människosyn (Grenholm, 1991, s. 136).  

Historiskt kan man se hur upplysningshumanismen ville knyta an till antikens ideal, den 

grekiska filosofin och ett vetenskapligt tänk. Man lade stor vikt vid bildning och uppfostran 

och menade att man kunde frigöra människan genom att ha en utbildning vilket skulle leda till 

självförverkligande och man satte stor förhoppning till rationalitet och förnuftet. (Grenholm, 

1991, s. 138). Grenholm diskuterar vidare hur humanismen historiskt har förändrats, när det 

gäller vad humanism som livsåskådning innebär säger Grenholm:  

Till skillnad från marxism och existentialism kan humanismen inte sägas vara en 

sammanhållen åskådning med särpräglade uppfattningar i ontologiska och 

kunskapsteoretiska frågor. (Grenholm, 1991, s. 139).   

Grenholm (1991) menar att humanism inte är en sammanhållen åskådning utan att det snarare 

finns en mängd varianter som exempelvis kan vara religiösa, det finns inte heller en 

gemensam syn på förhållandet mellan människan och naturen eller en gemensam 

kunskapssyn. Det som många kan förespråka är en empirism. Grenholm (1991) lyfter även 

fram hur forskare diskuterar om det ens finns någon vits med ett begrepp som är så vitt och 
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brett att det inte går att sammanfatta en gemensam syn på något överhuvudtaget. Det som 

ändå kan ses som förenande för humanister är en syn på människan, moralen och etiken. Här 

lyfter Grenholm (1991) in Ingemar Hedenius som var en förespråkare för utilitarismen men 

han tar även in Kant som såg människan som inte bara ett medel för något utan som ett mål i 

sig självt (Grenholm, 1991, ss. 139-140). En sammanfattning av humanismens etik enligt 

Grenholm skulle kunna sägas vara att man inte har en speciell etisk utgångspunkt för synen på 

människan annat än att hålla människans egenvärde högt. 

 

Styrdokument 
I skolan är läraren ålagd att utifrån styrdokumenten, läroplan och ämnesplan, undervisa i olika 

ämnen. I läroplanerna för ämnen specificeras innehållet i förmågor (tidigare mål) som eleven 

ska uppnått efter avslutad kurs och i det som heter centralt innehåll ges förmågorna ett 

innehåll.  

Religion och vetenskap 
I boken ”Att undervisa om religion och vetenskap: Med grund i ämnesplanen för 

religionskunskap” (2012) av Olof Franck och Mikael Stenmark samlar redaktörerna forskning 

kring hur vetenskap både kan undervisas om och hur det historiskt har växt fram i läroplaner. 

I kapitlet ”Ett nytt innehåll i gymnasieskolans religionskunskap?” ger Annika Lindskog en 

historisk återblick på hur vetenskap presenterats i styrdokument från Lpf 94, Lgy 70 och i 

Läroplan för gymnasiet från 1965 (Lindskog A. , 2012, ss. 14-20). Det man kan se i de olika 

ämnesplanerna är att undervisning om vetenskap och religion finns uttryckt i gy-11 och i Lgy 

70 finns vetenskap och religion med som ett möjligt område att fördjupa sig i. Även i 

läroplanen från 1965 finns relationen mellan religion och vetenskap uttryckt. Den läroplan 

som inte tar upp vetenskap och religion är Lpf 94 (a.a. s. 14-22).  

I ämnesplanen, gy-11, för religionskunskap kan man läsa följande om vetenskap och religion:  

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

kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och evolution. 

(Skolverket, 2014) 

I det centrala innehållet står det att eleven ska ha kunskap om ”olika uppfattningar om 

relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten” (Skolverket, 2014). 

Relationen mellan religion och vetenskap finns uttryckt i både ämnets syfte, förmågorna och i 

det centrala innehållet för ämnet religionskunskap. I kommentarmaterialet finns en 
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begreppsförklaring till ämnet och under rubriken Religion och vetenskap kan man läsa 

följande: 

Det finns olika syn på relationen mellan religion och vetenskap. Från vissa 

utgångspunkter framförs argument för att det på ett eller annat sätt råder – och kanske 

måste råda – en motsättning mellan vad som är religiöst respektive vetenskapligt. 

Utifrån detta perspektiv kan man ha olika uppfattning om vad som ska vara överordnat 

– religion eller vetenskap. Från andra utgångspunkter hävdas att det inte råder någon 

motsättning mellan religion och vetenskap, till exempel genom att de uppfattas yttra sig 

om olika kontexter eller områden av verkligheten. Ämnesplanen i religionskunskap ger 

dock inte underlag för ett ställningstagande för vare sig den ena eller den andra 

utgångspunkten. 

Undervisningen ska behandla olika uppfattningar om relationen mellan religion och 

vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. I ämnet religionskunskap kan man spegla 

hur debatt och diskussion på området förs och kan föras, vilket inbegriper kritisk analys 

och granskning av olika argument och ståndpunkter. Ett exempel kan vara diskussion 

och analys i relation till skapelsetro eller kreationism och evolutionism. 

I religionskunskap 1 betonas i detta sammanhang ett samhällsperspektiv medan 

religionskunskap 2 betonar ett individ- och grupperspektiv. I religionskunskap 2 anges i 

det centrala innehållet inte bara olika uppfattningar om relationen mellan religion och 

vetenskap, utan också hur de kan komma till uttryck och vad de kan betyda för 

individens förståelse av sig själv och sin omvärld. Vad innebär en specifik syn på 

relationen mellan religion och vetenskap för en viss grupp och för en individ som 

upplever sig tillhöra gruppen – för sättet att leva, att uttrycka sig, att skapa en 

förankring i tillvaron och i samhället (kursivering i original) (Skolverket, 2014). 

Av detta kan man dra slutsatsen att Skolverkets begreppsförklaring till religion och vetenskap 

har stöd av den forskning på området som jag tidigare presenterat.  

Humanism 
Vad står då om humanism i läroplanen? Inte så mycket, men ordet humanism nämns i 

kommentarmaterialet där man förklarar vad som menas med andra livsåskådningar:  

Med andra livsåskådningar avses världsbilder, moraliska system och meningssystem 

som inte har sin grund i föreställningar om övermänskliga väsen och en gudomlig 

moralisk ordning. Andra livsåskådningar ska förstås i vid mening och innefattar allt 

från välkända, etablerade former av sekulära livsåskådningar, som humanism och 
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existentialism, till människors personliga åskådningar, som ofta är en blandning av 

element från olika livsåskådningar och livshållningar (kursivering i original) 

(Skolverket, 2014) 

Även om humanism inte nämns uttryckligen i övriga texten så finns begreppet andra 

livsåskådningar med i varje mening där kristendom eller världsreligioner finns med. Värt att 

notera är att man alltså i Skolverkets skrift menar att humanism är en väletablerad sekulär 

livsåskådning.  

Läromedelsforskning 
Läromedelsforskning om mina undersökningsområden: humanism och relationen mellan 

religion och vetenskap är mycket knapp. Om humanism som livsåskådning har jag inte funnit 

en enda forskning kring, det närmsta jag kommit är en uppsats om livsåskådningar i läromedel 

från 2009. Den presenteras nedan men handlar inte om humanism specifikt. Om forskning 

kring relationen mellan religion och vetenskap i läromedel har jag funnit en studie från 2013. 

Även den presenteras nedan men har en annan vinkel än den jag undersökt. Det är tydligt att 

mitt undersökningsområde är litet forskat kring. 

I detta avsnitt kommer jag att först presentera forskning kring läromedel och därefter 

resultaten från de uppsatser som berört mina undersökningsområden. 

Boel Englund har bedrivit forskning om läromedel och skriver i artikeln Lärobokskunskap, 

styrning och elevinflytande följande om läromedlens inflytande i skolan 

Läromedlen har inflytande, men hur detta inflytande ser ut och hur starkt det är varierar. 

Variationen tycks i första hand bero på vem som står för undervisningen, men också på 

skolämne, skolnivå och utvärderingskrav (Englund, 1999, s. 330) 

Englund hänvisar till Christina Gustafsson som forskat om läromedelsinflytande och skriver 

att läromedel har inflytande över det som eleverna lär sig ”Om man som elev hänvisas till ett 

visst innehåll leder det lätt till att det blir just det innehållet man lär sig” (Englund, 1999, s. 

331) Av detta kan man utläsa att den undervisande läraren har stort ansvar för det som 

förmedlas till eleverna. Det material som läraren hänvisar eleverna till är avgörande för den 

syn som eleverna får av det område som det undervisas om. Englund har även varit en av 

författarna till en rapport för Skolverkets räkning, Läromedlens roll i undervisningen, som 

utkom 2006. Englund beskriver hur forskning kring läromedel sker genom tre fält, det första 

är det processorienterade forskningen som undersöker hur läromedlet kom till, alltså innan 

den når eleverna. Det andra fältet är det som kallas det användarorienterade forskning som 
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undersöker hur man använder läromedlet i undervisningen. Det sista fältet är den 

produktorienterade forskningen som utgår ifrån vad läromedlet innehåller, vilka värderingar 

som finns etc. (Englund, 2006, s. 19) I min undersökning är det den sistnämnda forskningen 

som är aktuell.  

2006 utkom Kjell Härenstam med en underlagsrapport till Skolverkets rapport I enlighet med 

skolans värdegrund, Härenstams rapport, En granskning av hur religion/trosuppfattningar 

framställs i ett urval av läroböcker, undersöker hur bilden av hinduism och islam framställs i 

läroböcker. Härenstam beskriver hur viktigt urvalet av det material som presenteras för 

eleverna är. ”Det är viktigt att markera, att det som väljs ut att representera en religion i en 

lärobok får avgörande följder för skolans och elevernas ställningstagande till denna religion 

eller de drag inom den som läroboken presenterar” (Härenstam, 2006, s. 8) Härenstams 

slutsats i sin rapport är att den bild som förmedlas av religioner inom religionskunskapen har 

förbättrats, med det avses i vilken dager exempelvis islam porträtteras. Härenstam menar att 

bilden av islam har blivit mycket mer positiv mot tidigare framställningar. Förklaring till detta 

menar Härenstam kan vara hur Sverige som land är icke-konfessionellt och därför finns inga 

mål med propagandistiska framställningar (Härenstam, 2006, s. 47). Dock ser Härenstam en 

skillnad i porträttering av hinduism kontra islam. Den bild som ges av hinduismen har inte 

genomgått samma utveckling som islam. Härenstam skriver att: ”Läromedelsförfattarna 

betraktar det nog som mindre problematiskt att skriva om och illustrera denna religion. Detta 

gör att man inte kan se samma förändringstrend i läroböckerna” (Härenstam, 2006, s. 47). Här 

kan man se att beroende på hur bilden av religionen ser ut i samhället och media så påverkas 

det som skrivs i läroböckerna. En religion som islam som varit ständigt aktuell i media de 

senare åren har i högre grad förändrats i läroböckerna än hinduism som inte haft samma 

mediala fokus.  

2013 kom en uppsats av Göran Hoffner från teologiska institutet, Religion och vetenskap i 

läromedelsböcker. Hoffner har undersökt hur relationen mellan religion och vetenskap 

presenteras i fem läromedel. Utgångspunkt för Hoffner var att undersöka hur man ur ett kristet 

perspektiv förmedlar synen på religion och vetenskap. Här har man alltså valt att undersöka 

kristendomens syn på vetenskapen. Detta ställer han sedan mot vad som står om vetenskap 

och religion i övrigt. Hoffners slutsats är att det i kapitlen om kristendomen presenteras en 

kontaktsyn på förhållandet mellan kristendom och vetenskap, det var endast ett läromedel som 

inte förmedlade denna syn. På frågan om hur religion i övrigt ställer sig till vetenskap så var 

det mindre kontakt och mer konflikt (Hoffner, 2013, s. 33). Nu bör tilläggas att Hoffners 
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uppsats inte handlar om hur man presenterar vetenskap i läromedel som ett eget fält, utan 

Hoffner gör en tolkning av vad som står i kristendomskapitlet och vad som står om religion i 

stort.  

Anders Bäckström utkom 2009 med en uppsats från Gävles universitet där han undersökte hur 

livsåskådningar presenteras i läromedel, han fann att livsåskådningar var underordnade 

världsreligionerna och gavs betydligt mindre utrymme och gav en fragmentarisk bild 

(Bäckström, 2009) 
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Teori och metod 
Jag kommer i denna uppsats använda mig av diskursanalys som teori och metod. Jag använder 

mig av Göran Bergströms och Kristina Boréus (2005) definition av diskursanalys som en 

teoretisk grund. Därefter kommer jag lyfta fram ett fokusområde för mitt arbete och min 

metod. Den bygger på Marie Carlsson och Kerstin von Brömssens Kritisk läsning av 

pedagogiska texter (2011). 

 Enligt Bergström och Boréus (2005) finns det två huvudfunktioner inom språket i texter, det 

ena är innebördsaspekten, som är speciellt intressant för mitt arbete. Innebördaspekten lägger 

fokus på författarens mening med den skrivna texten, vad som skrivs är en reflektion eller ett 

förmedlande av någonting av författaren. Den andra funktionen är den interpersonella 

aspekten vilket lägger fokus på mottagaren av texten, läsaren (Bergström & Boréus, 2005, s. 

16). Diskursanalys är enligt Bergström och Boréus (2005) ”någon typ av social praktik som 

har med språkanvändning i något speciellt sammanhang att göra” (Bergström & Boréus, 

2005, s. 17) Detta kan ge känsla av att det endast är göranden som räknas, men till sociala 

praktiker är språket tätt sammankopplat, så om elever i religionsvetenskap läser fakta ur en 

lärobok så får språket en otroligt viktig roll för hur eleverna uppfattar det som står. Det är en 

sammanlänkning mellan det interpersonella och innebördaspekten. Jag kommer att använda 

mig av två metoder, eller textanalytiska inriktningar. Den första är innehållsanalys som är den 

kvantitativa delen. Där kommer jag att fokusera på massan eller mängden sidor som ägnas åt 

humanism respektive religion och vetenskap. Mitt huvudfokus kommer att ligga på 

diskursanalys som textanalytisk inriktning, jag avser undersöka hur föreställningar (humanism 

som livsåskådning och religion och naturvetenskap) i en diskurs som läromedel, skapas. 

Denna metod är inriktad på innebördaspekten i texten (Bergström & Boréus, 2005, ss. 19-20). 

Viktigt för mig i mitt analysarbete av läromedlen är att reflektera över vilken typ av tolkning 

som görs. Det finns enligt Bergström och Boréus (2005) fyra tolkningsstrategier som bör tas i 

beaktande när man gör en textanalys. Den första handlar om att inse att alla som närmar sig en 

text är uttolkare av vad som står skrivet. Att man som läsare har en förförståelse, eller fördom 

om det som står skrivet. Den andra tolkningsstrategin är en användarorienterad strategi som 

utgår ifrån att man tar hänsyn till den kontext som texten är skriven i. Det är då viktigt att se 

till språket, om det är ett gammaldags språk eller om ord hade en annan betydelse i en annan 

tid. Det kan även röra sig om att se till vilken genre som texten är skriven i, det kan ge 

betydelse för hur man kan, bör tolka den. Den tredje tolkningsstrategin handlar om vilken 

innebörd en text har för en mottagare, en fråga kan då vara hur elever tolkar det de läser om 
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humanism eller om vetenskap och religion i läromedlen? Eleverna gör tolkningar utifrån de 

värderingar och den förförståelse som de har. I den sista tolkningsstrategin är inte aktörer, 

mottagare eller uttolkare det centrala utan hur en text förhåller sig i samband med en större 

helhet. För mig blir det då en fråga om hur kapitlet om humanism förhåller sig till exempelvis 

kapitlet om kristendom i ett läromedel. Bygger kapitlet om humanism på en annan struktur än 

världsreligionerna? Det är ett exempel på frågor man kan ställa sig i denna tolkningsstrategi 

(Bergström & Boréus, 2005, ss. 25-27). 

Inom diskursanalys är en central person Foucault som ses som ledande för diskursanalys. För 

Foucault innebär diskursanalys en fråga om makt: ”när diskurser skapas leder det till att 

människor kontrolleras, vilket sker genom ett antal procedurer som sammantaget kan kallas 

för uteslutningsmekanismer” (Bergström & Boréus, 2005, s. 311). Här förtydligar Bergström 

och Boréus (2005) Foucaults uttalande genom att som exempel på uteslutningsmekanismer 

välja att förklara något som sjukt eller inte sjukt, att man som författare genom sitt ordval är 

en maktutövare.  

Fokus läromedelsanalys 
I boken ”Kritisk läsning av pedagogiska texter” 2011, av Marie Carlsson och Kerstin von 

Brömssen kommer ett fördjupat perspektiv in gällande metoden för denna uppsats. Läromedel 

är en maktfaktor i skolan, det är läromedlen som säger vad som är centralt inom ett ämne, 

eller som Carlsson och von Brömssen uttrycker det: ”Läromedel kan rent allmänt också ses 

som ett av flera verktyg i strid om skolans innehåll inom den institutionaliserade skolans ram” 

(Carlsson & von Brömssen, 2011, ss. 34-35). Vidare skriver Carlsson och von Brömssen att 

det är just genom läromedel som kursplaner, mål och syfte ska förmedlas, här vill jag lyfta in 

ovannämnda Foucault och hans tankar om hur man genom en vald diskurs (här läromedel) har 

kontroll över de som läser materialet och då blir maktutövandet mycket stort. Ytterligare en 

förstärkning av läromedel som maktmedel kan jag se då Carlsson och von Brömssen hänvisar 

till Ulf P Lundgren och hans beskrivning av den samtida och den historiska reproduktionen. 

Med den samtida reproduktionen avses det som av läromedel och skola anses är aktuellt här 

och nu, och med den historiska reproduktionen avser man det som inom skolan menas som 

kunskap och bildning (Lindensjö & Lundgren, 2014, s. 16). Carlsson och von Brömssen 

menar vidare att det alltid är den historiska reproduktionen som vinner mot den samtida 

(Carlsson & von Brömssen, 2011, s. 35), detta för att det finns en tyngd hos det som är 

etablerat som legitim kunskap. Här kan jag se hur makt utövas genom att det som står skrivet i 

ett läromedel har en historisk tyngd eller pondus. Även här tycker jag mig kunna relatera till 
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Foucaults tankar om makt och uteslutningsmekanismer då det kan vara svårt att konkurrera 

med en etablerad och mer fast grund i läromedel. Därmed blir utrymmet för nya trender och 

den mer samtida reproduktionen betydligt mindre.  

 

 

Urval av läromedel 
När jag gjorde urvalet av läroböcker var det centralt att läroböckerna skulle vara anpassade 

för gy-11. Jag har inte gjort ett mer medvetet val av litteratur än att det är läromedel som är 

producerat från etablerade och kända förlag som exempelvis Gleerups eller Natur & Kultur. 

Beroende på mina valda områden att undersöka så har jag i förväg fått välja bort en del 

litteratur som helt enkelt inte tagit upp exempelvis humanism. En av läroböckerna har med 

både vetenskap och religion samt humanism, en annan hade inte med humanism och eftersom 

jag ville undersöka två böckers texter har jag tagit med tre läromedel för att få med humanism 

från två olika källor.  
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Analys 
Jag kommer i detta kapitel redovisa hur olika läromedel för religionskunskap kurs 1 för 

gymnasiet skriver om relationen mellan religion och vetenskap samt humanism. Strukturen i 

detta kapitel utgår ifrån att vart och ett av undersökningsområdena presenteras. Jag inleder 

med religion och vetenskap från två läromedel och därefter följer humanism från två 

läromedel. 

Religion och vetenskap 
De undersökta läromedlen är Söka svar: Religionskunskap kurs 1 och Religion 1 för 

gymnasiet. Båda läromedlen är anpassade för gy-11. Jag kommer att använda många citat och 

därefter koppla till min diskursanalytiska metod.  

Söka svar: Religionskunskap kurs 1 av Mattsson Flennegård och Eriksson 
I läroboken ”Söka svar: Religionskunskap kurs 1” från 2012 av Malin Mattsson Flennegård 

och Leif Eriksson ges området vetenskap och religion fem (5) av bokens 343 sidor. Men det 

är en fråga om hur man ser på innehållet, hälften av utrymmet ger författarna kreationism och 

Intelligent design och eftersom det inte är mitt undersökningsfokus tar jag inte med något om 

detta, varför endast två och en halv sida används i min undersökning.  I den inledande texten 

till kapitlet står att religion är ett tvärvetenskapligt fält och att det behövs kunskap om både 

historia, sociologi, psykologi och filosofi för att förstå de många dimensioner som ämnet 

innehåller (Mattsson & Eriksson, 2012, s. 109).  

Vetenskapen och tekniken har för många människor skapat en känsla av att människan 

själv behärskar världen. Det har i sin tur gjort att behovet av religion och religiösa 

förklaringar generellt har minskat. (Mattsson & Eriksson, 2012, s. 110).  

I det ovanstående stycket kan man från ett innebördsperspektiv få uppfattningen om att 

religion är något som hör till historien. Människan behöver inte längre religion då vetenskap 

finns som förklarar hur världen ligger till. Ur ett maktperspektiv från Foucaults synsätt 

hamnar religion i en underordnad position då man skriver att behovet av religion och religiösa 

föreställningar minskat. Tolkning av stycket blir att religion och vetenskap är oförenliga och 

att den ena utesluter den andra.  

Författarna fortsätter sedan med att förklara hur vetenskapen leder till eller bidrar med en mer 

sekulariserad världsbild: 
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För många har det också medfört en föreställning om att Gud inte alls existerar. 

Vetenskapen har gjort världsbilden mer sekulariserad. (Mattsson & Eriksson, 2012, s. 

110) 

Ur innebördsaspekten förstärks tolkningen att religion är förlegad och utkonkurrerad av 

vetenskap. Ett förtydligande av vad sekulariserad betyder ges inte.  

Efter denna korta inledning till religion och vetenskap beskrivs vetenskapens förhållande i var 

och en av världsreligionerna. Det står exempelvis att inom hinduismen har naturvetenskapen 

haft svårt att slå fäste för att man har tankar kring verkligheten som en illusion där målet är att 

slippa återfödas (Mattsson & Eriksson, 2012, ss. 110-111). Dessa stycken handlar alltså om 

hur religionerna förhåller sig till vetenskap, inte om vetenskap som livsåskådning. Här tycker 

jag att Foucaults maktperspektiv kommer väl in genom att man inte behandlar vetenskap som 

eget område. När man beskriver vetenskap från religionsperspektiv har man tagit bort 

vetenskap som eget område. Jag vill även koppla in Carlsson och von Brömssen (2011) när de 

skriver om den samtida och historiska reproduktionen. Då vetenskap inte får eget utrymme 

utan sätts in i religionernas perspektiv tar den historiska reproduktionen ett grepp över 

vetenskapen. Precis som Carlsson och von Brömssen (2011) skriver står den samtida 

reproduktionen i underläge kontra den historiska.  

Avslutande i stycket om världsreligionerna står att förhållandet mellan vetenskap och religion 

har en komplicerad historia, det beskrivs som följer: 

Förhållandet mellan naturvetenskap och religion har dock varit långt från 

oproblematisk. Många är det vetenskapsmän som av kyrkan eller motsvarande 

anklagats för kätteri, för att sprida irrläror och falska idéer. Idag är det främst de mer 

ortodoxa och fundamentalistiska företrädarna inom religionerna som utrycker sin 

skepsis inför naturvetenskapens teorier (a.a. s.111).  

Ur ett innebördsperspektiv och maktperspektiv kan man se ortodoxa och fundamentalister 

som motståndare till vetenskap. Eftersom man tidigare i stycket nämner både kätteri och 

spridandet av irrläror och därefter nämner ortodoxa och fundamentalister som dagens 

motsvarighet så kan jag koppla det till Foucaults tankar om uteslutningsmekanism. Ordvalen 

gör att läromedlet pekar ut två grupper som motståndare.   

Nästa kapitel eller stycke i texten handlar om kreationism och intelligent design, då ingen av 

dem ingår i min undersökning så använder jag bara styckets inledande text som fortfarande 

behandlar vetenskap och religion. Det står att den främsta konflikten berör skapelsen och 
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evolution men för vissa så är inte det ett oförenligt förhållande (Mattsson & Eriksson, 2012, s. 

111)  

 

Religion 1 för Gymnasiet av Göth, Lycken, Rüter och Wirström 
I boken ”Religion 1 för gymnasiet” (2012) ges området religion och vetenskap sex (6) av 

bokens 232 sidor totalt. Kapitlet är indelat i flera underrubriker, Vad är vetenskap? Tre 

förhållningssätt, Vetenskap och mening samt Vetenskap och etik. Inledningsvis skriver 

författarna om hur människans nyfikenhet är stor och både religion och vetenskap försöker ge 

svar på frågor rörande tillvaron. I Vad är vetenskap? förklarar författarna vad vetenskap är 

genom att berätta om olika områden som vetenskap arbetar inom. Som exempel beskrivs hur 

man kan studera samma sak på olika sätt eller olika nivåer, exempelvis hur en psykolog och 

en molekylärbiolog kan undersöka människan fast på olika sätt. Författarna tar upp 

vetenskaplig metod och teori. De avslutar det inledande stycket med följande meningar och 

därigenom närmar man sig förhållandet mellan religion och vetenskap: 

Vetenskapen har fått ett allt större inflytande och religionen ett allt mindre, i alla fall för 

många människor i Sverige. Ibland tolkas detta faktum som att religion och vetenskap 

är varandras motsatser. Och det är ett sätt att de på hur religion och vetenskap förhåller 

sig till varandra. Med det är inte det enda, och kanske inte heller det vanligaste. 

(kursivering i original)  (Göth, Lycken, & Wirström, 2012, s. 209) 

Den första meningen säger något om förhållandet mellan religion och vetenskap som gör att 

man kan koppla in Foucaults utelutningsmekanismer då författarna skriver att religionens 

inflytande minskar, ur ett maktperspektiv hamnar religion i underläge. Ur Bergström och 

Boréus (2005) tredje tolkningsstrategi som handlar innebörden i texten och vad den ger 

läsaren för bild av det som står, hur man som läsare får uppfattningen av att religion är 

underlägsen vetenskapen. I meningen efter lyfter författarna fram att det finns olika sätt att se 

på förhållandet mellan vetenskap och religion och att se de som motsatser är ett sätt, men inte 

det enda. Här öppnar man upp texten något från den tidigare lite negativa och ensidiga bild av 

religion.  

I nästa kapitel som har rubriken Tre förhållningssätt, söker författarna ge exempel på hur man 

kan se på relationen mellan vetenskap och religion. Man ger tre olika perspektiv på frågan och 

den första kallar man för ’gods of the gaps’. ’Gods of the gaps’ handlar om hur man genom 

vetenskapliga framsteg inte längre behöver de religiösa berättelserna som tidigare tjänade som 
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svar, exempelvis hur man tidigare kunde tro på Tor som orsaken till blixten och åskan men 

detta synsätt ses numer som förlegat.  

Vilken slutsats kan vi dra av detta? Att vi idag klarar oss utan religiös tro, eftersom vi 

idag har vetenskapen? Det finns de som anser det. De menar att människan har använt 

begreppet gud för att försöka förklara saker i tillvaron som annars verkar omöjliga att 

förstå. Gudstro förklarar ”the gaps”, luckorna i vår förståelse av tillvaron. Men ju mer 

vetenskapen förmår förklara, desto färre och mindre blir luckorna. Till slut kommer 

människan kunna förklara hur allt hänger ihop – och då behövs inga gudar. Och det 

betyder, menar man, att det inte behövs några gudar nu heller. Det som gudar används 

till är att förklara det vetenskapen ännu inte kan förklara. Ett sätt att se på förhållandet 

mellan religion och vetenskap är alltså att vetenskapen ersätter religionen. (kursivering i 

original) (Göth, Lycken, & Wirström, 2012, s. 210) 

I stycket beskriver författarna det som Ulf Görman (2000) beskrev utifrån Arthur Peacocks tre 

linjer för förhållandet mellan religion och vetenskap. Det första förhållandet var konflikt och 

det stämmer väl in på beskrivningen av ’gods of the gaps’ som beskrivs i boken. Jag kan även 

från ett innebördsperspektiv se hur man som läsare får bilden av religion som något som står 

för osanning och förlegad tro. Det, religion, är någonting som är underlägset vetenskap.  

I det andra förhållningssättet beskriver författarna att man kan se religion och vetenskap som 

oförmögna att jämföra då de talar om olika saker. De skriver följande:  

Båda behövs, och ingen människa kan leva ett helt eller gott liv utan att lära sig av både 

vetenskap och religion, menar man. Vetenskapen ger oss kunskaper om hur 

verkligheten fungerar. Religionen kan hjälpa oss att förstå varför allt finns och vad som 

är rätt och värt att eftersträva. (kursivering i original) (Göth, Lycken, & Wirström, 

2012, s. 210) 

Här förklarar man Peacocks andra linje, nämligen kontaktlöshet. Att religion och vetenskap 

står för olika saker och inte pratar samma språk. Ur innebördsperspektiv kan jag se hur man 

som läsare kan se detta synsätt som en sorts jämkning, att man vill undvika att ta ställning 

mellan dem. Även ur maktperspektiv vill man genom detta synsätt undvika att sätta den ena 

över den andra.  

Det sista förhållandet kallar man för Att söka det gemensamma, och det handlar om att se hur 

religion och vetenskap har olika sätt att förklara samma saker. Författarna börjar avsnittet med 

att förklara hur olika områden undersöks genom olika vetenskaper som biologi eller kemi men 

att det ibland krävs överskridande vetenskaper som biokemi. I fråga om religion och 
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vetenskap lyfter författarna fram Carl-Reinhold Bråkenhielm och hans lanserande av 

begreppet bioteologi där man söker förena den religiösa skapelsetron med den 

naturvetenskapliga evolutionsteorin. De förklarar denna förening genom följande: 

De abrahamitiska religionerna beskriver världen som ”skapad av Gud”. 

Naturvetenskapen talar om evolutionen. För många judar, kristna och muslimer är 

evolutionsteorin fullt möjlig att förena med tron på en skapargud. Men då måste man 

ompröva föreställningar som funnits tidigare inom dessa religioner om hur skapelsen 

har gått till. Man accepterar de vetenskapliga förklaringsmodellerna, och försöker tolka 

och förstå evolutionsteorin i ett religiöst sammanhang. (Göth, Lycken, & Wirström, 

2012, s. 211) 

Detta stycke kan tydligt kopplas till komplementaritetspricipen som både Peacock och Bohr 

lyft fram, båda förklaringarna är värdefulla och beskriver med olika ord samma saker. 

Bråkenhielm skriver om hur det andra antagandet från komplementaritetspricipen utgår ifrån 

att man respekterar att det finns olika sätt att se på saker och vetenskapen kräver ibland olika 

perspektiv och att det inte nödvändigtvis finns ett som står för det rätta. Ur 

innebördsperspektiv kan man tolka stycket som att man försöker riva de barriärer som 

eventuellt finns mellan religion och vetenskap. Författarna försöker ge möjlighet till olika syn 

på förhållandet mellan religion och vetenskap utan att sätta den ena före den andra. Det krävs 

dock en, enligt texten, omprövning av tidigare synsätt inom religionen vilket kan tolkas som 

att man använder religion för att passa in med en vetenskaplig syn. Utifrån den tolkningen kan 

vetenskapen ha ett övertag utifrån maktperspektiv gentemot religionen.  

Nästa kapitel i boken heter Vetenskap och mening. I det avsnittet vill författarna undersöka 

om vetenskapen kan ge svar på frågor som om det finns en mening med livet. För att förklara 

detta använder sig författarna av Bråkenhielm och Fagerströms bok ”Gud och Darwin – 

känner de varandra? Ett bioteologiskt samtal” (2005). Det är en bok där biologen Fagerström 

och teologen Bråkenhielm skriver till varandra och svarar på varandras funderingar kring 

föreningen mellan religion och vetenskap. Enligt Bråkenhielm och Fagerström finns det fyra 

fält som kan beskriva vetenskapens syn på frågan om meningen med livet. Det första är att 

livet har en religiös mening som man genom vetenskap kan bevisa. De menar att tillvaron är 

så otroligt komplicerad att det måste finnas en anledning, det kan inte ha tillkommit av en 

slump. Det andra fältet beskriver att livet har en religiös mening men vetenskapen kan inte 

förklara denna mening. Vetenskapen kan svara på hur världen utvecklats men inte vilken 

mening livet har. Religionen kan svara på den frågan. Det tredje fältet beskriver på meningen 
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med livet som att det inte finns en mening. Man kan ha vetenskapen som bevis för hur världen 

fungerar exempelvis genom evolutionsteorin, det finns ingen religiös mening med livet. Det 

sista fältet beskriver att det inte finns en religiös mening med livet med vetenskapen är inte 

rätt metod att använda för att svara på sådana frågor (Göth, Lycken, & Wirström, 2012, ss. 

212-213). Detta avsnitt om vetenskap och mening tycker jag visar på olika sätt att tänka kring 

religion och vetenskap, författarna ger olika alternativ som har en bas i forskning, och som 

kan hjälpa läsaren att se möjligheter mellan de båda och inte se dem som motsatser. Det är ur 

innebördsaspekt ett öppnande av möjligheter utan att lyfta fram den ena över den andra. 

Sista stycket om religion och vetenskap heter Vetenskap och etik, och här lyfter författarna hur 

man genom vetenskapliga framsteg måste ställa sig frågor rörande etik. Exempel är hur 

försöksdjur ska behandlas.  

Vad kommer forskningen att visa? Det kan vi inte säga på förhand. Därför kan vi inte 

heller på förhand veta hur vi ska använda de kunskaper vi forskat fram. När vi väl har 

kunskaperna – då kommer de svåra frågorna om hur vi ska använda dem.  

Därför finns det alltid en koppling mellan vetenskap och etik. Det finns 

forskningssammanhang där man måste diskutera frågor om rätt och önskvärt när det 

gäller hur man får fram resultaten. Det diskuteras ofta i olika forskningsetiska råd. Men 

sedan gäller det också hur vi använder det vi lärt oss. (Göth, Lycken, & Wirström, 

2012, s. 213) 

Ur ett innebördsperspektiv kan man se hur mycket ansvar som ligger på vetenskap och de 

forskningsetiska råden. Vetenskapliga framsteg måste diskuteras i vilken mån det är 

rättfärdigat att exempelvis utsätta djur för lidande. Det blir som ett konstant utvärderande och 

diskuterade kring frågor om rätt och fel, vad som är försvarbart. Hur sätter man in religion i 

detta sammanhang? Kapitlet om vetenskap och religion avslutas med följande mening: 

Har religionen något att bidra med i den diskussionen? Kan religionernas reflektioner 

över rätt och fel, som pågått i århundraden, ge nya perspektiv? (Göth, Lycken, & 

Wirström, 2012, s. 213) 

Dessa avslutande öppna frågor kring religionens bidrag till vetenskap och etik kan ge läsaren 

bilden av att religionen inte släppts in i de diskussionerna. När författarna sedan skriver att 

religionen kanske har nya perspektiv så innebär det ju att man ser religion som bärare av ett 

annat synsätt än vetenskapen och de forskningsetiska råden. Om man kopplar in de tre olika 

fälten att förhålla sig till om religion och vetenskap som Görman (2000) lyfter fram så kan jag 
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se både konflikt i och med att religion inte haft tillträde till diskussionen men även 

kontaktlöshet då man menar att de kan bidra med nya perspektiv. 

Humanism 
Jag kommer i detta avsnitt gå igenom hur två läromedel beskriver humanism. Då min metod, 

diskursanalys, bygger på det skrivna ordet kommer det att förekomma en del citat.  

Religion 1 för gymnasiet av Göth, Lycken Rüter och Wirström 
I boken ”Religion 1 för gymnasiet” ges området humanism fyra (4) av bokens 229 sidor. 

Kapitlet inleds med att författarna skriver att man kan ha flera olika sätt att se på livet och att 

alla inte behöver vara religiösa. Det kan även vara sekulära sätt att se på livet och humanism 

är ett exempel på en livsåskådning som inte nödvändigtvis innehåller en tro på Gud eller 

övernaturligheter. Efter det inledande stycket beskrivs vad ordet humanism betyder:  

Ordet humanism är svårt. Det kan stå för olika saker. Man brukar säga att det betyder: 

Att sätta människan i centrum. Och det vill förstås många göra. Därför finns det många 

som kallar sig humanister, både religiösa och icke-religiösa (Fetstilt i original) (Göth, 

Lycken, & Wirström, 2012, s. 188). 

Inledningsvis får läsaren veta att humanism är ett svårdefinierat begrepp och att människor 

som både är religiösa och icke-religiösa kan dela den. För att koppla till Bergström och 

Boréus (2005) tredje tolkningsstrategi om innebörden i texten för mottagaren, så anser jag att 

det inledande stycket om humanism inte bär på någon värdering som kan tolkas endera 

positivt eller negativt. Den kan dock uppfattas vara något diffus när man säger att det är 

svårdefinierat och kan betyda många olika saker.  

Texten fortsätter med en historisk genomgång av humanismen med start i renässansens 

önskan om återgång till antikens ideal. Man förklarar de humanistiska ämnena som filosofi, 

retorik, historia och grammatik. Författarna berättar om både den franska och 

nordamerikanska revolutionen och deras viktiga dokument (självständighetsförklaringen och 

förklaringen om människan och medborgarens rättigheter) samt hur FN antog den allmänna 

förklaringen om mänskliga rättigheter. Denna bakgrund till humanism ger en viss tyngd till 

begreppet. Satt i relation till Foucaults maktprincip försöker man i denna lärobok ge en bas till 

humanism som gör att den kan tolkas mer seriös än om inte bakgrunden beskrevs alls. Jag ser 

även hur det kan bli en fråga om den samtida respektive historiska reproduktionen som 

Carlsson och von Brömssen (2011) lyfter fram. När man ger en historisk bakgrund till ett 
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område får det en tyngd eller legitimitet då det betyder tradition och det är alltså inget nytt 

som kanske snart försvinner.  

Andra delen i texten om humanism har rubriken sekulär humanism och man beskriver hur 

begreppet sekulär betyder världslig eller icke-religiös. Att vara sekulär humanist menar 

författarna innebär att man är ateist eller agnostiker. Ateism förklaras som: ”De tror inte på 

några gudar eller övernaturliga företeelser” (Göth, Lycken, & Wirström, 2012, s. 189). 

Agnostiker förklaras som: ”De vill inte helt utesluta att det skulle kunna finnas något 

gudomligt eller övernaturligt. Men de verkar osannolikt, menar de, och i praktiken spelar det 

ingen roll (a.a.).  

I det ovanstående stycket kan man som läsare få intryck av att humanister är icke-religiösa. 

Man har lagt till ordet humanism begreppet sekulär som ger en annan innebörd för läsaren då 

man förklarat att det då främst gäller ateister eller agnostiker. För att förklara hur sekulära 

humanister ser på sin omgivning beskriver man det med följande förklaring: 

Sekulära humanister anser att människan själv kan komma fram till hur hon ska leva. 

Hon kan använda sitt eget förnuft och sitt samvete. Religioner är ett hinder för detta, för 

religioner vill ofta att människan ska lyda auktoriteter, till exempel heliga skrifter eller 

religiösa ledare.  

Därför ser man det som ett framsteg när religionens inflytande i samhället minskar. Att 

religionen i många länder fått mindre makt över lagar och samhällsbygge kallar man för 

sekularisering. De sekulära humanisterna välkomnar sekulariseringen.(Fetstilt i 

original) (Göth, Lycken, & Wirström, 2012, s. 189) 

Innebördsaspekten av stycket kan tolkas som att humanism är en individcentrerad 

livsåskådning, något som man för övrigt för fram i textens inledning, att sätta människan i 

centrum. Humanism kan ses som en sorts frihetskamp, vilket då kan ge att synen på religion 

hamnar i något dåliga dager. Om humanism är frihet genom förnuft och samvete så är ju 

religion då inte det. Här kommer humanism som en maktfaktor mot religionen, som 

presenteras som ett subjekt, då man beskriver hur religion är ett hinder för frihet då man 

exempelvis vill att människan ska lyda auktoriteter och att människan då inte själv får komma 

fram till hur hon vill leva. Som skäl till att ställa sig mot religionen sägs: 

För det första finns det inga förnuftiga skäl att tro på någonting gudomligt eller 

övernaturligt. Människans förnuft är högsta domare, och människan bör inte tro på 

något annat än förnuftet kan hålla för sant eller rimligt. 
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För det andra visar erfarenheten att religioner ofta förtrycker människan. Flera 

religioner begränsar till exempel kvinnors möjligheter att leva ett självständigt liv och 

förverkliga sig själva.   

I Sverige står organisationen humanisterna för denna typ av sekulär humanism. Den 

bildades 1979 (a.a. s.189-190). 

I stycket ovan tar humanismen ett kliv mot religion som är svår att misstolka. Jag tycker mig 

se ännu mer tydligt hur man genom makt vill få religion att framstå som någonting förlegat 

och faktiskt dumt att tro på. Genom att säga att det inte finns förnuftiga skäl att tro på 

religiösa föreställningar så är man per automatik oförnuftig om man tror på någonting 

övernaturligt. I det andra stycket skriver man att religion dessutom förtrycker människan, 

framför allt kvinnor, vilket leder till att den religiöse framställs dålig dager. 

Innebördsaspekten i stycket tolkar jag som att religiösa människor påstås inte ha samma 

respekt för män och kvinnor och att det inte är förnuftigt att tro på något som inte är bevisbart. 

Jag kan tydligt koppla detta stycke till Foucaults uteslutningsmekanismer då man använder 

värdeord som ”inte förnuftigt”, ”förtryck” och ”begränsar”. De är alla ord som ger en negativ 

bild av, i detta fall, religion.  

 

Relief: Livsvägar av Tidman och Wallin 
I Relief: Livsvägar finns ett kapitel som heter Att tro och veta. I det kapitlet ges humanism en 

(1) av bokens totala 240 sidor. Rubriken för humanism är Humanisterna, vilket kan leda 

tanken till att det rör sig om en grupp mer än en livsåskådning. Det första som står att läsa om 

humanisterna är: 

Många människor som har ställt religion och vetenskap mot varandra har kommit fram 

till att religionen inte håller. Exempelvis biologen Richard Dawkins har i flera böcker 

visat varför han anser att religion och vetenskap är oförenliga, senast i The God 

Delusion. De som tar avstånd från religion kallar sig ateister. Den största organisationen 

för religionskritiska personer i Sverige är humanisterna som har kontakter med liknande 

rörelser i andra länder. I exempelvis Norge är humaniströrelsen starkare än i Sverige. 

(Tidman & Wallin, 2012, s. 227) 

Det första som står ut i texten är en negativ bild av religion från de som kallar sig humanister. 

Att säga att religion inte håller betyder då att religion och vetenskap har jämförts och 

värderats till religionens nackdel. Som läsare blir man introducerad för Richard Dawkins och 

det man får veta om honom är att han är biolog och har skrivit många böcker som förklarar 
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hur religion och vetenskap är oförenliga. Men man får inte veta hur de är oförenliga. För att 

förstärka en negativ eller oförenlig bild av religion och vetenskap ger man exempel på 

Dawkins bok med den slående titeln The God Delusion. Här tycker jag att Foucaults 

maktförhållanden kommer väl till pass eftersom förhållandet mellan religion och vetenskap 

beskrivs som en kamp där den ena har förlorat och hänvisningen till en förespråkare av 

religion som irrlära. Innebörden av denna korta inledande text blir en bild av humanister som 

fientligt inställda till religion. I nästa stycke minskar inte det intrycket:  

Humanisternas livsåskådning avvisar religioner och gör anspråk på att bygga på 

vetenskap. Människan ska vara kritisk och bara tro på sådant som kan bevisas. Därför 

måste människor ta avstånd från religioner eftersom påståendena om gudar och andra 

verkligheter inte kan få stöd i vetenskapen. (Tidman & Wallin, 2012, s. 227) 

Från den tredje av Bergström och Boréus (2005) tolkningsstrategier som fokuserar på vilken 

innebörd en text ger läsaren så står det klart att humanister inte är religiösa, människor måste 

ta avstånd från religion samt att de tror på vetenskap och det som går att bevisas. När man 

måste någonting, som till exempel ta avstånd från en uppfattning, så tycker jag att det kan ses 

som ett stort maktutövande som ger en bild av humanism som en tillhörighet där man tvingas 

vara icke-religiös. En bild av humanister som nästan hetsar folk att ta avstånd förstärks i nästa 

stycke som har rubriken En mogen mänsklighet:   

Humanisterna ser på religioner som kvarlevor från en annan tid. I deras program står 

det: 

Vi tycker att det är tid för mänskligheten att bli mogen – att lämna bakom sig en 

världsbild byggd på myter och magi och istället nyttja vetenskap och beprövad 

erfarenhet till att förklara förhållanden i vår omgivning. (Tidman & Wallin, 2012, s. 

227) 

I det ovanstående stycket ger läromedlet läsaren intrycket av att humanister inte ser religion 

som något som hör hemma i nutiden, det är förlegat och dessutom omoget att tro på någonting 

övernaturligt. Det finns totalt en mening i texten om humanism som inte har en negativ 

prägel: 

De vill verka för att människor tar ansvar för sina liv, visar medkänsla mot varandra 

och lever jämställt. (a.a. s. 227) 

Men även om denna enda mening är den som har något positivt att säga om humanism eller 

humanister så bryts det snart av ett stycke med rubriken Kritik mot humanisterna. Rubriken i 
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sig ger läsaren en känsla av att det som tidigare stått inte har varit kritik vilket gör det ganska 

förvirrande. Sammantaget har texten varit mycket negativ i sin ton kring humanism och dess 

förhållande till religion och om det då är först nu som kritiken kommer så kan man fråga sig 

vad det som tidigare stått varit för något. Kritiken beskrivs som följande: 

Kritik mot humanisterna 

Självklart möter humanisterna kritik inte minst från religiösa företrädare. Kritiken går 

bland annat ut på att humanisterna gör sin icke-tro till en personlig övertygelse, som en 

religion – därmed visar de att människor behöver religion. En annan kritik riktar in sig 

på målet att utforma livet vetenskapligt. Ingen människa kan leva så. Vi måste tro och 

ta det mesta för givet i vår egen vardag. Annars skulle vi inte klara av livet. Dessutom 

är det som kallas ”vetenskap och beprövad erfarenhet” sällan en och samma sak. Inom 

vetenskapen står olika förklaringar och uppfattningar mot varandra. Vilken 

vetenskaplig uppfattning ska gälla? (Tidman & Wallin, 2012, s. 227) 

De inledande meningarna i denna kritik säger att humanister, som enligt egna utsagor är icke-

religiösa, egentligen är religiösa, men på sitt eget sätt. De håller sin övertygelse på samma sätt 

som en religiös person skulle göra. Meningen innebär alltså att humanister har en struktur som 

efterliknar religionen, detta skulle då innebära att de per definition är religiösa. Fortsättningen 

av kritiken tar bort all trovärdighet till humanism då det står i texten att ”ingen människa kan 

leva så”. Man menar i texten att på grund av humanismens tro till vetenskap och beprövad 

erfarenhet så räcker inte det för ett fullgott liv. Som tolkare av stycket så får jag intrycket av 

att humanism är något som man inte kan leva efter och det motsäger sig självt genom att säga 

sig vara icke-religiösa men är egentligen det.  
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Diskussion och slutsatser 
Utifrån styrdokumenten ska lärare undervisa om både olika livsåskådningar, där humanism 

lyfts fram som ett exempel, och om förhållandet mellan vetenskap och religion.  

Vad har jag då kommit fram till? I min metod och teorikapitel har jag funnit att läromedlen är 

en stark maktfaktor i skolan. Läromedlen representerar det som ämnet ska behandla. Jag 

tänker i min diskussion följa samma mönster som i analysen, att behandla områdena för sig 

med start i religion och vetenskap och därefter humanism. I min diskussion kring de olika 

områdena kommer jag koppla in det som forskningen säger i mitt bakgrundskapitel och jag 

kommer att resonera kring livsåskådningsbegreppet i relation till humanism och vetenskap. 

Varje avsnitt i diskussionen avslutas med en sammanfattning och jag kommer där försöka 

svara på min uppsats frågeställningar, hur humanism och vetenskap presenteras i läromedel.  

Relationen mellan religion och vetenskap 
Enligt forskningen kan man se på förhållandet mellan religion och vetenskap på olika sätt. 

Både Bråkenhielm och Görman lyfter fram olika sätt att se på förhållandet. Det ena är att se 

dem som i konflikt med varandra, det vill säga att de inte är förenliga. Det andra sättet är att 

se dem som kontaktlösa, de talar inte om samma saker och när de gör det använder de olika 

språk för att beskriva samma saker. Det sista sättet är komplementaritet, det är när de båda 

behövs, men att de inte nödvändigtvis är kompatibla.  

I läromedlet Söka svar: Religionskunskap kurs 1 ger författarna en otydlig bild av vad 

relationen mellan religion och vetenskap är. De börjar med att beskriva hur allt eftersom 

människan behärskar världen desto mindre behövs religion. När behovet av religion minskar 

så minskar tron på Gud och människan blir då mer sekulariserad. Om man ska ställa detta i 

relation till vad forskningen säger så tolkar jag det som om klyftan mellan religion och 

vetenskap ökar i utvecklade kulturer. Det är mycket fragmentariska meningar som ger en 

fragmentarisk bild av vetenskap och religion. Tolkningen jag gör av inledningen är att ju mer 

människan utvecklas, tekniskt och vetenskapligt, desto mindre religion behövs och finns i 

samhället, alltså är religion mer aktuell för de som i mindre utsträckning haft vetenskaplig och 

teknisk utveckling.  

En intressant aspekt som analysen av Söka svar: Religionskunskap kurs 1 visade var att man 

helt och hållet relaterar vetenskap i förhållande till var och en av världsreligionerna. Utifrån 

det som Carlsson och von Brömssen skriver om den historiska kontra den samtida 

reproduktionen, visas att den historiska reproduktionen klart har företräde. Vetenskapen får 
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inte stå för sig självt utan inblandning från världsreligionerna. Hur religionerna ser på 

vetenskap anser jag hör bättre hemma i respektive religions kapitel.  

Utifrån de styrdokument som Skolverket ställt upp och de förmågor som ämnet ska träna 

finns relationen mellan religion och vetenskap klart uttryckt. Eleverna ska ha kunskaper om 

relationen dem emellan, de ska kunna delta i den aktuella debatten som förs kring religion och 

vetenskap. I Söka svar: Religionskunskap kurs 1 finner jag ingen ingång för ett sådant arbete. 

Jag tycker att det är förvånande att författarna inte verkar ta någon hänsyn till Skolverkets 

formuleringar kring detta område. Utifrån ett livsåskådningsperspektiv framkommer ingen 

klar bild och författarna presenterar över huvud taget inte en vetenskaplig åskådning som ett 

alternativ. Det blir mer en fråga om huruvida man är för eller emot religion och gud.  

I det andra undersökta läromedlet, Religion 1 för gymnasiet, får man en annan syn på 

relationen mellan religion och vetenskap kontra den som ges av Söka svar: Religionskunskap 

kurs 1. Det första författarna ger sig på i boken är att förklara vad vetenskap innebär. Vilka 

grunder de har och hur de förhåller sig till olika områden, som biologi och kemi. Författarna 

ger förklaringar till att det finns olika sätt att se på förhållandet mellan religion och vetenskap, 

att de är varandras motsatser är ett sätt att se på det, men inte det enda. Här har författarna 

tidigt en koppling till forskningen och deras olika möjligheter för religion och vetenskap. Likt 

Görman och Bråkenhielm lyfter författarna, till Religion 1 för gymnasiet, fram att det inte rör 

sig om ett förhållningssätt utan flera. Efter inledningen i boken får läsaren lära känna tre 

förhållningssätt mellan religion och vetenskap, igen finns en klar koppling till forskning. I det 

andra stycket i boken ger sig författarna i kast med att reda ut hur vetenskap svarar på den 

svåra frågan om meningen med livet. Författarna söker med vetenskaplig grund ge alternativ 

till hur man kan se på frågan om meningen med livet. Det har enligt min mening en klar 

koppling till Skolverkets skrivning om att eleverna ska kunna ta ställning i den aktuella 

samhällsdebatten. Det är först när eleverna har alternativ på synsätt till ett ämne eller område 

som de kan ta ställning eller ge sig in i en debatt. Religion 1 för gymnasiet anser jag håller en 

hög akademisk nivå på det sätt att den refererar till forskning, exempelvis Bråkenhielm och 

Fagerströms bok Gud och Darwin – känner de varandra? ett bioteologiskt samtal (2005). 

Vidare fortsätter författarna med att ge elever/läsare möjlighet att ta ställning genom kunskap 

i aktuella frågor. I nästa stycke skriver författarna om etik och hur man genom vetenskapliga 

framsteg måste ställa sig frågor om det etiska i hur utvecklingen gått till.  

Hur presenteras vetenskap som åskådning i Religion 1 för gymnasiet? Boken ger en god grund 

för läsaren att botanisera i de olika sätt som man kan reflektera kring inom ett vetenskapligt 
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synsätt. Läsaren får vid flera tillfällen möta aktuella frågor där flera alternativa 

förhållningssätt läggs fram. Jag anser att man i Religion 1 för gymnasiet ger läsaren en god 

inblick till en vetenskaplig livsåskådning.  

Sammanfattning religion och vetenskap 
Av de två undersökta läromedlen finner jag att Religion 1 för gymnasiet presenterar relationen 

mellan religion och vetenskap på ett genomtänkt och professionellt vis. Den möter de krav 

som Skolverket ställt upp för ämnet religionskunskap på gymnasiet samt att den hänvisar till 

forskning. Det som presenteras i läromedlet följer det som forskningen säger. Det andra 

undersökta läromedlet, Söka svar: Religionskunskap kurs 1, ger en, utifrån forskning om 

relationen mellan vetenskap och religion, felaktig bild av både vetenskap som åskådning och 

relationen mellan vetenskap och religion. Den presenterar de som oförenliga och till större 

delen utifrån världsreligionernas perspektiv. 

 

Humanism 
Som tidigare nämnts i bakgrundskapitlet så saknas humanism som begrepp i förmågorna för 

ämnet religionskunskap för gymnasiet. Men det ges som exempel på andra livsåskådningar i 

kommentarmaterialet. Skolverket skriver att humanism är en väletablerad sekulär 

livsåskådning. Hur såg det då ut i de undersökta läromedlen? Lyfts humanism fram som en 

livsåskådning, vad får man veta om humanism egentligen? Ja svaret på den frågan är att de 

undersökta läromedlen ger helt olika bilder av humanism. I det ena läromedlet ges humanism 

en sida i omfattning medan i det andra får fyra sidor. 

 I Relief: Livsvägar inleder författarna med att skriva att för en del människor, som ställt 

religion och vetenskap mot varandra, har kommit fram till att religion inte håller. Detta 

uttalande står oförklarat. Jag väntar mig en förklaring till vad som menas, på vilket sätt håller 

inte religion? Men det som skrivs efter ger ingen vidare förklaring, författarna skriver om 

Richard Dawkins och hans bok The God Delusion samt att han inte kan se religion och 

vetenskap förenas. Men inte heller här ges någon förklaring till vare sig Dawkins 

ställningstagande eller vad hans bok vill förmedla. Att Dawkins bok handlar om huruvida 

religion och vetenskap är förenliga och inte om humanism är även det förvirrande. Det 

inledande stycket i Relief: Livsvägar ger en otydlig bild av vad humanism är, tolkningen för 

mig är att man vill förmedla en bild av humanism som något som ställer sig mot religionen. 

Författarna förstärker denna bild ytterligare när man senare i sin text skriver att humanister ser 

på religioner som kvarlevor från en annan tid. Man använder organisationen humanisternas 
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program och vill då få humanister att framstå som religionsfientliga. För mig blir bilden av 

humanister en grupp som vänder sig från religion och tycker att religiösa föreställningar är 

omogna.  

Vad skriver de då om humanism som livsåskådning? Begreppet livsåskådning nämns en gång 

i texten och författarna ger följande bild av denna livsåskådning: 

”Humanisternas livsåskådning avvisar religioner och gör anspråk på att bygga på vetenskap. 

Människan ska vara kritisk och bara tro på sådant som kan bevisas. Därför måste människor ta avstånd 

från religioner eftersom påståendena om gudar och andra verkligheter inte kan få stöd i vetenskapen.” 

(Tidman & Wallin, 2012, s. 217) 

Vad man kan ta med sig efter detta stycke är att humanism är icke-religiös åskådning, den 

hävdar att den bygger på vetenskap. Genom ordvalen ”gör anspråk på att bygga på vetenskap” 

så kan jag ur ett maktperspektiv se ett nedvärderande av humanismen.  

Ur ett forskningsperspektiv, hur ställer sig Relief: Livsvägars beskrivning mot forskning? Ja, 

forskningen benämner humanism som en svårdefinierad åskådning, den är inte enhetlig och 

lätt att säga exakt vad den betyder. Men det som Grenholm (1991) säger är att humanism kan 

vara både religiös och icke-religiös, den är individcentrerad i den bemärkelsen att man håller 

individen som varelse med ett egenvärde mycket högt. Läromedlet Relief: Livsvägar ger inte 

en bild av humanism som kan vara något annat än avvisande till religion. Den hårdaste 

kritiken mot humanism och humanister kommer under rubriken Kritik mot humanism där man 

skriver att humanister egentligen motbevisar sin egen idé då man är organiserade som en 

religion, att man gör sin icke-tro till övertygelse. Det i sig får mig att fundera på vad det är 

man vill säga om humanism. Det verkar som man vill få humanism att vara en förklädd 

religion som inte erkänner att det är ett mänskligt behov med religion. Det är också intressant 

att man skriver att människan inte kan leva utifrån ett vetenskapligt perspektiv, i boken 

skriver man: ”En annan kritik riktar in sig på målet att utforma livet vetenskapligt. Ingen 

människa kan leva så. Vi måste tro och ta det mesta för givet i vår egen vardag. Annars skulle 

vi inte klara livet” (Tidman & Wallin, 2012, s. 217). Vad är det man säger här egentligen? Att 

man måste tro på något övernaturligt för att ha ett liv eller att de som lever efter vetenskaplig 

åskådning inte har ett fullgott liv? Oavsett vad meningen är så är det hård kritik som inte får 

en tydlig förklaring.  

Det andra undersökta läromedlet var Religion 1 för gymnasiet och detta läromedel skiljer sig 

ordentligt från den förra. Här börjar författarna med att förklara vad olika livsåskådningar kan 
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vara, både religiösa och icke-religiösa. Man skriver att humanister kan vara både religiösa och 

icke-religiösa. Författarna förklarar att humanism kan översättas med att man vill sätta 

människan i centrum samt att det kan betyda många olika saker. Författarna lägger en del 

energi på att förklara humanismens historia och utveckling vilket visar att det finns en 

utveckling, att det inte är någonting nytt som inte har utvecklats och förändrats. Jag tycker 

också att detta sätt att presentera humanism på följer samma mönster som när man redogör för 

världsreligionerna vilket gör det mer legitimt.  

Efter genomgången av humanismens historia lyfter författarna upp sekulär humanism som en 

sorts humanism. Man skriver att de sekulära humanisterna är något mer tvivlande till religion, 

man vill se individen i centrum och inte lita till religiösa auktoriteter. Författarna beskriver i 

en mening om hur religion kan vara hämmande, religion som en egen varelse som hämmar 

människan. När man skriver att ”religioner ofta vill att människan ska lyda auktoriteter” 

(Göth, Lycken, & Wirström, 2012, s. 189) så beskriver man religion som en egen varelse, ett 

subjekt, med tankar som alltså inte kommer från människan utan läggs mot/på människan. 

Denna antydan om religion som ett subjekt fortsätter i nästa mening där man beskriver hur 

humanister kan kritisera religionen. Författarna tar upp hur religioner förtrycker människan 

och framför allt kvinnan och igen så blir religion ett subjekt som gör saker mot människan. 

Så vad säger läromedlet om humanism som livsåskådning? Religion 1 för gymnasiet beskriver 

humanism som en åskådning som är svårdefinierad, att den kan vara både religiös eller icke-

religiös. Humanism vill sätta individen/människan i centrum. Än så länge så följer man 

forskningens definition bra. Det är i beskrivandet av religion som subjekt som man skiljer sig. 

Forskningen säger ingenting om religion som subjekt som utövar makt eller begränsar 

människan.  

Sammanfattning av humanism i läromedel 
Som i sammanfattningen av förra området så skiljer det sig även här ordentligt mellan de 

undersökta läromedlen. Det läromedel som jag tycker, utifrån forskning och som 

livsåskådning, presenterar humanism på ett mer relevant sätt är Religion 1 för gymnasiet. 

Läromedlet presenterar humanism som något som utvecklats under lång tid vilket ger mer 

legitimitet. Författarna presenterar olika former av humanism och fördjupar sig i den sekulära 

humanismen. Det är i och för sig konstigt när man beskriver religion som maktutövare i form 

av ett subjekt. Relief: Livsvägar ger en märklig och avvisande syn på humanism. Humanism 

verkar vara fiende till religion utan omsvep eller nyanser. Det ges ingen inblick i hur 

humanism utvecklats eller hur den kan beskrivas som en livsåskådning.  
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Vidare forskning 
Denna uppsats har syftat till att belysa huruvida humanism och relationen mellan religion och 

vetenskap presenteras på ett sätt i läromedel som följer forskningen. Jag anser att uppsatsen 

har visat på en brist i läromedel. Inom området läromedelsforskning, och speciellt den 

produktorienterade forskningen (den som undersöker innebörden i texter), finns det mycket 

att göra. Särskilt om man tar hänsyn till vad som står i ämnets syfte och förmågor bör 

läromedel spegla detta i sitt innehåll. 

Om man tar i beaktande det som Christina Gustafsson kommit fram till angående 

läromedelsinflytande, där det material som eleverna är hänvisade till är just det de lär sig. Så 

kan man förstå hur viktigt läromedel är. Härenstam lyfter samma sak då han säger att det 

material som eleverna läser formar det ställningstagande de får till exempelvis en religion. 

Med tanke på att det inte finns någon tillsynsmyndighet för läromedel i dagsläget förefaller 

det ytterst viktigt att granskning av läromedel bedrivs ständigt. Att läromedel speglar det som 

Skolverket uttrycker relevant för ämnet religionskunskap i gymnasiet kan tyckas självklart. 

Men som min undersökning visat är spridningen på kvalitet och akademisk förankring bland 

läromedel stor. Jag hävdar att läromedel som maktfaktor spelar stor roll för elevernas tolkning 

av det som står skrivet. Att synliggöra ämnets förmågor och det centrala innehåll som ämnet 

vilar på och ställa det mot innehållet i läromedel anser jag är viktigt och borde göras i större 

utsträckning. Personligen anser jag att läromedel borde vara granskat av en myndighet då det 

har en så stor makt i skolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
 



Litteraturförteckning 
Bergström, G., & Boréus, K. (2005). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Björlin, O. (2003). Människan och tron. Stockholm: Bonnier Utbildning AB. 

Bråkenhielm, C.-R. (1991). Livsåskådningsperspektiv i naturvetenskap. i C.-R. Bråkenhielm, C.-H. 
Grenholm, L. Koskinen, & H. Thorsén, Aktuella Livsåskådningar del 2, Feminism, ekosofi, 
humanism, livsåskådningsperspektiv i psykologi och naturvetenskapen (ss. 226-234). 
Smedjebacken: Nya Doxa. 

Bäckström, A. (2009). Livsåskådningar i religionsundervisningen: En granskning av livsåskådningar i 
läromedel med utgångspunkt i aspekterna utrymme, beskrivning och kunskapssyn. Gävle: 
Höskolan i Gävle. 

Carlsson, M., & von Brömssen, K. (2011). Kritisk läsning av pedagogiska texter; Genus, etnicitet och 
andra kategoriseringar. Lund: Studentlitteratur AB. 

Englund, B. (1999). Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. Pedagogisk forskning i Sverige årg 
4 nr 4, 327-348. 

Englund, B. (2006). Läromedlens roll i undervisningen, Grundskollärares val, användning och 
bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Skolverket rapport 284. 

Franck, O., & Stenmark, M. (2012). Att undervisa om religion och vetenskap: Med grund i 
ämnesplanen för religionskunskap. Lund: Studentlitteratur AB. 

Grenholm, C.-H. (1991). Humanism. i C.-R. Bråkenhielm, C.-H. Grenholm, L. Koskinen, & H. Thorsén, 
Aktuella Livsåskådningar del 2; Feminism, ekosofi, humanism, livsåskådningsperspektiv i 
psykologin och naturvetenskapen (ss. 136-182). Smedjebacken: Nya Doxa. 

Gunnarsson, G. (2009). Från livsåskådning till livstolkning. Gem-rapport 7. 

Görman, U. (2000). Svenskars uppfattning om relationen mellan naturvetenskap och religion, en 
första rapport från en enkätundersökning. Svensk Teologisk Kvartalskrift. Årg 76, ss. 34-38. 

Göth, L., Lycken, R. K., & Wirström, V. (2012). Religion 1 för gymnasiet. Lettland: Natur & Kultur. 

Hedenius, I. (2009). Tro och Vetande. Sverige: Fri Tanke förlag. 

Härenstam, K. (2006). En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av 
läroböcker. Karlstads Universitet. 

Lindensjö, B., & Lundgren, U. P. (2014). Utbildningsformer och politisk styrning. Kina : Liber AB. 

Lindfelt, M. (2003). Att förstå livsåskådningar - en metateoretisk analys av teologisk 
livsåskådningsforskning med anknytning till Anders Jeffners ansatser. Stockholm: Uppsala 
University Library. 

Lindskog, A. (2012). Ett nytt innehåll i gymnasieskolans religionskunskap? i O. S. Franck, Att undervisa 
om religion och vetenskap: Med grund i ämnesplaner för religionskunskap (ss. 13-24). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Mattsson, F. M., & Eriksson, L. (2012). Söka svar: Religionskunskap kurs 1. Egypten: Liber AB. 

35 
 



SFS (2010;800). (den 17 Maj 2014). Skollag (2010:800). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
Hämtat från Skollagen: http://www.riksdagen.se 

Sigurdson, O. (2000). Att söka sanning: Om Anders Jeffner och Ingemar Hedenius. Svensk Teologisk 
Kvartalskrift årg. 76, ss. 14-18. 

Skolverket. (den 17 Maj 2014). Ämne religionskunskap. Hämtat från Skolverket: 
http://www.skolverket.se 

Tidman, N.-Å., & Wallin, K. (2012). Relief: Livsvägar Religionskunskap för kurs 1. Lettland: Gleerups 
Utbildning AB. 

 

36 
 


	Inledning
	Syfte
	Frågeställning
	Disposition

	Bakgrund
	Livsåskådning
	Religion och vetenskap
	Humanism
	Styrdokument
	Religion och vetenskap
	Humanism

	Läromedelsforskning

	Teori och metod
	Fokus läromedelsanalys
	Urval av läromedel

	Analys
	Religion och vetenskap
	Söka svar: Religionskunskap kurs 1 av Mattsson Flennegård och Eriksson
	Religion 1 för Gymnasiet av Göth, Lycken, Rüter och Wirström

	Humanism
	Religion 1 för gymnasiet av Göth, Lycken Rüter och Wirström
	Relief: Livsvägar av Tidman och Wallin


	Diskussion och slutsatser
	Relationen mellan religion och vetenskap
	Sammanfattning religion och vetenskap

	Humanism
	Sammanfattning av humanism i läromedel

	Vidare forskning

	Litteraturförteckning

