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Abstrakt  
 

 

I denna studie undersöks hur undervisningen om religion och vetenskap i 

religionskunskap 1 på gymnasiet kan vara konstruerad i klassrumspraktiken, det vill säga 

vad som presenteras angående förhållandet mellan religion och vetenskap, samt vad som 

sker i interaktionen mellan läraren och eleverna. Studien bygger på observationer av en 

klass och deras lärare under momentet religion och vetenskap. Observationerna har 

därefter analyserats med hjälp av diskursanalys. Resultatet visar två diskurser, vilka jag 

kallar för en sekularistisk rationell diskurs, samt en källkritisk diskurs. I den sekularistiskt 

rationella diskursen framgick det att relationen mellan religion och vetenskap 

presenterades på ett relativistiskt vis. Den relativistiska undervisningen triggade ett 

rationalistiskt tankesätt, vilket grundade sig i en sekularistisk syn på religion. Detta 

resulterade i att religionen framstod i underläge i förhållande till vetenskapen, vilket 

orsakade att religiösa livsåskådningar beskrevs utifrån ett ”dom”, medan sekulariserade 

beskrevs utifrån ”man”. I den källkritiska diskursen betonades kritiskt tänkande och 

källkritik, trots detta var den sekularistiskt rationella diskursen dominerande i 

klassrumspraktiken. Vidare visar resultatet att den sekularistiskt rationella diskursen kan 

undvikas om förhållandet mellan religion och vetenskap sätts i en historisk kontext, samt 

om undervisningen anpassas efter de kontextuella villkoren i klassen, vilket i detta fall 

var att eleverna hade en sekularistisk syn på religion. En annan lösning är att presentera 

olika perspektiv på kunskap, som till exempel ontologiska och epistemologiska ansatser, 

vilka följaktligen kan utmana elevernas syn på religion respektive vetenskap.  

 

Nyckelord: religion och vetenskap, religionsdidaktik, diskursanalys, relativism och 

rationalism  
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Inledning 
 

 

När jag skulle börja med mitt examensarbete i religionsvetenskap funderade jag över min 

studietid, om det var något som kändes osäkert inför mitt kommande yrke som 

religionskunskapslärare eller om jag hade stött på någon problematik under mina 

praktikperioder. Jag kom snabbt att tänka på hur mitt intresse för att undersöka kursmålet 

kring religion och vetenskap väcktes under mitt andra år på ämneslärarprogrammet, då 

jag utförde min första verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Min handledare rådfrågade 

mig hur jag ansåg att momentet angående religion och vetenskap skulle läggas upp, samt 

hur ämnesområdet skulle tas upp utan att ”troende elever skulle ta illa vid sig”. Hen ansåg 

sig själv ha bristande kunskaper inom området och hänvisade till att hen utbildat sig före 

2011, det vill säga innan religion och vetenskap skrevs in som ett kursmål i ämnesplanen. 

Under min sista praktikperiod då jag hade en annan handledare fick jag samma frågor, 

således uppfattade jag att det rådde förvirring hos vissa lärare angående hur momentet 

bör läggas upp och vilka perspektiv som ska tas med.    

 I det centrala innehållet i ämnesplanen står det att följande ska tas upp: ”Olika 

uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten.”, samt i kunskapskravet står det att eleven skall kunna ”redogöra för 

olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven 

göra en analys av de olika uppfattningarna”.1 Jag vill undersöka hur undervisningen om 

religion och vetenskap utifrån ämnesplanens direktiv kan vara konstruerad i 

klassrumspraktiken, det vill säga hur undervisningen utformas i det sociala samspelet 

mellan lärare och elever. Jag vill undersöka vad som tas upp angående relationen mellan 

religion och vetenskap, samt hur detta presenteras och vad det egentligen innebär att 

undervisa om ämnesområdet i ett pluralistiskt klassrum.  

 

 

 

 

  

                                                 
1 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 137 
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Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i ämnesområdet religion och 

vetenskap kan vara konstruerad, det vill säga hur relationen mellan religion och vetenskap 

presenteras, vilka perspektiv som tas upp och vilken betydelse valet att perspektiv har. 

För att undersöka detta kommer jag att observera när en lärare undervisar i momentet 

religion och vetenskap i en klass. Mina frågeställningar är:  

- Vad presenteras angående förhållandet mellan religion och vetenskap i den 

undersökta undervisningen? 

- Hur är undervisningen konstruerad i förhållande till detta?  

 

Metodologi  
 

Föreliggande arbete ämnar undersöka hur undervisningen i momentet religion och 

vetenskap kan vara konstruerad i klassrumspraktiken. Undersökningens teoretiska 

utgångpunkt och även analysmetod är diskursanalys. Diskursanalys är en språkorienterad 

metod som har sina rötter i socialkonstruktionismen, vilket betyder att språket inte endast 

representerar utan även konstruerar den sociala verkligheten.2 Det finns många olika 

diskursiva ansatser, men samtliga bygger på uppfattningen om att människans förhållande 

till verkligheten manifesteras genom diskurser. Detta betyder att diskurser präglar vår 

verklighetsuppfattning och att vi är fångade i den. Vidare kan föreställningssättet 

beskrivas som att alla våra tankar och ord är beroende av diskursen som vi befinner oss 

i.3 Diskursanalys innefattar således både epistemologiska och ontologiska antaganden 

gällande språkets roll i den sociala konstruktionen av världen, men även riktlinjer och 

tekniker för språkanalys. Vidare är diskursanalys inte endast en metod för analys av data, 

utan teori och metod är nära förbundna med varandra.4   

 Målet med diskursanalys är att beskriva, förstå, tolka och värdera de 

konstruerade undersökningsobjekten. Vanligtvis försöker forskaren förstå och tolka de 

                                                 
2 Katarina, Sjöberg, David, Wästerforss, red. Uppdrag forskning, Liber AB, 2008, Elin, Lundin, Konsten 

att hitta sin teori, s. 97 och David, Howarth, Diskurs, Liber AB, 2007, s. 11 
3 Ne.se (2017) ”Diskurs” (2017-05-17) 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diskurs  
4 Lundin s. 97 
 

 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diskurs
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meningsfulla praktikerna, men de kan även framföra förklaringar och slutsatser.5 I denna 

studie kommer diskurserna jämföras med tidigare forskning för att det ska vara möjligt 

att eventuellt framföra större anspråk och slutsatser som kan vara värdefulla för 

forskningsfältet 

 

Analysbegrepp  

  
Den diskursiva ansatsen som denna studie bygger på är huvudsakligen inspirerad av 

Howarth, Laclau och Mouffe, vilka är influerade av flera olika traditioner.6 Inriktningen 

grundar sig i ett antal teoretiska begrepp som kommer att fungera som analysverktyg i 

studien. Vidare följer en kort förklaring till de begrepp som kommer att användas i 

analysen av det empiriska materialet.  

 Tecken innefattar både en beteckning och det betecknade. En term har ingen given 

innebörd, vilket betyder att det är skillnad mellan beteckningen av något samt 

innebörden av det. Det betecknade motsvarar begreppet, det vill säga 

tankeinnehållet och föreställningarna om det.  Till exempel består tecknet ”hund” 

av ett uttryck, det vill säga hur vi betecknar och säger ordet. Det består också av 

ett tankeinnehåll som styrs av våra föreställningar av begreppet. Vidare kan vi 

skilja våra förställningar om ”hund” från till exempel ”katt” eller ”kanin”. I 

diskursanalys är intresset att undersöka hur det går till när tecken får sin mening. 

 Subjektsposition innefattar subjektets position i diskursen. Denna position 

bestäms både av den strukturella positionen, som till exempel yrket lärare. Andra 

perspektiv väger också in, som till exempel att vara ”kvinna”, ”kristen”, ”pappa” 

etc. Med olika subjektspositioner följer även olika glasögon att se världen, det vill 

säga att det påverkar vår verklighetsuppfattning.  

 Artikulation innebär processen då olika tecken förbinds till en diskurs.7   

 Hegemoni är en diskurs som inte utmanas, det vill säga att det inte görs några 

försök till att förändra diskursen. Detta kan även förklaras som ledning under 

samtycke.8 

                                                 
5 Howarth, s. 157  
6 Göran, Bergström, Kristina, Boréus, red. Textens mening och makt- metodbok i samhällsvetenskaplig 

text och diskursanalys, Studentlitteratur AB, 2016, G. Bergström och K. Boréus, Diskursanalys, s. 364 
7 Bergström och Boréus s. 365–373 
8 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy Towards a Radical Democratic 

Politics, Verso Books, Upplaga 2, 2001, s. 7-8 
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Hermeneutiska tankesätt i analysmetoden  
 

Utöver den diskursanalytiska ansatsen är analysmetoden i föreliggande arbete även 

influerad av hermeneutiska tankesätt. Bergström och Boréus menar att textanalyser alltid 

innehåller forskarens tolkningar. Detta grundar sig i att forskaren först ska tolka meningen 

och betydelsen av innehållet i texten, samt därefter tolka resultatet av textanalysen.9 

Enligt författarna har hermeneutiken bidragit med viktiga insikter som kan hjälpa 

forskaren i sin textanalys. En av dessa är den hermeneutiska cirkeln, vilken beskriver att 

en text tolkas utifrån texten som helhet och helheten utifrån delarna. Detta kan till 

exempel ge sig i uttryck då innebörden av en specifik term förstås först när den sätts i ett 

större sammanhang, det vill säga att delen förstås med hjälp av helheten.10 

 Författarna menar att en annan hermeneutisk tanke som är värd att ha i åtanke 

som forskare, är förförståelsen för det undersökta fältet. Författarna menar att utan 

förförståelse kan forskaren omöjligt tolka texten. Forskarens verklighetsuppfattning, 

individuella upplevelser, utbildning, språk, det sociala sammanhanget, samt andra 

faktorer påverkar hur personen kommer att tolka materialet. Det går inte att bortse från 

dessa faktorer, dock kan forskaren vara medveten om vilken förförståelse som präglar 

tolkningen av texten.11 

 

 

Metod för insamling av empiriskt material 
 

För att uppnå studiens syfte har jag valt observation som metod, vilket innebär att jag 

kommer att observera en klass och deras lärare i momentet religion och vetenskap i kursen 

religionskunskap 1 på en gymnasieskola. Genom att utföra observationer får jag möjlighet 

att uppleva hur undervisningen är konstruerad och vad som sker i klassrummet. Jag kan 

ta del av hur läraren och eleverna talar med varandra, vad som sker i samspelet mellan 

dem och hur undervisningen konstrueras i förhållande till detta. Om jag istället hade valt 

att analysera lärares stoff eller utfört intervjuer, hade jag erhållit kunskap om hur lärare 

tror att undervisningen kan komma till uttryck eller hur de har upplevt undervisningen. 

Fangen menar att observation gör det möjligt för forskaren att inhämta kunskaper om 

skeenden i den naturliga miljön, samt i samma ögonblick som de inträffar. På så sätt blir 

                                                 
9 Göran, Bergström, Kristina, Boréus, red. Textens mening och makt-  metodbok i samhällsvetenskaplig 

text och diskursanalys, Studentlitteratur AB, 2016, G. Bergström och K. Boréus, Samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys, s. 30 
10 Bergström och Boréus s. 31  
11 Bergström och Boréus S. 31–32 
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händelserna förstahandsupplevelser, till skillnad från om händelser återberättas i en 

intervju. Informationen som framkommer i intervjuer är subjektiv, då respondenten 

återger med egna ord hur den uppfattat en händelse. I observationer är forskaren också 

selektiv, dock kan denne reflektera över val och använda reflektionerna över dessa i 

analysen av materialet.12       

 Jag kommer att använda den kvalitativa formen ostrukturerad observation, 

vilken syftar till att inhämta så mycket information som möjligt om det undersökta 

fältet.13 Detta innebär att jag inte kommer att utgå från ett på förhand konstruerat 

observationsschema. Fältanteckningarna skrivs enligt Tjoras definition av naivt 

beskrivande, vilket betyder att jag som observatör inte tillför mina egna reflektioner vid 

observationstillfället, dessa tillkommer senare i analysdelen.14 Detta grundar sig i att jag 

inte vet exakt vad jag ska titta på eller vad jag kommer att upptäcka under 

observationerna, samt för att jag inte ska förbigå information som vid 

observationstillfället kan upplevas som ointressant, men som senare i analysen kan få 

viktig betydelse för studien.      

 I observationer kan observatören antingen vara deltagande eller icke-deltagande. 

En icke-deltagande observatör iakttar endast situationen utan att själv vara delaktig. Jag 

har valt att utföra en deltagande observation, vilket betyder att jag kommer att delta i den 

sociala interaktionen med personerna jag studerar. Jag kommer att tala med deltagarna 

samt anpassa mig till deras situation, således kan jag inhämta information som rör 

personliga och känslomässiga plan och därmed få mer djup i min studie.15 På grund av 

studiens omfattning kan det dock vara svårt att få tillträde till deltagarnas känslor och 

åsikter, då detta kräver att det finns en tillit mellan mig som observatör och deltagarna. 

Fangen menar att det under kortare fältarbeten kan byggas upp en ytlig tillit mellan 

forskare och deltagare, vilken kan räcka för att uppnå studiens syfte.16  

 Utöver observationerna i klassrummet kommer samtal som ägt rum mellan mig 

och läraren före och efter lektionstid också att hanteras som empiriskt material. Jag 

kommer att ställa frågor till läraren, till exempel om hur hen upplever att undervisa om 

ämnesområdet, samt hur stoffet är utformat och så vidare. Samtalen kommer att spelas in, 

                                                 
12 Ann-Marie, Sellerberg-Persson, Katrine, Fangen, Många möjliga metoder, Studentlitteratur AB, 2013, 

K. Fangen, Deltagande observation, s. 39  
13 Fangen, s. 42  
14 Ann-Marie, Sellerberg-Persson, Katrine, Fangen, Många möjliga metoder, Studentlitteratur AB, 2013, 

Aksel Tjora, Observationsstudiets sötma och de ibland lömska fältanteckningarna, s. 152–153 
15 Fangen, s. 38 
16 Fangen, s.51 
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samt skrivas ner på samma vis som observationerna, det vill säga som naivt beskrivande 

fältanteckningar.  

 Studien kan ses som en fallstudie, det vill säga en studie av ett enskilt fall, då jag 

endast följer en klass och deras lärare under ett moment. Frågan är då, om en sådan 

observation kan ge ett sanningsenligt resultat eller om det endast beskriver hur det ser ut 

i den undersökta kontexten. Kittelmann använde sig av kvalitativa etnografiska 

observationer då hon ämnade undersöka hur ämnet religionskunskap kan vara socialt 

konstruerat i olika gymnasieklasser. Kittelmann menar att resultatet i observationer kan 

ge en inblick i hur det kan se ut i en kontext. Konklusionerna i observationsstudier kan 

således generaliseras om teorin och empirin stämmer överens, vilket kräver att forskaren 

är tydlig i sina teoretiska utgångspunkter, tydliggör hur materialet har bearbetats, samt 

jämför och analyserar med andra liknande fall.17 Mot denna bakgrund finns potential för 

att min undersökning fungerar som en giltig inblick i hur undervisningen i momentet 

religion och vetenskap kan vara konstruerad i en gymnasieklass.  

 

Urval av empiriskt material  
 

Riktlinjerna för urvalsprocesser i kvalitativa studier är inte desamma som i kvantitativa, 

då syftet inte är att uppnå statistisk representativitet. Urvalet syftar istället till att ge 

exempel på extremfall eller på fall som kan förekomma i liknande kontexter.18 Urvalet i 

observationer sker ofta i förhållande till enheten som ska undersökas och följer därför 

sällan en konkret modell. Detta beror på att observationer ofta är beroende av enheten 

som ska studeras, det vill säga bunden till en grupp eller plats.19 Denna studie bygger på 

observationer av ett undervisningsmoment, följaktligen har gruppen som undersöks valts 

i förhållande till momentet.     

 Urvalsprocessen började med att jag kontaktade lärare vid olika skolor via e-

post. Jag kontaktade i första hand lärare som varit villiga att hjälpa mig under min c-

uppsats i religionsvetenskap, då jag intervjuade deras elever. En av dem skrev snabbt 

tillbaka och meddelade att jag gärna fick observera undervisningen. Hen undervisade i 

religionskunskap i två klasser, den ena klassen hade redan startat momentet och den andra 

                                                 
17 Karin Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, Göteborgs 

universitet, 2015, s. 88 
18 Fangen, s. 47 
19 Fangen, s. 45 
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skulle börja veckan därpå. Således föll det sig naturligt att jag valde att följa klassen som 

ännu inte startat, för att ha möjlighet att följa eleverna under hela momentet.   

 

Den undersökta gruppen 
 

Den undersökta klassen gick på en kommunal skola i en medelstor svensk stad. De 

studerade sista året på teknikprogrammet, vilket är ett studieförberedande program. 

Gruppen bestod av 21 elever, varav sju flickor och 14 pojkar. Läraren som undervisade i 

denna klass var legitimerad och hade varit verksam i skolan sedan 2004. 

  Religionskunskapskursen omfattade en termin, vilken var elevernas sista termin 

innan studenten. De hade religionskunskap två gånger i veckan, båda lektionerna var en 

och en halv timme långa. Vid det första observationstillfället hade eleverna läst kursen i 

cirka en månad. Religion och vetenskap var det tredje momentet i kursen, de hade tidigare 

läst det kortare introduktionsmomentet ”vad är religion och livsåskådning” samt 

momentet ”religion och identitet”.       

 

Forskningsetik 
 

Vetenskapsrådet framhåller att forskning är nödvändigt för att samhället ska utvecklas 

och drivas framåt, således har samhällets medlemmar rättighet till att forskning bedrivs. 

För att säkerställa detta finns forskningskravet, som innebär att tillgängliga kunskaper ska 

utvecklas och fördjupas. Samhällets medborgare skyddas samtidigt av 

individskyddskravet, vilket syftar till att individer som ingår i forskning inte ska utsättas 

för otillbörlig insyn, psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning.20 

Forskaren måste därför inför varje vetenskaplig undersökning väga forskningskravet och 

individskyddskravet mot varandra, det vill säga väga de förväntade kunskapstillskotten 

mot eventuella risker och negativa konsekvenser för deltagarna i undersökningen.21 I 

föreliggande arbete har riskerna bedömts som små, medan kunskapstillskottet kan komma 

att bli av betydelse.        

 I utformandet av undersökningen har jag utgått från forskningsrådet fyra påbud 

gällande etiska principer för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa 

principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

                                                 
20 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

Elanders Gotab, 2002, s. 5 
21 Vetenskapsrådet, s. 5  
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nyttjandekravet, vilka framhåller att forskaren har skyldighet att informera deltagarna om 

studiens syfte, att de har rätt att bestämma över sitt eget deltagande, att personuppgifter 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till dem, samt att materialet 

endast kommer att användas för forskningsändamålet.22 Vid observationstillfällena 

undertecknade läraren och eleverna en samtyckesblankett som informerade om dessa 

principer (se bilaga ett). Vidare kommer resultatet att redovisas så att ingen av deltagarna 

går att identifiera, för att säkerställa detta kommer personerna gå under alias.  

  

Genomförandet av observationerna 
 

Det första observationstillfället började med att jag mötte upp läraren, vi träffades cirka 

en halvtimme innan klassen skulle börja sin lektion. Vi gick igenom vad studien skulle 

innebära och jag fick studiematerialet som ingick i momentet. När lektionen började och 

klassen var på plats började läraren med gå igenom praktisk information om det 

föregående momentet och därefter presenterade jag mig. Under följande 

observationstillfällen gick jag till klassrummet några minuter innan lektionen skulle 

börja, för att få möjlighet att småprata lite med eleverna. Efter varje lektion dröjde jag 

kvar en stund eftersom det var flera elever som stannade kvar för att ställa frågor till 

läraren. Frågorna handlade både om inlämningsuppgiften från det föregående momentet, 

samt om religion och vetenskap.       

 Under observationerna satt jag på olika platser för att få möjlighet att observera 

alla elever lite närmare. När eleverna arbetade själva eller hade diskussionsuppgifter 

försökte jag ta del av så många elevers arbete som möjligt. Eleverna verkade oberörda 

över min närvaro och att ljudet i klassrummet spelades in.  

   

Transkribering av det empiriska materialet   
 

Ljudet spelade jag in på min mobiltelefon, utöver detta skrev jag fältanteckningar. Efter 

att samtliga observationer var utförda transkriberade jag ljudfilerna. Dessa 

transkriberades ordagrant, vilket betyder att alla citat som är tagna från observationerna 

är exakta beskrivningar av det som sades. Det som inte togs med i transkriberingarna är 

ljudet då klassen tittade på film, innehållet i filmerna har istället skrivits ner i 

fältanteckningarna.  

 

                                                 
22 Vetenskapsrådet, s. 7–14  
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Analysen av det empiriska materialet   
 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att analysera text utifrån en diskursiv ansats. I 

denna diskursanalys har jag analyserat det empiriska materialet för att svara på studiens 

frågeställningar med hjälp av Bergström och Boréus strukturmodell.23 Det första steget 

var att transkribera materialet, samt läsa igenom texten flera gånger för att skapa en 

överblick. Vidare strukturerades materialet med hjälp av modellen: problem- orsak till 

problem- lösningar.24        

 Jag började med att urskilja problem eller företeelser, samt orsakerna till dessa 

med hjälp av begreppen som presenteras i kapitlet ”analysbegrepp”. Olika tecken 

identifierades och kategoriserades och skapade således olika grupper, vissa med positiv 

laddning och andra med negativ. Den hermeneutiska cirkeln tillämpades också, då vissa 

ord fick sin innebörd och mening genom förståelse av helheten, samt att helheten 

uppfattades genom orden. Genom att kategorisera materialet på detta vis kunde jag 

följaktligen urskilja olika diskurser. Det sista steget i modellen är lösningar, vilka jag gör 

anspråk på i diskussionen, i samband med att resultatet jämförs med den tidigare 

forskningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Bergström och Boréus, s. 411 
24 Bergström och Boréus, s. 411 
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Forskningsöversikt  
 

 

Det råder brist på tidigare forskning om hur undervisningen i momentet religion och 

vetenskap kan vara konstruerad, vilket kan bero på att kunskapskravet skrevs in i 

ämnesplanen 2011. Det är även problematiskt att söka internationell forskning, då 

undervisningen i andra länder inte motsvarar det svenska religionskunskapsämnet. Att 

det råder brist på forskning motiverar studiens betydelse i det förhållandevis nya 

forskningsfältet.         

 I följande kapitel redogörs hur den aktuella forskningen ser ut, inledningsvis ges 

två författares olika teorier om hur förhållandet mellan religion och vetenskap kan 

analyseras. Därefter följer ett avsnitt om forskningen kring religion och vetenskap som 

ett nytt kursmål i ämnesplanen och vidare beskrivs problematiken kring relativism i 

momentet. Efter detta presenteras en intervjustudie som tar upp hur lärare upplevt 

undervisningen i religion och vetenskap. Avslutningsvis ges en sammanfattning av 

Kittelmanns diskursanalys om hur undervisningen kan konstrueras i 

religionskunskapsämnet.  

 

Relationen mellan religion och vetenskap 
 

Religion och vetenskap har varit ett debattämne till och från i flera århundranden och 

även idag förekommer det diskussioner om förhållandet mellan dem. Detta ska dock inte 

förstås som att det nödvändigtvis behöver förekomma motsättningar mellan religion och 

vetenskap. Det ger istället indikation på att det är ett ämne som engagerar många 

människor, både i historien och i vår tid.25 Det finns flera forskare och författare som har 

undersökt hur relationen mellan religion och vetenskap har sett ut genom historien, 

däribland Barbour, Stenmark, Thalén och Jonsson.26 På grund av studiens omfattning 

kommer jag inte att gå in djupare på detta. Vidare följer en presentation av Barbour och 

Stenmarks olika synsätt på hur förhållandet mellan religion och vetenskap kan analyseras.  

 

 

 

                                                 
25 Jonsson s. 25   
26 Ian G. Barbour, Religion and science- historical and contemporary issues, SCM Press Ltd, 1998, Olof, 

Franck, Mikael. Stenmark, red. Att undervisa om religion och vetenskap- med grund i ämnesplanen för 

religionskunskap, 2016, M. Stenmark, Kan religiös tro vara rationell? s. 97–110, David, Carlsson, Peder, 

Thalén, red. Swedish science press, 2015, P. Thalén, Religion och vetenskap- ett nygammalt tema i 

religionsundervisningen på gymnasiet, s. 135–149, Jonsson, s. 25–41 
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Teoretiska förhållningsätt till religion och vetenskap  
 

Barbours typologi  

 

Barbour har tagit fram en typologi som består av fyra kategorier, vilka kan fungera som 

pedagogiska verktyg för att analysera olika förhållanden mellan religion och vetenskap. 

Typologin är skriven utifrån kristendomen och ateismen i den västerländska kontexten, 

trots detta menar han att kategorierna även går att applicera i andra religiösa kontexter. 

Barbour menar att oavsett vilken kategori som används, bör den alltid sättas in i sin 

historiska kontext för att det ska vara möjligt att få en fullständig förståelse för det 

undersökta fenomenet.27      

 Typologin består av kategorierna: conflict, independence, dialogue och 

integration. Conflict betyder att religion och vetenskap står i konflikt med varandra. 

Motsättningarna beror på att de försöker besvara samma frågor men på olika vis, dessa 

frågor handlar ofta om vad som är den ”riktiga” sanningen, till exempel evolutionsteorin 

kontra skapelseberättelsen i bibeln.28 Independence betyder att religion och vetenskap 

svarar på olika frågor om livet, vilket innebär att det inte finns någon motsättning mellan 

dem. Religionen kan ge svar på moraliska frågor, som till exempel vad som är meningen 

med livet och vad som händer efter döden, medan vetenskapen kan ge svar på frågor 

rörande vår fysiska existens.29      

 Dialogue innebär att det finns en dialog mellan religion och vetenskap, samt att 

de berikar varandra med sina olika infallsvinklar. Ett exempel på detta är att forskare inom 

naturvetenskapen har tagit hjälp av religioners moraliska grundtankar när de har forskat i 

bio-teknologi. Det finns paralleller mellan religion och vetenskap, till exempel att båda 

mer eller mindre består av personliga uppfattningar, samt att de är teoriladdade.30 Den 

fjärde kategorin i typologin är integration, vilken innebär att religion och vetenskap blir 

ett och att de tillsammans skapar en helhet, detta förekommer till exempel i intelligent 

design, då vetenskapen används för att förklara religiösa fenomen.31  

                                                 
27 Zygon: Journal of Religion & Science (2002) “Response: Ian Barbour on Typologies - on Typologies 

for Relating Science and Religion” (2017-03-20) 

http://eds.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=b2ee04cb-1c83-

49d7-a0d3-807a19dc417b%40sessionmgr4009&vid=2&hid=4105 
28 Barbour, 1998, s. 79 
29 Barbour, 1998, s. 84 
30 Barbour, 1998, s. 90 
31 Barbour, 1998, s. 98 

http://eds.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=b2ee04cb-1c83-49d7-a0d3-807a19dc417b%40sessionmgr4009&vid=2&hid=4105
http://eds.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=b2ee04cb-1c83-49d7-a0d3-807a19dc417b%40sessionmgr4009&vid=2&hid=4105
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Stenmarks fyra perspektiv       

  

En annan forskare som beskriver olika teorier om förhållandet mellan religion och 

vetenskap är Stenmark, han har med hjälp av andra forskarens teorier tagit fram fyra olika 

perspektiv som kan beskriva hur religion och vetenskap kan förhålla sig till varandra. Den 

första teorin kallas för oförenlighetsteorin och innebär att vetenskap och religion står i 

konflikt med varandra och kan således inte förenas. Naturvetenskapens framgång har 

gjort religionen överflödig och en dag kommer naturvetenskapen att ”vinna” över 

religionen.32         

 Den andra teorin som Stenmark refererar till är utformad av biologen Stephen 

Jay Gould och kallas för separationsteorin. Teorin bygger på att det inte finns någon 

konflikt mellan religion och vetenskap, då det är två helt skilda fenomen med olika frågor, 

metoder och målsättningar. Den tredje teorin är en form av Barbours dialogue och kallas 

för kontaktteorin, vilken beskriver att religion och vetenskap trots att de är olika fenomen, 

kan komma att påverka varandras utveckling. Stenmark ger ett exempel på ett uttalande 

av Dalai Lama, då han säger att buddhismen dels har utvecklats på grund av att 

vetenskapens framgång har medfört att vissa tankar har behövt modifieras.33 

 Den sista teorin som Stenmark refererar till är Edward O. Wilsons 

ersättningsteori, som innebär att vetenskapen kommer att konkurrera ut religionen som 

livsåskådning, då den är föråldrar och innehåller felaktigheter. Vetenskapen bör således 

ersätta religionen, dock finns det en religiös instinkt hos människan och därför bör en ny 

livsåskådning fungera som ett substitut till traditionell religion. Skillnaden mellan 

ersättningsteorin och oförenlighetsteorin är att den förstnämnda menar att vetenskapen 

bör ersätta religionen som livsåskådning nu, medan oförenlighetsteorin menar att 

vetenskapens framgångar så småningom kommer att medföra att religionen blir 

överflödig och således konkurreras ut.34 

 

Religion och vetenskap som ett nytt kursmål i GY11  
 

Religion och vetenskap skrevs in som ett nytt kursmål i ämnesplanen 2011, i samband 

med den nya ämnesplanen och lärarutbildningen. Lindskog menar dock att det inte är ett 

nytt kursmål, utan ett nygammalt mål. Hon har jämfört kursmålen från 2011, 1994, 1970 

                                                 
32 Malin Löfstedt, red. Religionsdidaktik-  mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 2011, M. Stenmark, 

Naturvetenskap och religion, s. 81 
33 Stenmark, s. 81  
34 Stenmark, s. 81–82  
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och 1965 och resultatet visar att religion och vetenskap står uttryckligt i den nuvarande 

ämnesplanen, samt i kursplanen från 1965.35 Innehållet i ämnesområdet religion och 

vetenskap skiljer sig dock mellan kursplanen från 1965 och ämnesplanen från 2011. I 

1965 års kursplan betonas en judisk-kristen kontext som hänvisar till Marx och Freuds 

religionsförklaringar. Det framgår också att undervisningen ska utgå ifrån ett 

konfliktperspektiv, i vilket motsättningarna mellan religion och vetenskap ska betonas. I 

ämnesplanen från 2011 framgår det inte att ämnet ska utgå från ett konfliktperspektiv, 

religion och vetenskap ska istället analyseras i förhållande till det samtida samhället. 

Direktiven i ämnesplanen är inte bundna till en judisk-kristen kontext som i kursplanen 

från 1965, vilket ger läraren möjlighet att ta upp andra religioner utöver kristendomen, 

samt både naturvetenskap och andra vetenskaper som till exempel humaniora.36 

 Trots att religion och vetenskap inte har varit ett kursmål på över 45 år, påvisar 

Lindskog att många lärare ändå undervisat om ämnesområdet. Hon menar att en 

förklaring kan vara att lärare ofta traderar undervisning, det vill säga att de reproducerar 

den undervisning som de själva haft, vilket kan resultera i att innehållet ärvs av flera led 

med lärare. Hon menar också att lärare kan ha haft ett ledigt förhållande till 

myndigheternas bestämmelser och således undervisat om ämnen som inte funnits med i 

kursmålen. Hon anser dock att den mest troliga förklaringen är att både elever och lärare 

har känt ett behov av att diskutera religion och vetenskap i undervisningen.37  

 Thalén diskuterar också återinförandet av ämnesområdet religion och vetenskap 

i ämnesplanen. Han frågar sig varför religion och vetenskap åter igen tar plats bland 

kursmålen trots att det inte pågår någon aktuell konflikt i ämnet i Sverige. De möjliga 

förklaringarna kan vara att religion är ett spänningsfyllt fenomen i dagens samhälle, samt 

att religion återigen är ett debattämne hos religionskritiker som ofta använder 

vetenskapen i sina argument. Han menar att det inte råder någon problematik med 

återinförandet, dock finns det problem med de språkliga formuleringarna i ämnesplanen. 

Utformningen av kursmålet har vissa kopplingar till det tidigare målet från 1965, vilket 

medför problem då dessa har sitt ursprung i en äldre rationalistisk tanketradition. 

 Kursplanen från 1965 är skriven utifrån dåtidens samhälleliga kontext och den 

dåvarande livsåskådningsdebatten. Efter andra världskriget förlorade kristendomen sin 

                                                 
35 Olof, Franck, Mikael. Stenmark, red. Att undervisa om religion och vetenskap- med grund i 

ämnesplanen för religionskunskap, 2016, Annika, Lindskog, Ett nytt innehåll i gymnasieskolans 

religionskunskap? s. 22  
36 Lindskog, s. 20–21 
37 Lindskog, s. 21–22 
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andliga särställning, vilket öppnade upp för andra tankeriktningar. Dåtidens 

religionskritiker ansåg att tro och förnuft var dikotomier, samtidigt som den 

återuppväckta vetenskapstron medförde att naturvetenskapen sågs som en norm för allt 

förnuftigt tänkande. Detta avspeglas i kursplanen från 1965, då det finns en betoning på 

att religion och vetenskap ska ses utifrån ett konfliktperspektiv.38   

 I ämnesplanen från 2011 står det att det är tolkningar och uppfattningar som ska 

tas upp om religion och vetenskap och det framgår inte att det behöver vara en motsättning 

mellan dem. Detta speglar i sin tur ett senmodernt och till viss del relativistiskt samhälle, 

det vill säga att ingen får anse sig själv besitta högre kunskap och förståelse, eller tala om 

för någon annan hur det egentligen är.39     

 Det som lever kvar från 1965 års läroplan är benämningen ”livsåskådningar”, 

som är en term som ska ge ett sekulärt alternativ till religionerna. Thalén menar att 

begreppet medför bilden av: ”samtiden som ett stort smörgåsbord på det andliga planet 

med en mängd teoretiska alternativ att välja mellan; att detta val har en betydelse för hur 

vi lever våra liv; att valet kan ske utifrån en neutral position; att ett viktigt förberedande 

val är valet mellan en religiös eller en sekulär åskådning et cetera”.40 Eleverna får 

således uppfattningen om att de står utanför och neutralt kan analysera olika 

livsåskådningar, oberoende av till exempel kulturell kontext. De skolas på så vis in i ett 

rationalistiskt tankesätt då de ska analysera olika livsåskådningar.   

 Vidare kan detta resultera i att undervisningen kommer att handla om 

motsättningarna mellan religion och vetenskap och vad som är rätt att tro på, om inte 

läraren problematiserar och ger eleverna en mer nyanserad bild av begreppet 

livsåskådning. Religion och vetenskap placeras in i samma teoretiska modell för att ge 

svar på olika världsbilder och teorier om verkligheten. Detta kan tolkas som att de 

presenterar olika valalternativ, vilket ofta medför följdfrågan, vilka skillnader som finns  

mellan dem. Den rationella diskussionen om skillnaderna mellan religion och vetenskap 

gör sällan religionen rättvisa, då vetenskapen består av prövbar kunskap som påvisats 

genom olika metoder, medan religion innefattar kunskap utifrån teologisk spekulation 

och uppenbarelse. Detta ger vetenskapen fördel vilket Thalén anser är problematiskt, då 

det kan öka den samtida klyftan mellan ”vi” och ”dom”.41  

                                                 
38 Peder, Thalén, David, Carlsson (red.) Det postsekulära klassrummet- mot ett vidgat 

religionskunskapsbegrepp, 2015, Peder Thalén, Religion och vetenskap- ett nygammalt tema i 

religionsundervisningen på gymnasiet, s. 137  
39 Thalén, s. 138 
40 Thalén, s. 140 
41 Thalén, s. 141   
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Relativism i ämnesområdet religion och vetenskap    

      
I januari 2016 skrevs en artikel av ett antal forskare och debattörer till följd av en 

fortbildningsdag för lärare med temat ”naturvetenskapen och livets mening”, de menar 

att flera av lärarna som deltog hade en relativistisk kunskapssyn. Detta gav sig i uttryck 

då flera lärare menade att den vetenskapliga synen på livets utveckling kan likställas med 

till exempel kreationismen, det vill säga att naturvetenskapen beskrevs som en ideologi 

bland de andra.  Författarna menar att detta kan bero på att formuleringarna i 

styrdokumenten stärker denna typ av relativism, de ställer sig bland annat kritiska till 

beskrivningen i biologi där det står: ”kursplanen avser inte att lyfta fram 

naturvetenskapen framför andra sätt att beskriva världen. Det handlar istället om att 

belysa i vilka sammanhang och andra situationer naturvetenskapliga kunskaper är 

användbara”.42       

 Författarna menar att detta strider mot skollagen som vilar på en vetenskaplig 

grund. Eleverna ska naturligtvis få tro vad de vill eftersom det finns frågor som 

vetenskapen inte kan besvara, dock måste det dras en skiljelinje mellan vetenskaplig 

kunskap och annan kunskap. I läroplanen står det att eleverna ska lära sig att föra kritiska 

resonemang och formulera egna argument, författarna menar dock att eleverna måste 

förstå skillnaderna mellan vetenskaplig metod och spekulation för att det inte endast ska 

bli löst tyckande. De menar också att detta blir allt viktigare i det informationssamhälle 

som vi lever i idag, då det ställs höga krav på elevernas förmåga att vara källkritiska, 

vilket följaktligen ställer krav på att lärarna tränar eleverna i att skilja på vetenskap, 

spekulationer och desinformation.43     

 Löfstedt är en annan forskare, som med avstamp i den föregående artikeln, 

diskuterar andra aspekter av relativismen. Hon är lärarutbildare och menar att många av 

hennes lärarstudenter har en uppfattning om att det finns en olöslig konflikt mellan 

religion och vetenskap. På grund av detta började hon arbeta med att nyansera bilden av 

förhållandet mellan religion och vetenskap. Hon har dock upplevt att studenterna har svårt 

att förstå skillnaden mellan vetenskapliga teorier och trosutsagor. Hon ger ett exempel på 

evolutionsteorin, att den inte ska tolkas som en teori bland alla andra, utan istället som en 

teori som det finns vetenskapliga bevis för. Evolutionsteorin kan således inte jämföras 

                                                 
42 Skolverket, ”Kommentarmaterial till kursplanen i biologi”, Ordförrådet AB, 2011, s. 10 
43 Dagens nyheter (2016), Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap. (2017-03-13) 

http://www.dn.se/debatt/pseudoteorier-jamstalls-med-etablerad-vetenskap/ 

  

http://www.dn.se/debatt/pseudoteorier-jamstalls-med-etablerad-vetenskap/
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med till exempel intelligent design eller kreationism som bygger på trosgrundade 

förklaringsmodeller.44       

 Trots att hon undervisar om detta, tenderar hennes studenter att relativisera 

vetenskapen med personliga trosföreställningar. Hon menar att en möjlig förklaring till 

detta är det finns en rädsla för att vetenskapliga förklaringsmodeller och teorier kan 

uppfattas hotande för troende personer, det vill säga att vetenskapen relativiseras av 

respekt för individen. Löfstedt menar att detta bland annat kan grunda sig i skolans 

generella värdegrund. Hon menar att den naturligtvis ska följas i möjligaste mån, då den 

främjar jämställdhet, solidaritet och allas lika värde, dock får detta inte bli på bekostnad 

av skolans vetenskapliga grund. Hon anser att det går att finna en balans mellan dessa om 

läraren tydliggör skillnaderna mellan olika typer av teorier, utsagor och kunskaper, samt 

klargör skolans vetenskapliga grund och redogör för hur religion och vetenskap kan 

förenas.45  

 

En intervjuundersökning om undervisningen i religion och vetenskap 
 

Naeslund undersöker i sin studie vad momentet religion och vetenskap kan innebära för 

lärare. Han har intervjuat 14 lärare under 2013 och 2014 och resultatet visar att lärarnas 

stoff och arbetssätt varierar. Vid intervjutillfället var det två av lärarna som ännu inte 

börjat arbeta med den nya ämnesplanen, trots detta hade de ändå tagit upp förhållandet 

mellan religion och vetenskap, vilket har skett integrerat i andra ämnesområden under 

kursens gång. Några av de andra lärarna arbetade med religion och vetenskap som ett 

enskilt område, samt med att analysera ämnesområdet utifrån olika perspektiv. Det ges 

även ett exempel på religion och vetenskap som en fördjupningsuppgift.46 

 Lärarna tar upp problematik som de upplevt kring religion och vetenskap. En av 

lärarna menar att diskussionen om Darwin och Gud kan vara känslig för troende elever, 

dock anser han att undervisningen inte får bli lidande på grund av detta. Han 

problematiserar också vetenskapstron kontra religion, då han anser att många har svårt att 

ta i religionsämnet medan det finns en tilltro till vetenskapen, trots att vissa vetenskapliga 

teorier endast är provisoriska, medan det i religionsvetenskap och religionspsykologi 

                                                 
44 Löfstedt, Malin, ”Relativism, vetenskap och religionsundervisning”, Religion och livsfrågor 1:2017, s. 

12–13  
45 Löfstedt, s. 13 
46 Gun-Britt, Wärvik mfl, red. Skola, lärare, samhälle. Vänbok till Sverker Lindblad, 2016, Lars, 

Naeslund, Lojalitet uppåt, lyhördhet utåt och äkthet inåt. Religionslärarens röster om sin undervisning- 

särskilt i religion och vetenskap, s. 307  
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finns påvisade kunskaper.47 En lärare upplevde att religion och vetenskap var ett svårt 

moment att undervisa i, vilket berodde på att hon trodde att undervisningen var tvungen 

att utgå ifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. När hon senare upptäckte att så inte var 

fallet, ändrade hon inställning eftersom hon kände sig bekväm med perspektiv som till 

exempel religionsvetenskap och teologi.48     

 De kontextuella villkoren i de undersökta lärarnas undervisning styrdes av vad 

eleverna hade för inställning till skolan, samt till ämnet religionskunskap. En lärare ger 

olika exempel på detta. Hon undervisade bland annat en grupp där många av eleverna var 

djupt troende och hade förutfattade meningar om en annan världsreligion. Läraren 

utformade då undervisningen i syfte att skapa tolerans och förtroende för ”de andra”. Hon 

ger också exempel på sekulariserade elever som ofta anser att troende är ”dumma i 

huvudet”, samt troende elever som kan ha svårt att förstå hur vissa inte tror på någonting. 

Läraren menar att dessa elever på olika vis ställer sig kritiska till ämnet och att de behöver 

olika ingångar för att öka sin tolereras för andra människor.49  

 

Karin Kittelmann Flensners diskursanalys av religionskunskapsämnet  
 

Karin Kittelmann Flensner har gjort en studie i syfte att undersöka hur 

religionskunskapsämnet kan konstrueras i klassrumspraktiken i dagens svenska 

pluralistiska samhälle. För att undersöka detta genomförde hon observationer på tre större 

kommunala gymnasieskolor under läsåren 2011–2012. Observationerna utfördes på både 

studie- och yrkesförberedande program och omfattade sammanlagt 13 lärare och 24 olika 

klasser. Fältet och talet som observationerna bygger på, har därefter analyserats med hjälp 

av diskursanalytiska begrepp och ingår således ontologiskt i det poststrukturalistiska 

fältet.50 Kittelmann identifierar fyra olika diskurser i sin studie, vilka är en sekularistisk 

diskurs, en andlig diskurs, en svenskhetsdiskurs och en privat/ en akademiskt rationell 

diskurs. Vidare följer en sammanfattning om varje identifierad diskurs.  

En sekularistisk diskurs  

 

Den sekularistiska diskursen var enligt Kittelmann hegemonisk i religionsundervisningen 

och satte ramarna för hur ämnet konstruerades. Diskursen visade att det förekom en 

                                                 
 
48 Naeslund, s. 308 
49 Naeslund, s. 308 
50 Kittelmann, s. 280  
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kronocentrisk syn på historien och tiden, vilket gav sig till känna då den nutida människan 

beskrevs som fulländad, medan religiositet tillhörde det förflutna och ”dåtidens 

människor som inte visste bättre”. Människor som idag är religiösa ansågs leva kvar i en 

förgången tid, då den moderna människan inte längre behöver religionen. Att samhället 

är präglat av mångfald och olika uppfattningar höll eleverna med om, dock artikulerades 

fenomen som till exempel pluralism och mångfald, som problematiskt för religiösa 

personer. Vidare associerades religiositet och religiösa personer med intolerans, medan 

icke-religiösa personer kopplades samman med öppenhet och tolerans. Att beskriva sig 

själv som icke-religiös var likvärdigt med att vara neutral i förhållande till religion och 

orden ”neutral” och ”objektiv” hade positiva laddningar. De flesta av eleverna beskrev 

sig själva som ateister i helklassdiskussioner, trots att det i mindre gruppdiskussioner 

framgick att flera av dem var troende. Ateismen artikulerades som en neutral position, 

vilket också beskrevs som att vara ”normal”. Motsatsen till normal är onormal, vilket i 

det här fallet var att vara religiös.51     

 Individualism var viktigt i samtliga klassrum, vilken hade innebörden att vara en 

rationell och självständig individ som kunde göra sina egna val. Religion och religiositet 

beskrevs ofta som individualismens motpol, på grund av att religionen associerades med 

att blint följa irrationella och kollektiva regler.52 Att tänka kritiskt är en förmåga som 

tränas i alla skolämnen och ska således genomsyra all undervisning, dock förekom det i 

religionskursen att det kritiska tänkandet istället fick innebörden att kritisera. Detta 

resulterade i att vissa elever gjorde narr av, samt skämtade om olika religioner på ett 

opassande sätt.53        

 I undervisningen om ämnesområdet religion och vetenskap utmanades den 

sekularistiska diskursen och istället framträdde flera artikulationer parallellt. Detta anser 

Kittelmann beror på att lärare introducerade andra perspektiv för eleverna, vilka dels hade 

evolutionsteoretiska och perceptionspsykologiska förklaringsmodeller till religion och 

olika religiösa föreställning. Det förekom också ontologiska och epistemologiska 

frågeställning, som till exempel vad som är möjligt att veta och om människan endast är 

styrd av olika kemiska signalsubstanser.54     

 I den sekularistiska diskursen framgick det att religion var en privatsak och 

således inte borde diskuteras offentligt, vilket krockar med de förväntningar som finns i 
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53 Kittelmann, s. 283 
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kursen, det vill säga att eleverna förväntas diskutera religion och religiositet. Kittelmanns 

diskursanalytiska antagande är att när en diskurs har övertaget utesluts andra sätt att tala. 

Detta kan kopplas samman med företeelsen då eleverna beskrev sig själva som ateister i 

helklassdiskussioner trots att de var troende. De uttryck som ofta förekom var ”religiösa 

människor är övertygande om att”, ”kristna tycker att”, ”muslimer tror” eller ”vi i Sverige 

är” och så vidare.55    

En andlig diskurs  

 

Kittelmann beskriver andlighet och religiositet som flytande signifikanter, vilka således 

hade olika innebörder i olika diskurser. Religiositet associerades huvudsakligen med tro 

på specifika dogmer och underkastelse av religiösa regler och ritualer, till exempel som 

religion beskrivs i den sekularistiska diskursen. Andlighet förknippades dels med 

religiositet, men kunde också associeras till något frivilligt och som ett bejakande av den 

egna personen.56 Detta ingick ofta i tron på ”något större”, något övernaturligt eller en 

andlig dimension, vilket var accepterad dittills att det inte hade någon koppling till 

organiserad religion. Kittelmann ger ett exempel på en klass som fick i uppgift att skriva 

en text om sin egen livsåskådning. Den sekularistiska diskursen vad känd i klassrummet 

då de flesta uttalat sig vara ateister, dock visade skrivuppgifterna att 17 av 22 elever 

trodde på något som kan beskrivas som en andlig dimension.    

 Andligheten hörde ihop med privatreligiositet och hade starka kopplingar till 

individualismen som präglade klassrummet.57 I den andliga diskursen beskrev eleverna 

människan som meningsskapande och meningssökande, samt att detta var naturligt och 

något som vi ägnat oss åt genom alla tider. Det förekom ofta diskussioner om vad det 

innebär att vara människa och om vi har en själ eller inte. I diskursen var diskussioner 

kring olika religioner och livsåskådningar mer öppen och tolerant, eleverna utforskade 

mer och vissa av de som ansåg sig vara ateister kunde till exempel säga att de tilltalades 

av tanken om reinkarnation.58      

 Enligt Kittelmann uttryckte flera av lärarna att eleverna hade bristande 

faktakunskaper om olika religioner, till exempel den åttafaldiga vägen eller religiösa 

texter. Detta resulterade i att lärarna tvingades undervisa mer om kännetecknen för de 

olika religionerna, vilket medförde att den sekularistiska diskursen triggades igång, då 
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eleverna ansåg att religiösa påbud och regler var irrationella. Vissa av lärarna försökte att 

arbeta vidare och nyansera denna typ av faktakunskaper genom att diskutera begrepp som 

till exempel ”helig”. Begreppet helig kunde både förknippas med religiositet med även 

till fenomen som var heliga för eleverna, till exempel föremål, personer eller platser.59 

En svenskhetsdiskurs  

 

Enligt Kittelmann förknippade eleverna svenskhet med föreställningen om Sverige som 

ett kristet land. Detta hade inte några större kopplingar till religion och religiositet, utan 

handlade snarare om att särskilja ett ”vi” i förhållande till det som kändes främmande och 

annorlunda. Eleverna talade om Sverige på två olika vis, det ena beskrev landet som ett 

av de mest sekulära i världen. Den andra beskrivningen handlade om Sverige som ett 

kristet land, vilket Kittelmann menar både utmanar den sekularistiska diskursen men även 

förstärker den.60 Att vara kristen artikulerades som relaterat till trosföreställningar. Att 

vara döpt, konfirmerad eller medlem i svenska kyrkan behövde inte betyda att personen 

var kristen. Flera elever artikulerade att de inte identifierade sig med någon tro och andra 

människor som var starkt troende kunde uppfattas som ett hot. Religion förknippades med 

”den etniske andre” och vissa av eleverna kunde känna en vilsenhet och hade ibland svårt 

att placera Sverige i en religiös och kristen kontext.61   

 Svenskheten förknippades ofta med begreppen rationalism, individualism, 

respekt och öppenhet för olika levnadssätt. Religiositet var accepterat om det gick att 

förena med någon av dessa aspekter och om personen ”var som alla andra”. När religion 

och kristendom konstruerades i den sekularistiska diskursen blev resultatet annorlunda 

jämfört med när religion och kristendom konstruerades i förhållande till Islam och 

multikulturalism. Det fanns en föreställning om religiösa som främmande och att de inte 

alls hade liknande trosföreställningar som de själva. Religiösa personer benämndes som 

”dom” och beskrevs som ”konstiga”, ”galna”, ”lurade” och ”ointelligenta”. Trots att 

eleverna artikulerade ett tydligt avståndstagande i förhållande till att se sig själva som 

troende eller religiösa, kan detta beskriva konstruktionen av en specifik typ av svenskhet 

som förknippas med luthersk kristendom.62  
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En privat och en akademisk rationell diskurs 

 

De diskurser som tidigare har nämnts har fokuserat på vad som artikulerats i 

religionskunskapsklassrummet, medan denna diskurs tar upp hur det har artikulerats, 

dock går dessa hand i hand. Kittelmann menar att det tydligt gick att utläsa olika sätt att 

tala i olika klassrum, vilket fick betydelse för hur ämnet konstruerades. 

 I den så kallade privata diskursen hade samtalen oavsett vilket ämne som togs 

upp, en mer privat och informell samtalston, vilket även kan beskrivas som ett mer 

personligt sätt att tala. Den andra diskursen kallas akademisk rationell diskurs, i vilken 

det förekom ett mer formellt sätt att tala. Kittelmann menar att båda sätten att tala förekom 

på både yrkes- och studieförberedande program, dock framträdde den privata diskursen 

oftare på yrkesprogram medan den akademisk rationella vanligtvis förekom på 

studieförberedande program.63       

 Elever som gick yrkesprogram talade ofta utifrån sig själva, exempelvis i 

termerna ”jag tycker att” eller ”jag är”. Eleverna som gick studieförberedande program 

uttryckte sig istället ofta på följande vis ”muslimer anser” eller ”en religiös position kan 

vara”.64 Kittelmann anser att detta även påverkade undervisningens utformning. Hon ger 

ett exempel då en lärare undervisade om olika ritualer. I den privata diskursen kunde ett 

exempel på ett ritual tas upp, medan i den akademiskt rationella diskursen fick eleverna 

se på ritualen utifrån olika perspektiv, vilket kan ge en djupare förståelse och en mer 

nyanserad bild av fenomenet. Resultatet av detta blir således att eleverna som går ett 

studieförberedande program får en utbildning med mer analytisk och generell karaktär, 

vilket kan möjliggöra en mer utvecklad begreppsförståelse, medan eleverna på 

yrkesprogram erhåller en undervisning som fokuserar på konkreta exempel av 

ämnesinnehållet.65 
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Resultat 
  

Sammanfattning av lektionsinnehållet i momentet religion och vetenskap i 

den undersökta klassen 

 

Resultatkapitlet inleds med en sammanfattning av undervisningen i ämnesområdet 

religion och vetenskap i den undersökta klassen. Efter detta redovisas resultatet, det vill 

säga diskurserna som har framträtt genom analysen av det empiriska materialet. 

 Momentet bestod av fyra lektioner, den fjärde och sista lektionen var ett skriftligt 

prov. På provet kunde eleverna uppfylla kunskapskraven för E-A, utöver detta hade de 

även möjlighet att komplettera provet med ett seminarium senare under kursens gång, 

under en så kallad ”provvecka”. Under provveckan hade eleverna prov i samtliga ämnen 

och i religionskunskapen fungerade detta som ett tillfälle för eleverna att förbättra sina 

resultat i valfritt moment.        

 Läraren uppgav att materialet till momentet religion och vetenskap dels var 

hämtat från kursboken ”En människa- tusen världar”, samt från hemsidan ”SO-

rummet”.66 Läraren sade att momentet hade varit svårt att undervisa i de första åren efter 

att det hade skrivits in i ämnesplanen, då hen inte hade erhållit någon utbildning om detta 

under sin studietid på lärarprogrammet, eller fått någon fortbildning via skolan. Läraren 

sade dock att momentet nu, efter mycket arbete och eftertanke, var ett av de mest 

tillfredställande ämnesområdena att undervisa i. Läraren sade att utformningen av 

undervisningen såg olika ut beroende på program. Teknikprogrammet som jag 

observerade hade en typ av undervisning, vilken enligt läraren skiljde sig från 

byggprogrammets undervisning som inte innehöll lika många teoretiska begrepp. Enligt 

läraren berodde detta på att eleverna på byggprogrammet hade svårare att förstå och 

tillämpa olika teoretiska begrepp i sina analyser och således behövde en ”enklare” 

undervisning.        

 Lektion ett började med att eleverna i par skulle beskriva med en mening vad 

skillnaden mellan religion och vetenskap var. Vidare följdes detta upp i helklass och 

därefter inledde läraren en föreläsning om vad vetenskap är, samt vad religion är. Därefter 

fortsatte läraren att prata om olika modeller som fungerade som verktyg för att analysera 

olika förhållanden mellan religion och vetenskap. De fem olika modellerna som 
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presenterades var: oförenlighetsteorin/ konfliktteorin, separationsteorin/ 

komplementsteorin, kongruensteorin, ”God of the gaps” och pseudovetenskap. Vidare 

följer en kort sammanfattning om modellerna utifrån lärarens power point presentation: 

 Oförenlighetsteorin/ konfliktteorin, betyder att religion inte går att förena med 

vetenskap. Det finns en grundläggande konflikt mellan religion och vetenskap. 

Religion och vetenskap har samma mål och metoder, de konkurrerar med varandra 

om vad som är rätt synsätt och den ena av dem kommer att vinna striden.  

 Separationsteorin/ komplementteorin, betyder att religion och vetenskap kan 

existera sida vid sida. De går att förena eftersom de sysslar med olika frågor, har 

olika mål och metoder. Vetenskapsmän som är troende har olika ”glasögon” för 

vetenskap och religion. Religionen kan svara på varför vi lever, medan 

vetenskapens mål är att förklara hur universum fungerar.  

 Kongruensteorin, betyder att religion och vetenskap går att förena eftersom de 

stämmer överens med varandra på flera punkter, t.ex. visar Big bang att universum 

har en tydlig början som Gud ligger bakom. Evolutionsteorin är sann och Gud har 

en plan för evolutionsprocessen. När religionen och vetenskapen krockar ska de 

religiösa skrifterna tolkas mer symboliskt.  

 ”God of the gaps”, betyder att vetenskapen fyller ut religionen. Religionen täcker 

upp där vetenskapen inte har några svar ännu. Vissa tror att religionen tillslut 

kommer att försvinna, andra hävdar att det alltid kommer att finnas saker som 

vetenskapen inte har svar på. 

 Pseudovetenskap, betyder att religion och vetenskap kan överlappa varandra. 

Religionen kan förklaras med hjälp av vetenskapen. Pseudovetenskap ifrågasätts 

av vetenskapsmän.  

Analysmodellerna liknar i flera aspekter Barbour och Stenmarks olika modeller. 

Konfliktteorin, kan liknas med både Barbours conflict och Stenmarks oförenlighetsteori, 

det vill säga att religion och vetenskap inte kan förenas, på grund av att de står i konflikt 

med varandra. Separationsteorin liknar Barbours independence, samt Stenmarks 

separationsteori, då den beskriver att religion och vetenskap är två skilda fenomen och 

således finns det ingen konflikt mellan dem. Kongruensteorin och God of the gaps, är två 

analysmodeller som inte förekommer i varken Barbours typologi eller Stenmarks 

analysmodeller. Pseudovetenskap däremot, kan liknas med Barbours integration, vilket 

betyder att religion och vetenskap förenas, detta förekommer bland annat i intelligent 
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design, då religionen förklaras med hjälp av vetenskapen.67   

 Läraren presenterade även olika sätt att förklara guds existens, vilka var: teism, 

deism, agnosticism och ateism. Efter detta visades en kort episod ur filmen ”Gud vs 

Darwin”, vilken tar upp olika sätt att se på förhållandet mellan religion och vetenskap.  

Innan filmen visades uppmanade läraren eleverna att vara källkritiska mot filmen, då hen 

menade att den var vinklad åt ett visst håll. Perspektiven som tas upp i filmen är intelligent 

design, kreationismen, ateism och kristendomen. Efter filmen skulle eleverna i helklass 

tillämpa analysmodellerna på de olika trosuppfattningarna. Resterande lektionstid 

arbetade eleverna med instuderingsfrågor.     

 Lektion två började med att läraren repeterade analysmodellerna som tagits upp 

under föregående lektion. Vidare gick läraren igenom olika livsåskådningar, de som togs 

upp var: ateismen, nyateismen, intelligent design, kreationismen, humanismen, de 

abrahamitiska religionerna och evolutionsteorin. Under genomgången av ateismen 

visades en film som heter ”ateism”, vilken tar upp tre personers olika syn på ateism. Efter 

detta gick läraren tillsammans med eleverna igenom vilken analysmodell som kan 

appliceras på respektive livsåskådning. Efter detta fick eleverna i uppgift att utföra ett 

religionstest på hemsidan ”www.gudfinnsnoginte.se”, vilken är en sida som humanisterna 

står bakom och syftar till att kritisera religion. Detta följdes upp med en 

helklassdiskussion om källkritik.      

 Lektion tre började med att eleverna tilldelades två buntar med lappar, den ena 

högen bestod av ett begrepp och den andra av en förklaring, följaktligen skulle eleverna 

para ihop rätt lappar med varandra. Därefter gick läraren igenom hur provet skulle vara 

utformat. Efter detta visades resterande del av filmen ”Gud vs Darwin”, vilken sedan 

fungerade som underlag då eleverna fick i uppgift att komma på en negativ och en positiv 

effekt på individ och samhälle utifrån de livsåskådningar som tagits upp. Detta följdes 

sedan upp i en helklassdiskussion. Avslutningsvis gick läraren igenom vad som krävdes 

för respektive betyg på provet. Det delades även ut en analysfråga, vilken var den 

avslutande frågan på provet. Provet var utformat efter kryssfrågor, dra streck och para 

ihop begrepp, samt analysfrågan som krävde en mer utförlig reflektion. Eleverna fick 

analysfrågan dagen innan provet för att ha möjlighet att planera vad de skulle skriva om. 

Analysfrågan var: ”Religion och vetenskap, är de vänner eller fiender? Kan de 

samexistera eller står de alltid i motsättning till varandra? Diskutera denna fråga utifrån 
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de livsåskådningar och modeller som vi har gått igenom. Evolutionsteorin, de 

abrahamitiska religionerna, ateismen, nyateismen, kreationismen, intelligent design och 

humanismen.” Den fjärde och sista lektionen skrev eleverna provet.  

 

Diskurser om undervisningen i religion och vetenskap  
 

I följande kapitel redovisas resultatet, det vill säga de diskurser som kan urskiljas genom 

analysen av det empiriska materialet. Diskurserna svarar på studiens frågeställningar, det 

vill säga vad som presenteras angående religion och vetenskap i den undersökta 

undervisningen, samt hur undervisningen är konstruerad i förhållande till detta. 

Frågeställningarna går hand i hand och kommer således att besvaras parallellt i texten. I 

analysen framträder två olika diskurser, vilka jag har valt att benämna som en 

sekularistisk rationell diskurs och en källkritisk diskurs. Vidare följer en redogörelse för 

respektive diskurs.  

En sekularistisk rationell diskurs  

 

Denna diskurs har jag valt att benämna som en sekularistisk rationell diskurs, vilken 

bygger på artikulationerna kring relativism, rationalism och sekularism. Denna diskurs 

var dominerande i klassrummet och artikulerades såväl av läraren som eleverna och var 

genomgående under samtliga lektioner. Relationen mellan religion och vetenskap 

beskrevs utifrån ett relativistiskt tankesätt, det vill säga att samtliga livsåskådningar och 

analysmodeller som togs upp likställdes och jämfördes med varandra utifrån samma 

premisser. Det relativistiska synsättet triggade ett rationalistiskt tankesätt, vilket 

medförde att religion och vetenskap jämfördes med varandra. I klassrummet artikulerades 

även en sekularistisk syn på religion, vilken i den rationalistiska jämförelsen gjorde att 

religionen hamnade i underläge i förhållande till vetenskapen.   

  

Undervisningens konstruktion  

 

Undervisningen kretsade kring ett antal analysmodeller, vilka det ges en mer utförlig 

beskrivning av i föregående kapitel, samt olika livsåskådningar. I undervisningen 

applicerades analysmodellerna på de olika livsåskådningarna, vilka var ateismen, 

nyateismen, intelligent design, kreationismen, humanismen, de abrahamitiska 

religionerna och evolutionsteorin. Detta skedde dels utifrån filmerna som eleverna såg, i 
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instuderingsfrågorna och i samband med genomgångarna och helklassdiskussionerna. 

Både Löfstedt och Danielsson m.fl. menar att denna typ av undervisning är relativistisk, 

det vill säga att samtliga livsåskådningar jämförs med varandra utifrån samma villkor. 

Författarna menar att detta är problematiskt då evolutionsteorin, som är baserad på 

vetenskapliga metoder, inte ska jämföras med religiösa livsåskådningar. De menar att 

undervisningen kan tendera att baseras på elevernas tyckande och att de således kan få 

svårt att skilja mellan vetenskap, spekulationer och desinformation.68   

 Även Thalén problematiserar denna typ av undervisning, det vill säga att olika 

livsåskådningar jämförs på ett relativistiskt vis, han menar att eleverna kan uppleva att de 

neutralt står vid sidan av och kan analysera olika livsåskådningar oberoende av kontext. 

Thalén menar att om läraren inte nyanserar begreppet livsåskådning kommer 

diskussionen få en rationalistisk riktning, i vilken religion och vetenskap jämförs med 

varandra. Den rationalistiska jämförelsen leder ofta in på frågan om vilka skillnader som 

finns mellan religion och vetenskap, vilket Thalén menar ofta missgynnar religionen, då 

den ställs mot vetenskapen som bygger på metodiskt prövbar kunskap.69 

 I den undersökta undervisningen undervisade inte läraren om den historiska eller 

nutida kontexten som livsåskådningarna ingår i. Läraren presenterade kännetecken för de 

olika livsåskådningarna och därefter skulle eleverna analysera dessa utifrån de olika 

analysmodellerna. Detta kan liknas med det som Thalén beskriver som att stå vid sidan 

av och ”neutralt” analysera livsåskådningar utan den tillhörande kontexten.   

 

Rationalistiska och sekularistiska artikulationer i undervisningen  

 

Det relativistiska sättet att analysera hur de olika livsåskådningarna kunde förhålla sig till 

religion och vetenskap, triggade ett rationalistiskt tankesätt. Det rationalistiska tankesättet 

hade en sekularistisk prägel, vilket medförde att livsåskådningarna fick olika laddningar 

beroende på hur de såg på förhållandet mellan religion och vetenskap. Vidare ges exempel 

på hur de rationalistiska och sekularistiska tankesätten artikulerades i klassrumspraktiken.

 Läraren artikulerade exempelvis detta då hen undervisade om kännetecknen för 

de olika livsåskådningarna. Detta gick att utläsa då läraren artikulerade två olika sätt att 

tala om livsåskådningarna. När läraren beskrev evolutionsteorin och ateismen, vilka är 

livsåskådningar som inte är religiösa, talade läraren utifrån ett ”man”. ”Man” förekom 
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även när humanismen togs upp, vilken beskrevs som en livsåskådning som både ateister 

och troende kan tillhöra. Kreationismen och intelligent design, vilka är religiösa 

livsåskådningar, beskrevs utifrån ett ”dom”.     

 När läraren talade om ateismen sade hen till exempel: ”Man tror att människan 

själv måste ta ansvar, att man inte ska förlita sig på någon högre kraft och någon Gud, 

utan människan skapar själv meningen med livet”, samt beskrev hen humanisterna på 

följande vis: ”Grundtanken är kritiskt, självständigt tänkande, man ska inte förlita sig 

helt på en Gud eller en annan ledare, utan att man har ansvaret för sina egna 

handlingar”. När läraren talade om intelligent design beskrevs det på följande vis: ” Dom 

är deister och tänker att det är Gud som är urmakaren. Och det här är en utveckling av 

den kreationistiska rörelsen. Dom menar att någon har planerat och designat världen 

från början till slut.”. Läraren talade om kreationismen på följande vis:  

 
Kreationisterna såg vi på filmen också och dom menar ju att världen har skapats av gud, precis 

som det står i gamla testamentet, första mosebok. Att på sex dagar så skapade gud människan 

och världen. Dom tror bokstavligen på detta så som det står att det gick till och därmed har dom 

uppfattningen om att världen är 6000 år gammal, vilket inte alls evolutionsteorin säger. Dom 

menar också att alla arter som finns är skapade och ser precis ut idag så som de gjorde när Gud 

skapade dem, så en utveckling och evolution har inte skett. Och på så sätt så utgör ju 

evolutionsläran ett hot mot det här synsättet, eftersom det motsätter helt och hållet det som står 

i bibeln 

 

Exemplen som tas upp visar att lärarens tal skiljer sig beroende på vilken livsåskådning 

som beskrivs. Det sekularistiska och rationalistiska tankesätten artikulerades även av 

eleverna, detta gav sig bland annat i uttryck under lektion tre, då de skulle reflektera över 

en positiv och en negativ konsekvens på individ och samhälle om respektive 

livsåskådningar styrde i samhället. När läraren bad eleverna att framföra sina reflektioner 

inför klassen lät det på följande vis angående ateismen:  

 

Läraren: Vad får det för konsekvenser om det är ett ateistiskt styrt samhälle?  

 

Jim: Ja, det är väl att, då finns det ingenting som kan stoppa en, man kan, tänk tekniken, det går 

framåt.  

 

Läraren: Mm, så teknikens utveckling liksom, vetenskapens utveckling skulle det inte finnas 

något stopp på.  

 

Jim: Nej, men sen skulle ju människor också få tycka och göra mer vad dom, det finns inget 

som säger, direkt mer än lagarna. 

 

Läraren: Så fritt tänkande och teknisk utveckling skulle vara en positiv konsekvens av ett 

ateistiskt styrt samhälle? Skulle det finnas något negativt då? Vad säger ni, tjejerna där? Har ni 

kommit på några negativa konsekvenser av ateism? 

 

Amanda: Man får inte det här religiösa gemenskapen. Fast man kanske får gemenskap för att 

man är ateist, men det är ju säkert många som känner att de har behovet av… 
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Lina: Dom som kanske känner sig ensamma innan och inte kanske, ja men dom som känner sig 

som ensamma människor kanske inte får den här samhörigheten och gemskapen till Gud.  

 

Enligt eleverna bidrog ett ateistiskt styrt samhälle med en obegränsad teknikutveckling 

och fritt tänkande för individen, det negativa var att människor kunde sakna samhörighet 

och gemenskap. När eleverna ombads att göra samma sak med nyateismen löd 

diskussionen:  

 

Läraren: Vilka positiva konsekvenser kan det finnas för samhälle och individ om det är 

nyateism? Får jag höra någon, vad säger Erik?  

 

Erik: Det beror på vad man tycker och tänker, men jag tycker det positiva är vetenskapen, att den 

ska styra upp och få fäste. Och ja, som vad heter det, Jim sa tidigare, tekniken kan utvecklas 

snabbt eftersom man tror ju på vetenskapen.  

 

Läraren: Teknikutvecklingen kan man säga är det positiva här då. Kan vi säga något negativt på 

nyateismen, Oskar? 

 

Oskar: Ja, det är ju extremistiskt. Så om du tittar på typ hur det har blivit i Kina, de som är 

religiösa där. Förtryck av… 

 

Läraren: Förtryck och diskriminering av religiösa grupper. 

 

Även nyateismen ansågs bidra till en obegränsad teknikutveckling, dock ansågs den vara 

extremistisk och kunde orsaka diskriminering och förtryck av religiösa grupper. 

Diskussionen om Kina fördjupades inte, istället skulle eleverna göra samma sak angående 

kreationismen, denna diskussion uttrycktes på följande vis:  

 
Läraren: Negativa konsekvenser av ett kreationistiskt samhälle? 

  

Oskar: Att de ljuger.  

 

Läraren: Ja, men vad får det för konsekvenser för samhälle och individ?  

 

Oskar: Människan får inte reda på hur det är… 

 

Läraren: Ja, människan får inte lika god kunskap. Vad tänkte du säga Oskar?  

 

Oskar: Ja, men jag tänker också att det kan vara det att blir extremistgrupper, om man ska tänka 

som samhälle eller vad alla andra gör. Om alla andra är religiösa i samhället är starkt religiöst… 

 

Läraren: Så om du inte är religiös så kommer du få utså diskriminering helt enkelt? 

 

Oskar: Ja eller ännu värre.  

 

Läraren: Kritiskt tänkande är hotat, kan man säga så?! Och vad hade vi också, förtryck hade vi 

väl två som sa. Kan vi komma på nåt mer såhär konkret då? Jag tänker på, vad var det som 

kreationisterna var ute efter eller ursäkta det kommer vi in på, på intelligent design, det kan vi ta 

sen egentligen. Eller egentligen är det i kreationismen också, deras mål var ju vaddå? De var ju 

inte mot forskning men hur skulle forskningen vara?  

 

Erik: Gynna kristendomen.  
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Läraren: Ja! Kristendomsvänlig forskning och vad händer dårå?  

 

Erik: Vadå vad händer då? 

 

Läraren: Kan ni komma på nå såhär konkreta grejer? Lagstiftning eller… 

 

Amanda: Abort kanske… 

 

Läraren: Ja, vad händer där? 

 

Amanda: Ja, men enligt kristendomen så får man ju inte göra abort.  

 

Läraren: Så man kan tänka en inskränkning kanske i abortlagstiftning eller att det blir förbjudet. 

Det kanske kan bli inskränkningar i medicinsk forskning, kan det kanske bli också ifall saker 

och ting, ja motsäger, strider mot den religiösa skriften. Förbjuda till exempel abort eller 

kristendomsfientlig forskning skulle vi kunna skriva här, eller forskning som går emot 

kristendomen. Säg att man håller på med stamcellsforskning eller någon annan forskning som är 

lite kontroversiell för att kanske komma på botemedel för sjukdomar och så vidare och är man 

då inne på att det här är som att leka Gud, det får inte människan göra, det här måste vi ta bort, 

det får inte existera. Då kanske den här medicinska utvecklingen inte kommer gå framåt som den 

kanske skulle kunna ha gjort om det hade fått varit kritiskt tänkande. Finns det några fördelar 

med kreationismen? Det var någon som var inne på det här, var det ni som pratade om det? 

Fördelarna med kreationismen?  

 

Lisa: Ja men man kommer ju kanske ha en, alltså man får väl en mening med livet. Någon ger 

en mening med livet. Så man kommer ju aldrig känna sig osäker på det, eller vad som är 

meningen.  

 

Kreationismen ansågs bidra till att människor kunde känna en mening med livet, dock 

kunde livsåskådningen hota det kritiska tänkandet, samt medföra inskränkningar inom 

medicin. Efter detta bad läraren eleverna att reflektera över humanismen, diskussioner lät 

då såhär:  

 

Läraren: Och vad är det som är bra med det humanistiska synsättet?  

 

Freddy: Sunt levnadssätt. 

 

Läraren: Sunt sätt att se på livet, varför då? Vad är det som är sunt?  

 

Freddy: Ja men alltså, jag har bara fått för mig det. 

 

Läraren: Hjälp honom, vad är det som är sunt med humanismen? Jo, de är ju det, humanismen 

kan ju kombineras med både politik och med religion och med ateism. Tanken är ju liksom att 

man ska vara vänlig mot alla människor. Så det är väl bra?! Så ett humanistiskt sätt, vad ger det 

för fördelar?  

 

Erik: Ja det missgynnar ju varken samhället eller individen, eller det behöver ju inte göra det i 

alla fall. Och man kan själv, det sätter ju individen i centrum. Att man själv ska kunna få göra 

som man vill. 

 

Läraren: Ja precis, så man kan säga att det ger ett ganska fritt och tillåtande klimat i samhället, 

där individen får bestämma själv hur de ska leva kan man säga, är det, det du menar är sunt 

Freddy? 

  

Freddy: Ja, men jag hittade inte orden. 
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Läraren: Jag skriver några till, tillåtande, mångfald. Någonting för alla kan man säga. Men ni var 

inne tjejer, nej vänta ni var också inne på det, kan ni berätta lite om det negativa med 

humanismen. Humanismen säger att var och en får ta eget ansvar, man ska inte förlita sig till 

någon ledare eller någon gud eller sådär, men ni var inne på att det kunde också bli något 

negativt?  

 

Eva: Nej men jag tänkte om man är lite osäker själv så blir det ju svårt. 

 

Läraren: Mm, precis. För den här starka ledaren eller religionen kan ju göra att det känns tryggt 

och skönt, till exempel i kreationismen. Någon håller en i handen och leder en, men det här ställer 

stort krav på att människan själv är stark och därför kan det bli lite otrygghet att man måste ta 

eget ansvar hela tiden. Kan skapa otrygghet, stort eget ansvar. 

 

Humanismen förknippades med mångfald och sunda värderingar, det bidrog till ett gott 

klimat i samhälle och kunde kombineras såväl med ateism som med religion. De 

abrahamitiska religionerna, evolutionsteorin och intelligent design togs inte upp på grund 

av tidsbrist. Dock förekom denna reflektionsuppgift, det vill säga för och nackdelar med 

respektive livsåskådning, även i instuderingsfrågorna.   

 Genom de olika exemplen framträder ett samband mellan hur läraren talade om 

de olika livsåskådningarna, samt hur eleverna analyserade för- och nackdelar med dem. 

De livsåskådningar som läraren talade om utifrån ett ”man”, utgick från ett sekulariserat 

synsätt på religion och vetenskap, samt förknippades med teknisk utveckling och fritt 

tänkande. De som presenterades utifrån ett ”dom”, var religiösa livsåskådningar, i vilka 

det finns motsättningar mellan religion och vetenskap, samt som associerades med hot 

mot det kritiska tänkandet och inskränkningar inom medicin. Detta stämmer överens med 

vad Thalén menar då han säger att religionen i rationalistiska jämförelser, hamnar i 

underläge i relation till vetenskapen. Han menar att detta kan orsaka ett ”vi” och ”dom”, 

vilket i detta fall resulterade i ett ”man” och ”dom”.70 

 Den sekularistiskt rationella diskursen har även många likheter med Kittelmanns 

sekularistiska diskurs, i vilken det artikulerades en kronocentrisk syn på religion, det vill 

säga att den tillhörde historien, samt att människor som är troende idag ansågs leva kvar 

i en föregången tid. Religionen förknippades med att blint följa irrationella regler och som 

motpol till detta förknippades sekularism med individualism, vilket innebar att individen 

var rationell, självständig och kunde ta sina egna beslut.71 Detta kan liknas med 

artikulationerna i föreliggande studie, då livsåskådningarna som presenterade utifrån ett 

sekularistiskt perspektiv förknippades med fritt tänkande och genomslag inom vetenskap, 
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medan religion förknippades med något bakåtsträvande och hot mot det kritiska 

tänkandet.  

 

Talet om de abrahamitiska religionerna  

 

De abrahamitiska religionerna gick också under tecknet ”man”, de fick förhållandevis lite 

utrymme i undervisningen i relation till de andra livsåskådningarna. Den enda gången de 

nämndes och analyserades var under lektion två, i samband med att läraren gick igenom 

samtliga livsåskådningar. Läraren beskrev kännetecknen för de abrahamitiska 

religionerna och kom därefter in på hur analysmodellerna kunde tillämpas på dessa. 

Läraren sade då:  

 
Hur hanterar då de här religionerna evolutionsteorin? Ja, eftersom är man troende inom de här 

religionerna så tror man ju på att Gud finns, man är inte ateist, man tror att Gud finns och verkar. 

Men man tror också på vetenskapen, eller man erkänner också vetenskapen, man tänker helt 

enkelt att det var Gud som såg till att den här evolutionskraften drog igång och att Big bang 

startade och så vidare. Så att det finns en Gud helt enkelt och Gud ligger bakom allting som har 

hänt, även om man tror att evolutionen, det är så det har gått till i själva utvecklingen. Däremot 

så kan ju inte vetenskapen förklara att vi har alla varsin egen själ och vad är det som händer med 

den här själen när vi dör? 

 

I utdraget säger läraren att de som är troende inom de abrahamitiska religionerna även 

tror på vetenskapen. De analysmodeller som kopplades till religionerna var 

kongruensteorin och God of the gaps, det vill säga att religion och vetenskap kan förenas, 

samt att religionen fyller i de områden som vetenskapen ännu inte kan besvara. Detta är 

en sekulariserad generalisering av de abrahamitiska religionerna, då det finns personer 

inom dessa religioner som är fundamentalister och inte håller med vetenskapen. På grund 

av att de abrahamitiska religionerna framställdes i ett förhållandevis sekularistiskt dager, 

kan detta vara förklaringen till varför dessa beskrevs utifrån ett ”man”, medan 

kreationister och ID-rörelsen beskrevs som ”dom”, trots att samtliga livsåskådningar är 

religiösa. Detta kan även jämföras med Kittelmanns svenskhetsdiskurs, i vilken det 

framgår att religiositet är accepterad om det går att förena med sekularistiska tankesätt 

och att personen ”är som alla andra”, vilket i denna kontext betyder att personen är 

sekulär, tror på vetenskapen och inte underordnade sig religiösa påbud.72 

 Under lektionerna när eleverna arbetade själva med instuderingsfrågorna var den 

mest förekommande frågan som ställdes till läraren, hur troende inom de abrahamitiska 

religionerna förhöll sig till vetenskapen. Flera elever hade svårt att förstå hur de kunde 
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förena tron på religionen och vetenskapen. Detta kan kanske grunda sig i att dessa 

religioner endast nämndes under en kort sekvens under hela momentet, medan 

kreationismen och ID-rörelsen togs upp flera gånger under samtliga lektioner. Om 

eleverna har svårt att förstå de abrahamitiska religionernas syn på förhållande mellan 

religion och vetenskap, kan det kanske resultera i att kreationismen och ID-rörelsen, vilka 

är konservativa grenar av kristendomen, blir representanter för religion i frågan om hur 

religion och vetenskap kan förhålla sig till varandra. Detta kan följaktligen spä på den 

kontroversiella uppfattningen om att religion och vetenskap står i konflikt med varandra, 

eftersom det inom dessa livsåskådningar finns motsättningar mellan religion och 

vetenskap.  

        

En källkritisk diskurs  

 

Denna diskurs har jag valt att benämna som en källkritisk diskurs, vilken består av 

artikulationerna kring: kritiskt tänkande och källkritik. Den källkritiska diskursen var inte 

lika framträdande som den sekularistiskt rationella diskursen, som var dominerande i 

klassrummet. Läraren intog en subjektsposition som styrde in eleverna från den 

sekularistiskt rationella till den källkritiska diskursen, det vill säga att när läraren 

undervisade om till exempel källkritik var den källkritiska diskursen i spel, dock övergavs 

den så fort samtalet tog slut.       

 Genom diskursen artikulerades vikten av att vara medveten om de sekularistiska 

och västerländska glasögon som ofta präglar synen på relationen mellan religion och 

vetenskap i det svenska samhället. Läraren försökte att göra eleverna medvetna om detta, 

ett exempel var under första lektionen under genomgången om vad skillnaderna mellan 

religion och vetenskap är:  

 

Läraren: Några av er var inne på att man tror på vetenskapen. Och det här är ju ganska intressant 

för det är ju så det är i många sammanhang i västvärlden. Att vetenskap, det är den vetenskapliga 

världsbilden som på nåt vis blir standardmodell för vad vi ser eller hur vi ser på världen. Att man 

tror på vetenskapen, eftersom det är den bild som dominerar idag och vetenskap är ett positivt 

laddad ord. Om man kan säga att någonting är vetenskapligt så låter det ju liksom fint eller det 

klingar positivt kan man säga. Och det kanske beror ganska mycket på att vi har ett sekulariserat 

samhälle där vetenskap är fint och i mångas ögon så är religion någonting som har att göra med 

fantasier eller bluff och så vidare och att det kanske inte klingar lika positivt att säga att man är 

religiös. Och det beror ju mycket på vilket samhälle vi lever i. 
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I textutdraget ovan försöker läraren att göra eleverna medvetna om att synen på religion 

och vetenskap präglas av västerländska och sekulariserade glasögon och att det således 

påverkar hur religion respektive vetenskap uppfattas. Läraren gick vid detta tillfälle inte 

djupare in i diskussionen, den källkritiska diskursen återkom senare, under den andra 

lektionen. Detta skedde i samband med att eleverna fick i uppgift att utföra ett 

religionstest på hemsidan ”www.gudfinnsnoginte.se”. Resultatet i testet ska visa hur 

religiös personen som gör testet är. Testet syftar till att ifrågasätta religion, frågorna 

vinklas så att religion framställs som bakåtsträvande och odemokratiskt. En fråga är till 

exempel om personen anser att kvinnan ska vara underordnad mannen eller inte, en 

positiv inställning till frågan resulterar i att personen anses vara religiös, om personen inte 

håller med anses den vara en lämplig medlem i humanisterna.   

 När eleverna hade utfört testet frågade läraren vilken inställning humanisterna, 

som står bakom testet, verkar ha till religion. En elev svarade: ”Dom vrider ju på det så 

att det låter fel. Man får känslan av att man inte riktigt gör rätt ifall man kryssar i de här 

religiösa alternativen.” Läraren följde upp diskussionen med att fråga varför eleverna 

trodde att de skulle göra testet och vad syftet med övningen var, samt vad ämnesplanen 

säger om detta, varav eleverna svarade att de tränar på att vara källkritiska. Läraren sade 

då:  

Ja, källkritik och framförallt kritiskt tänkande! Så om man till exempel utsätts för ett sånt här 

test, att man inte bara, ja men såhär är det och så sväljer man det med hull och hår. Utan att man 

någonstans tänker vilka ligger bakom det hela, vad kan de ha för syfte och lika när man lär sig 

de här olika synsätten också. Vad är det som ligger bakom? Att man faktiskt är kritisk till det 

som händer i sin omgivning, att man tränar upp sitt kritiska tänkande och tänker, vad kan det här 

leda till för konsekvenser, både positiva och negativa. Så det är ju typiskt ett sånt område som 

tränar upp det kritiska tänkandet. 

 

Utdraget beskriver hur läraren försöker förmedla att eleverna inte endast ska vara 

källkritiska till utomstående fakta, utan att de även bör vara kritiska till undervisningen i 

klassrummet om religion och vetenskap. Diskussionen om källkritik lämnades och 

återkom senare under lektion tre, då klassen skulle se den sista sekvensen ur filmen ”Gud 

vs Darwin”. Läraren uppmanade eleverna att vara kritiska till filmen genom att säga:  

 

Så det vi kommer att få se mycket av nu det är ju Richard Dawkins som är förespråkare för 

ateism och kanske till och med lite nyateistisk i sitt sätt att argumentera. Och vi kommer också 

få se hur kreationismen och intelligent design, hur dom försöker, vad ska man säga, vinna mark 
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i samhället och hur dom argumenterar för att det här inte är särskilt bra för vårat samhälle och 

för individer. Men då får man ju tänka också att filmen är ju ganska tydlig i sitt budskap, i sin 

riktning, vad dom tycker är rätt och fel, så det får ni också vara med på. Var lite kritiska mot 

filmen så att säga. Men tänk på, hur skulle samhället se ut om det var kreationistiskt styrt, hur 

skulle det påverka samhället och individen. Vi kör igång! 

 

Läraren säger att filmen är vinklad åt ett visst håll, det vill säga att det går att läsa mellan 

raderna vilket förhållningssätt till religion och vetenskap som anses vara det rätta enligt 

personerna i filmen. Eleverna uppmanades att vara uppmärksamma mot detta när de såg 

filmen, dock följdes det inte upp efteråt, istället skulle eleverna med hjälp av filmen 

reflektera över en positiv och en negativ konsekvens på individ och samhälle om 

respektive livsåskådning styr i samhället.      

 Frågan är, om eleverna kan vara källkritiska utan att det undersökta fenomenet 

sätts i en kontext, Barbour menar att oavsett vilken analysmodell som tillämpas måste det 

alltid sättas i ett sammanhang för att det ska vara möjligt att skapa en fullständig förståelse 

för fenomenet.73 Analysmodellerna och livsåskådningarna som presenterades i 

undervisningen placerades inte i någon historisk eller nutida kontext. Detta kanske kan 

vara anledningen till att diskursen endast artikulerades på initiativ av läraren, då eleverna 

inte kände till fenomenets kontext och således inte kunde placera det i ett sammanhang. 

Detta kan också vara en anledning till varför den sekularistisk rationella diskursen var 

dominerande, då eleverna inte var medvetna om vilka glasögon som präglade hur de 

angrep relationen mellan religion och vetenskap. 

 Den sekularistisk rationella diskursen kan ses som hegemonisk utifrån Laclau 

och Mouffes definition, det vill säga att diskursen inte ifrågasätts, samt att den är styrande 

under samtycke.74 Den källkritiska diskursen artikulerades vid vissa tillfällen och gjorde 

eleverna till viss del medvetna om glasögonen som präglade hur de såg på relationen 

mellan religion och vetenskap, men den utmanade inte synen. Källkritiken 

problematiserade inte hur eleverna såg på ämnet, den konstaterade bara att synsättet fanns 

där, till exempel då läraren innan filmen ”Gud vs Darwin” uppmanade eleverna att vara 

kritiska då den var vinklad åt ett visst håll, men detta problematiserades inte efter filmen. 

Ett ytterligare exempel var i början av momentet då läraren beskrev vad vetenskap är, 

samt sade att det vetenskapliga synsättet är dominerande i västvärlden på grund av att det 

är ett sekulariserat samhälle. Detta är också ett konstaterande, informationen 
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problematiserades inte och det gavs ingen historisk eller nutida förklaring, vilket kan ha 

resulterat i att eleverna inte erhöll några källkritiska verktyg till analyserna av 

livsåskådningarna. Det enda tillfället då källkritiken tillämpades var i exemplet då 

eleverna utförde religionstestet som humanisterna låg bakom.    

 På grund av att den sekularistisk rationella diskursen är hegemonisk och således 

inte ifrågasätts, kan det uppfattas som att det är det rätta perspektivet att se på relationen 

mellan religion och vetenskap. Detta kan även jämföras med Kittelmanns 

diskursanalytiska antagande som beskriver att när en diskurs har övertaget, utesluts andra 

sätt att tala.75 Detta kan således orsaka att eleverna inte vågar ifrågasätta den sekularistiskt 

rationella diskursen, eftersom det är den dominerande diskursen som sätter ramarna för 

vad som är accepterat att säga i klassrummet.  

 

 

Slutdiskussion 
 

Resultatet visar att den sekularistiskt rationella diskursen var hegemonisk i den 

undersökta klassrumspraktiken. Den källkritiska diskursen manifesterades inte tillräckligt 

i undervisningen för att utmana den sekularistiskt rationella diskursen. På grund av 

studiens omfattning hade jag endast möjlighet att undersöka momentet religion och 

vetenskap, men det skulle vara värdefullt att i kommande forskningsprojekt undersöka 

om detta är ett mönster som förekommer även i andra moment i religionskunskapskursen. 

Den sekularistiskt rationella diskursen har många likheter med Kittelmanns sekularistiska 

diskurs, vilken hon menar var dominerande och hegemonisk i samtliga moment i 

religionskunskapskursen.76      

 I resultatet framgår det att vetenskap förknippades med sekularism, fritt 

tänkande och utveckling, medan religionen associerades med regler och hot mot det 

kritiska tänkandet. Vidare kan detta beskrivas som ett sekularistiskt sätt att se på 

vetenskap och religion. Detta kan bland annat grunda sig i hur läraren beskrev vetenskap 

respektive religion i början av momentet. Läraren talade om vetenskap utifrån 

naturvetenskap, det vill säga fysiska lagar och metoder. Hen gav även exempel på 

metoder inom samhällsvetenskap och historia, till exempel observationer och källkritiska 

metoder. Läraren beskrev religion som en vägledning i livet, som kan ge svar på frågor 

som till exempel vad som händer efter döden och meningen med livet. Läraren sa bland 
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annat: ”Religion kan helt enkelt inte bevisas med observerbara fakta, utan det blir precis 

som ni sa där längst ner, att det blir ett förhållningssätt till hur man ska leva och en 

vägledning i livet.” Sammanfattningsvis sade läraren att religion inte kan bevisas, 

tillskillnad från vetenskap. Detta kan ha triggat igång den sekularistiskt rationella 

diskursen, eftersom eleverna hade en sekularistiskt syn på religion, vilket kan ha medfört 

att de jämförde religion och vetenskap på ett rationalistiskt vis. Detta kan följaktligen ha 

satt ramarna för hur undervisningen fortlöpte.     

 Eleverna hade kanske gynnats av en annan ingång till ämnet för att utmana det 

sekularistiska tankemönstret. I Naeslunds studie framgår det att lärare anpassat sin 

undervisning i förhållande till de kontextuella villkoren i klassen, vilket i ett av fallen var 

att eleverna hade en sekularistisk syn på religion. Läraren var då tvungen att anpassa 

undervisningen för att eleverna skulle öka sin tolerans till troende personer.77 En lösning 

kan vara att presentera olika sätt att se på religion och vetenskap. I Kittelmanns studie 

framgår det att den sekularistiska diskursen utmanades när lärare i momentet religion och 

vetenskap, undervisade om evolutionsteoretiska och perceptionspsykologiska 

förklaringsmodeller till religion och religiösa föreställningar, samt talade om ontologiska 

och epistemologiska frågeställningar. Dessa utmanade den sekularistiska diskursen och 

det förekom flera artikulationer parallellt.78     

 Livsåskådningarna som eleverna fick i uppgift att analysera med hjälp av olika 

förklaringsmodeller presenterades utifrån olika kännetecken, de placerades inte i någon 

historisk eller nutida kontext. Barbour menar att alla fenomen som analyseras med hjälp 

av analysmodellerna alltid måste sättas i en historisk kontext, för att det ska vara möjligt 

att skapa en fullständig förståelse.79 Den sekularistiskt rationella diskursen kan ha triggats 

av att livsåskådningarna endast presenterade utifrån kännetecken, då elever som har en 

sekularistisk syn på religion kan ha uppfattningen om att religiösa påbud och regler är 

irrationella. Detta kan följaktligen ha spätt på uppfattningen om troende som ”dom” och 

att de tillhör en föregången tid, eftersom sekularism förknippades med fritt tänkande för 

individen. Detta kan liknas med Kittelmanns diskursanalys, då hon menar att den 

sekularistiska diskursen triggades igång i klassrumspraktiker då eleverna hade en 

sekularistisk syn på religion och läraren endast undervisade om kännetecken för olika 

livsåskådningar.80 
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Konstrueras undervisningen olika beroende på program?  

 

Klassen som jag observerade gick teknikprogrammet, vilket var ett studieförberedande 

program. Läraren sade att undervisningen om religion och vetenskap skilde sig mellan 

studie- och yrkesförberedande program, på grund av att de som gick yrkesprogram 

behövde en enklare undervisning med färre teoretiska begrepp. Jag hade inte möjlighet 

att undersöka undervisningen i de yrkesförberedande klasserna och kunde således inte 

jämföra om undervisningen skilde sig mellan programmen. Lärarens uttalande kan dock 

jämföras med Kittelmanns diskursanalys, då hon talar om ”en privat och en akademisk 

rationell diskurs”. Den privata diskursen artikulerades främst på yrkesprogrammen. 

Genom diskursen framgick det att samtalen, oavsett vilket ämne som togs upp, hade en 

mer privat och informell samtalston. I den akademiskt rationella diskursen, vilken 

artikulerades främst på studieförberedande program, förekom ett mer formellt sätt att tala. 

Kittelmann anser att detta även påverkade undervisningens utformning, hon ger ett 

exempel då en lärare undervisade om olika ritualer. I den privata diskursen kunde ett 

exempel på ett ritual tas upp, medan i den akademiskt rationella diskursen fick eleverna 

se på ritualen utifrån olika synvinklar.81     

 Detta resulterar i att eleverna på de studieförberedande programmen får större 

möjlighet att utveckla sin analytiska förmåga och sin begreppsförståelse, medan eleverna 

på yrkesprogram erhåller en undervisning som endast fokuserar på konkreta exempel av 

ämnesinnehållet.82 Frågan är om den privata diskursen gör att det blir en så kallad ”ond 

cirkel”, det vill säga att om eleverna på yrkesförberedande program inte arbetar med 

teoretiska begrepp, får de således inte förutsättningarna att utveckla sin 

begreppsförståelse och analysförmåga, vilket följaktligen gör att eleverna får svårt att 

hantera teoretiska begrepp i undervisningen.      

 

Avslutande ord om observationsstudien   

 

Genom observationerna har det varit möjligt att besvara studiens frågeställningar. 

Resultatet visar hur undervisningen om relationen mellan religion och vetenskap kan vara 

konstruerad i klassrumspraktiken. Jag observerade samtliga lektioner i momentet religion 

och vetenskap, dock hade jag inte möjlighet att ta del av proven som eleverna skrev. Jag 

fick se hur provet var utformat, dock hade jag inte möjlighet att se elevernas svar, vilket 
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hade varit värdefullt för studien. Jag upplevde också att antalet lektioner var för få för att 

det skulle skapas en tillit och relation mellan mig och eleverna. Vi talade med varandra 

och jag upplevde att de kände sig bekväma med mig i klassrummet, dock vet jag inte om 

de hade pratat mer eller ställt fler frågor till läraren om jag inte hade varit närvarande. 

Trots detta visar studien tydliga resultat, vilka stämmer överens med det som Fangen och 

Kittelmann menar att observationer syftar till, det vill säga att ge en inblick och exempel 

på fall som kan förekomma i liknande kontexter.83 

 

 

Fortsatt forskning  
 

Denna studie utfördes genom att observera en klass och deras lärare under momentet 

religion och vetenskap, i kommande forskningsprojekt skulle det vara värdefullt att 

undersöka flera olika grupper för att se om resultatet skulle bli desamma. Det skulle även 

vara intressant att jämföra yrkes-och studieförberedande program, då denna studie ger 

indikation på att undervisningen kan se olika ut beroende på program. I kommande 

forskningsprojekt skulle det även vara intressant att undersöka om undervisningen 

konstrueras annorlunda i klassrumspraktiker då läraren har utbildat sig efter 2011, det vill 

säga de lärare som läst det nya ämneslärarprogrammet och således potentiellt har erhållit 

utbildning om kursmålet i ämnesplanen.     

  

Slutsatser   
 

Studiens syfte var att undersöka hur relationen mellan religion och vetenskap kan 

presenteras i klassrumspraktiken, samt hur undervisningen konstrueras i förhållande till 

detta. För att undersöka detta utfördes observationer av en klass och deras lärare under 

momentet religion och vetenskap i religionskunskap 1 på gymnasiet. Observationerna 

analyserades därefter med hjälp av diskursanalys. Resultatet visade att det framträdde två 

diskurser i den undersökta undervisningen, vilka jag kallar för en sekularistiskt rationell 

diskurs, samt en källkritisk diskurs. I den sekularistiskt rationella diskursen framträdde 

en relativistisk undervisning, det vill säga att samtliga livsåskådningar och 

analysmodeller presenterades utifrån samma premisser. Det relativistiska synsättet 

triggade ett rationalistiskt sätt att se på förhållandet mellan religion och vetenskap, vilket 

grundande sig i en sekularistisk syn på religion. Detta medförde att religionen hamnade i 
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underläge i förhållande till vetenskapen, vilket resulterade i att religiösa livsåskådningar 

beskrevs utifrån ett ”dom”, medan sekulariserade livsåskådningar beskrevs som ”man”. 

I den källkritiska diskursen försökte läraren göra eleverna medvetna om att deras syn på 

förhållandet mellan religion och vetenskap präglades av sekulariserade och västerländska 

glasögon. Trots detta var den sekularistiskt rationella diskursen dominerande i 

klassrummet, vilket berodde på att källkritiken inte tillämpades i undervisningen, läraren 

konstaterade endast att detta påverkade elevernas syn på ämnet. På grund av att den 

sekularistiskt rationella diskursen inte ifrågasattes kan den beskrivas som hegemonisk i 

den undersökta klassrumspraktiken.     

 Resultatet visade också att det sekularistiskt rationella sättet att se på religion 

och vetenskap kan undvikas om livsåskådningarna och analysmodellerna sätts i en 

historisk kontext, samt om undervisningen anpassas efter de kontextuella villkoren som 

styr i klassrummet, vilket i detta fall var en sekulariserad syn på religion. En annan lösning 

är att presentera evolutionsteoretiska och perceptionspsykologiska förklaringsmodeller 

till religion och religiösa föreställningar, samt ställa ontologiska och epistemologiska 

frågeställningar, vilka kan utmana elevernas uppfattningar om kunskap och således hur 

de ser på religion respektive vetenskap. 
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Bilaga ett  
 

Religion och vetenskap 

 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i momentet ”religion och 

vetenskap” är utformad. Jag kommer att observera hur undervisningen går till, det vill 

säga vilka diskussioner som pågår i klassrummet, vilka teman som tas upp, samt vilka 

hjälpmedel som används.  

 

Med din tillåtelse kommer jag att observera hela momentet, det vill säga samtliga 

lektionstillfällen. Jag kommer att spela in ljudet, samt föra anteckningar under 

lektionerna. Efter observationerna kommer materialet endast att användas för studiens 

syfte, samt förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till det. Resultatet av studien 

kommer att redovisas så att du inte kan identifieras. Du deltar frivilligt och kan utan orsak 

välja att avbryta när som helst under studien. Om du vill delta i studien vänligen 

underteckna nedan med underskrift samt namnförtydligande.  

 

Om du har några frågor eller vill veta mer kan du ringa eller maila mig på följande: 

Tel. 076- xx xx xxx 

E-post: Charlotte.Ljunggren@xxxxx.se  

 

Vänligen 

Charlotte Ljunggren  

Ämneslärarprogrammet, Högskolan i Gävle 

 

 

Underskrift:     Namnförtydligande:  

 

 

 

 

mailto:Charlotte.Ljunggren@xxxxx.se

