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Abstract 

Den här uppsatsen handlar om rörelsen intelligent design, som tror att en intelligent skapare 

ligger bakom stegen i evolutionen. På så vis blir inte evolutionen en slumpmässig sak, utan en 

sedermera intelligent designad evolution. Den här intelligenta skaparen är med andra ord Gud. 

Uppsatsens ämnar  undersöka intelligent design och gymnasieskolan, närmare bestämt hur ID 

korrelerar med didaktik. Rent konkret är syftet med uppsatsen att se hur man i de centrala 

didaktiska frågeställningarna bemöter intelligent design i religionsläroböcker på gymnasial 

nivå. De fyra frågeställningar uppsatsen utgår ifrån är följande : Vilken tyngd och utrymme 

får intelligent design i undervisningsmaterialet? Hur beskrivs intelligent design i jämförelse 

med hur bibelns skapelsetro eller kreationism framställs? Kan idén om intelligent design 

inspirera elevernas intresse och frågor om religion och tro? Varför ska man undervisa om 

intelligent design? 

För att besvara dessa frågor består huvuddelen av uppsatsen av ett litteraturstudium med 

hermeneutisk inriktning av tre läroböcker på gymnasialnivå. I bakgrunden tas även 

grundläggande information och historik om intelligent design upp. Av materialet som studeras 

kan jag dra slutsatsen att intelligent design får en relativt liten roll i undervisningsmaterialet 

och att intelligent design ofta sammanställs med kreationism. Förslag ges på hur intelligent 

design kan inspirera eleverna till intressanta diskussioner i ämnet religionskunskap genom att  

erbjuda ett tredje perspektiv, en blandning av vetenskap och tro som kompletterar varandra. 

Utifrån detta och andra argument ges goda orsaker för att undervisa om ID i skolan.  

Sökord: Intelligent design, kreationism, didaktik 
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1. Inledning                            

Den allmänna bilden av tro och vetenskap har sedan upplysningstiden förståtts som 

oförenliga. Under 1600-talet växte en ny världsbild fram som ändrade denna uppfattning, den 

mekanistiska världsbilden, till stor del på grund av att man blev övertygad om att hela 

universum fungerade som en enorm maskin. Människan kunde således mäta och räkna ut hur 

universum fungerade samt hur och varför det kunde se ut som det gjorde. När Charles Darwin 

lade fram sin utvecklingslära som visade att människa, djur och allt annat levande inte hade 

kommit till genom någon direkt skapelse som skett på en gång utan genom en lång 

utveckling, var det världsförändrande. Gud som skapare blev i stort sett överflödig, 

åtminstone tron på att Gud ständigt griper in i världen. Denna världsbild, där både människan 

och världen antogs fungera som maskiner styrda av bestämda naturlagar, blev den 

dominerande i hela västvärlden, även i det svenska samhället och den svenska skolan. Den 

stora frågan sedan denna tid har för de som inte accepterade en helt och hållet materialistisk 

världsbild varit om tro och förnuft, och om religion och vetenskap är förenliga eller 

oförenliga. Det är värt att notera att detta bör ses som en förenkling av historian mellan 

vetenskap och religion. I själva verket bör ”konflikten” mellan dessa två ses som en dramatisk 

generalisering och till viss del nidbild av deras förhållande genom historien som egentligen 

gällde endast under den Viktorianska eran. Under den Viktorianska eran rådde en stark 

polarisering mellan religion och vetenskap, en så kallad konflikt eftersom vetenskapen gjorde 

allt för att ta steget bort från religionen under den tiden. Givetvis är detta återigen en 

förenkling men faktumet kvarstår att tiden före den Viktorianska eran och tiden efter inte har 

präglats utav någon konflikt mellan religion och vetenskap. Exempelvis var både Darwin och 

Isaac Newton båda kristna vetenskapsmän. 1 Idag ser vi snarare vetenskap och religion som 

två vitt skilda saker. 

 
Emellertid är detta inte fallet på alla platser i världen, och även här har tro och vetenskap varit 

tätt sammanbundna en gång i tiden. Intelligent design (ID) är en teori som återigen 

sammanför dessa två numera vitt skilda företeelser, skapelse och evolution. ID förespråkar 

idén om att en intelligent designer ligger bakom alla steg i evolutionskedjan, att Darwins teori 

om evolutionsläran var felaktig eftersom evolution inte är slumpmässigt skapad eller skett 

med naturlig selektion, utan intelligent designad av en skapare, det vill säga Gud.  

                                                 
1 McGrath, Alister E., (2010) Science & Religion – A new introduction second edition s 9-11, 26, 33. 
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Det här är en intressant och svår fråga för lärare eftersom det både rör sig om tro och 

vetenskap på samma gång. Hur förhåller sig frågan om religion och vetenskap till skolans 

styrdokument och ämnesplaner för religionsämnet? Hur kan problemet tro och vetande 

påverka undervisningen? Kan ID som förklaringsmodell till hur verkligheten ser ut hjälpa 

eller stjälpa ett ämne som är både samhällsvetenskapligt och humanvetenskapligt, där 

vetenskapliga fakta blandas med tro och värderingar, och vetenskapliga metoder blandas med 

hermeneutiska tolkningsmetoder. Dessa är alla viktiga frågor som den här uppsatsen ämnar 

diskutera. 

 
Mitt eget intresse kommer av de rådande debatter som förs mellan ateister och troende, där 

intelligent design och evolutionär kreationism är huvudargument i debatten om evolution och 

vetenskap. Eftersom ID vill vara en vetenskap är skillnaderna mellan de två ståndpunkterna 

allt mindre. Många rörelser har omfamnat idén om den intelligenta designen även i Sverige, 

till exempel Jehovas vittnen. I rörelsens tidskrift Vakttornet finns återkommande segment om 

ID och på sista sidan i tidskriften tas alltid ett vetenskapligt ämne upp, som exempelvis hur 

våra ögon fungerar. Frågan som ställs är i stil med ”Kan detta bara vara en slump i 

evolutionen eller finns det en intelligent skapare bakom det hela som designat det här?" 

(parafrasering). Det var genom Vakttornet jag först blev medveten om intelligent design som 

fenomen i Sverige och fick inspiration till den här uppsatsen. Genom att rörelsen kring ID 

växer och blir populärare måste även lärare ta ställning till hur vi ska förhålla oss till det i 

undervisningen. Vidare är det intressant att diskutera kring vad undervisning om ID kan 

tillföra elevernas förståelse för religionsämnet. 

I läroplanen från Skolverket för religionsämnet står det: ”Ämnet religionskunskap har sin 

vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär 

tvärvetenskapligt.”2 Vilken plats har ID i detta, som trots allt enligt utövarna vill vara / gör 

anspråk på att vara en vetenskap med grunden i religion? Eftersom förhållandet mellan 

religion och vetenskap ska tas upp i undervisningen blir det även en fråga om vad som är 

relevant att ta upp och meningsfullt för eleverna. 3 ID blir här ett viktigt supplement till denna 

fråga.  

                                                 
2GY 2011 (2011), Ämne – Religionskunskap, s 1. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/sok-amnesplaner-och-

kurser/subject.htm?subjectCode=REI&lang=sv&tos=gys 
3Franck, Olof & Stenmark, Mikael, (2012), Att undervisa om religion och vetenskap  med grund i 

ämnesplanen för religionskunskap, s 7-9. 
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Jag vill även passa på att tacka min handledare Mayvor Ekberg som är en evig källa av 

vägledning och motivation. 

1.1 Syfte och frågeställningar                

Syftet med uppsatsen är att se hur man i de centrala didaktiska frågeställningarna bemöter 

intelligent design i religionsläroböcker på gymnasial nivå. På så vis är min intention först att 

klargöra hur ID tas upp och hur det framställs i läroböckerna. Genom följande frågeställningar 

hoppas jag kunna kartlägga hur ID behandlas i skolan och vilken plats det får, om någon 

överhuvudtaget. Syftet med uppsatsen blir till stor del också att visa exempel på hur ID kan 

användas i skolundervisningen och dess relevans för religionsämnet, utgående ifrån 

religionskunskapens läroplan för gymnasiet. De två sistnämnda frågeställningarna berör alltså 

den centrala didaktiska delen om ID som uppsatsen ämnar belysa. De frågor jag vill besvara 

är:  

 Vilken tyngd och utrymme får intelligent design i undervisningsmaterialet? 

 Hur beskrivs intelligent design i jämförelse med hur bibelns skapelsetro eller 

kreationism framställs? 

 Kan idén om intelligent design inspirera elevernas intresse och frågor om religion och 

tro? 

 Varför ska man undervisa om intelligent design? 

Det är även viktigt att redogöra ytterligare om IDs historia och relevans i dagens samhälle, 

varför detta kommer att dryftas i bakgrundskapitlet av uppsatsen. Sedermera ligger fokus på 

att kartlägga de didaktiska frågorna genom litteraturstudium. Jag har valt att exkludera någon 

del / något kapitel som fokuserar på kritik mot ID, i stället lyfts några kritiska exempel fram 

här och var i texten. Orsaken är att uppsatsens mening är i första hand att se hur ID hanteras 

och kan användas i undervisningen, inte att kritisera rörelsen eller dess beståndsdelar. Därför 

blir de politiska/samhälleliga frågorna kring ID jämförelsevis mindre.  

2. Metod och material 

Metoden för uppsatsen är främst ett litteraturstudium av tre böcker som används som 

läroböcker på gymnasialnivå för att se hur dessa tar upp intelligent design. Det är således en 

kvalitativ metod, närmare bestämt en hermeneutisk tolkningsmetod jag använder för att nå 

syftet med uppsatsen och besvara frågeställningarna. Hermeneutik är läran om tolkning och 

omfattar exempelvis bibeltolkning av litteraturvetare men även inom filosofi förekommer just 
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hermeneutiken.4 Här bör det poängteras att jag inte ämnar att jämföra äldre och nya 

läroböcker mot varandra eller böcker från olika årskurser mot varandra. Den uppgiften är 

material för en annan uppsats. Istället består min läromedelsanalys framförallt av hur 

intelligent design tas upp och var detta tas upp rent kronologiskt i läroböckerna, i vilken 

kategori eller kapitel ID tas upp, samt om det finns gemensamma nämnare och teman i 

böckernas framställningar av ID. Analys av skillnader och likheter mellan böckerna vävs in i 

texterna om läroböckerna. Urvalet av material bestämdes i första hand av att ID är en relativt 

ny företeelse, vilket gör att läroböckerna måste vara moderna och ta upp de nya rörelserna, 

samt vara relevanta till dagens läroplaner anpassade för GY11. Flera böcker hade kunnat 

studeras och varit med i jämförelsen, men de böcker som utgör mitt urval är de som används i 

religionsämnet på samtliga gymnasialskolor i Gävle och är dessutom populära i övriga 

Sverige. För att få veta vilka böcker som användes i Gävle kontaktade jag religionslärare från 

olika gymnasialskolor och genomförde även en sökning av bokaffärer på Internet, och då 

visade sig dessa tre vara bland de mest sålda. Värt att notera är att den sistnämnda boken är 

endast för kurs ett, medan de andra är för kurserna ett och två. Jag har valt att studera och 

analysera följande böcker: 

 Religion och Sammanhang 1 och 2, fjärde upplagan utgiven år 2013 och skriven av 

Börge Ring med redaktör Thomas Johansson. Intelligent design tas upp i samband 

med kreationismen i ett kapitel om "Vetenskap och religion" på tio sidor av 

sammanlagt 350 sidor i boken.  

 Söka Svar Religionskunskap kurs 1 och 2, fjärde upplagan utgiven år 2012 och 

skriven av Malin Mattsson Flennegård och Leif Eriksson med redaktör Anders 

Wigzell. Intelligent design tas även här upp i samband med kreationism i ett kapitel 

om "Religion - en vetenskap som går över alla gränser". Sammanlagt elva sidor av 

431 behandlar detta område i boken. 

 Religion 1 för gymnasiet, första upplagan utgiven år 2012 och skriven av Lennart 

Göth, Katarina Lycken Rüter och Veronica Wirström med redaktör Christian 

Hollander. Intelligent design tas återigen upp i samband med kreationismen i ett 

kapitel om "Vetenskap och religion". Sammanlagt sex sidor av 232 sidor i boken 

berör intelligent design.  

Övrig fakta i bakgrundskapitlet består av litteratur som behandlar grundläggande fakta om 

intelligent design samt ger perspektiv på religionsdidaktiken och konkreta förslag till hur 

                                                 
4Kjørup Søren, (2008), Människovetenskaperna - problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, s 233. 

Se även Gilje, Nils & Grimen, Harald (2007), Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s 171.   

http://www.adlibris.com/se/sok?q=S%C3%B8ren%20Kj%C3%B8rup
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lärare kan använda ämnet i undervisningen. Hur etablerat intelligent design är i Sverige 

kommer också att redogöras för. För att försäkra att böckerna är pålitliga och att historiska 

fakta stämmer om till exempel bakgrunden kommer jag på flera ställen att använda mig av 

dubbla källor, alltså två eller flera böcker som säger samma sak. Ytterligare en källkritisk 

åtgärd är att de granskas mot webbsidor på Internet, däribland den officiella hemsidan för ID. 

Det är sannolikt att officiella källor och debattartiklar knutna till eller har ett samband med ID 

kommer att vilja framföra sin agenda och spegla ID i det mest positiva ljuset som är möjligt, 

så med all rätt bör dessa källor ses med kritiska ögon. En sista källkritisk insats är att även 

använda sig av författare som är kritiska mot intelligent design. Om alla de tre åsikterna, 

positiva, neutrala och negativa är överens om årtal såväl som om historik så anser jag detta 

vara en tillräcklig bas. 

 
En av huvudböckerna jag använder mig av både i bakgrunden och i den didaktiska delen är 

Vesa Annalas Skapelsetro - Intelligent Design - två alternativ till utvecklingsläran skriven år 

2002. Annala är utbildad teolog, medlem i föreningen Genesis och har även varit ordförande 

för föreningen. Idag arbetar han som pastor vid Adventskyrkan. För att säga det i klartext så 

är Annala väldigt positivt inställd till ID och medlem i föreningen som proklamerar det i 

Sverige. Bokens mål är alltså att sprida kunskap och en positiv syn på ID och detta är något 

man bör ha i åtanke.  

 
En viktig person som skrivit flera artiklar kring intelligent design och skolan är Mats Selander 

som tillsammans med Margareta Sundblom och Lars Holmbom citeras vid flera tillfällen i 

didaktikdelen. Eftersom Selander är medförfattare till båda artiklarna har jag valt att endast 

skriva mera om honom. Selander är en lärare som studerade teologi, filosofi och etik. Han har 

arbetat som studentpastor och sekreterare inom Credoakademin (där han idag arbetar som 

lärare) och leder även organisationen MRO - Människorätt för ofödda, det vill säga en 

organisation emot abort. Selander är starkt positiv till ID och var lärare vid Andreasgymnasiet 

när skolan blev stämd för att ha inkluderat ID i sin undervisning. Vid tillfällen används även 

tidningsartiklar och kandidatuppsatser i bakgrunden. 

 
Som jag konstaterat är intelligent design en relativt ny företeelse speciellt i Sverige och 

således har det inte skrivits mycket om dess roll i religionsundervisningen, därför kommer 

litteraturen i denna del framstå som mer begränsad. Genom denna läromedelsanalys och 

diskussion kring ID och didaktik ämnar jag visa hur elever kan lära sig både positiviskt och 

hermeneutiskt om & av ID.  
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2.1 Disposition 

Uppsatsens innehåller först ett kapitel som bakgrund till analysen av läromedlen. Här reder 

jag ut vad intelligent design är och dess historik samt tar upp hur etablerat ID är i Sverige. Här 

tas även händelser i Sverige upp som rör skolan och utbildning, så som hur ID korrelerar med 

ämnesplaner och andra didaktiska frågor. Tidigare forskning kommer även att nämnas. I 

följande kapitel presenteras resultaten från analysen av de tre religionskunskapsböckerna. 

Fokus ligger på de frågor som ställts i syftet det vill säga dels hur de tar upp intelligent design 

och vilket utrymme det ges, dels vilken plats det får i boken. Med andra ord diskuteras frågan 

om huruvida ID, behandlas i samma kapitel eller kategori som ateism eller om det tas upp i 

kapitlet om kristendomen. Gemensamma nämnare och skillnader mellan böckerna kommer 

även att bemärkas och beaktas.  

 
I diskussionskapitlet, anknyts svaren på de frågor som ställts i syftet, det vill säga analysen av 

de tre läroböckerna till den didaktiska frågan och den didaktiska delen anknyts till de tre 

läroböckerna i den föregående delen. Varför man ska undervisa om ID och vad det kan tillföra 

eleverna tas även upp och på så sätt återkopplas frågorna till de centrala didaktiska 

frågeställningarna. Läroplanen kommer också att knytas till resonemanget. Diskussions-

kapitlet innehåller även en kort sammanfattning av materialet som gåtts igenom i uppsatsen 

och svarar på de frågor och syfte som lyfts fram. Slutligen tas förslag för vidare forskning och 

idéer även upp. 

3. Bakgrund 

Ursprunget till intelligent design går tillbaka till 1800-talet och Charles Darwins 

evolutionslära. Hans bok Om arternas uppkomst från 1859, som på många sätt är den 

moderna biologiska utvecklingslärans bibel, har förfinats efteråt av forskare till den 

evolutionslära vi idag lär oss i skolorna. I kontrast till detta har vi den klassiska skapelsetro 

som den är beskriven i Gamla Testamentet (GT), vilken av ett fåtal numera tolkas bokstavligt. 

Redan vid mitten av 1900-talet lämnades tanken på Bibeln som tillkommen genom 

verbalinspiration, det vill säga att bibelinnehållet ord för ord är inspirerat av Gud ande och ska 

därför tolkas bokstavstroget. Det är värt att accentuera att den så kallade bokstavstrogna 

bibelsynen inte var den normativa före 1900-talet heller. I själva verket har många 

tolkningsmetoder och bibelsyns modeller förekommit. Bland annat den allegoriska modellen 

eller icke litterära, som såg bibelns texter som mera poetiska/allegoriska, inte historiska fakta.  
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Den tredje modellen är den ackommodations baserade som kan ses som den viktigaste i 

förhållandet religion och vetenskap. Med tanke på att den vetenskap som vi har idag inte 

fanns i den tid som exempelvis Genesis skrevs behöver texterna ackommoderas, det vill säga 

man måste ha i åtanke för vilken befolkning bibeln skrevs och under vilken tid. Därför kan 

inte bibeln tolkas bokstavligt utan måste alltid interpreteras av den tid den läses i. Den här 

synen ledde till en positiv syn på vetenskapen och att studera naturen uppmuntrades.5 De som 

idag håller fast vid bokstavstroende anses hålla sig till en form av kreationism. Kreationismen 

har förfinats till modern skapelsetro och evolutionär kreationism, det vill säga en form av 

kreationism som hävdas vara vetenskaplig och byggs upp med vetenskap genom en religiös 

grund. Många former av modern kreationism existerar, exempelvis ungjordskreationism, 

gammaljordskreationism, glappkreationism, progressivkreationism & vetenskapskreationism. 

Utan att nämnvärt gå in på flera exempel och förklara varje enskild falang bygger de på 

samma grund som den moderna kreationismen men alla har sin egen speciella nisch och 

förklaring till evolutionen.6 Den moderna kreationismen från ungefär 1950-talet och framåt 

bygger på gamla testamentets berättelser och använder sig till viss del av modern forskning 

för att bevisa att GT är sann. Ett exempel på detta kan vara fossil i naturen av djurarter som 

inte finns längre på jorden - som förklaring till det här vetenskapliga faktumet används 

berättelsen om Noa och syndafloden för att bevisa hur sediment och fossil uppkommit i 

naturen. Viktigt att notera här är att en stor del av den moderna kreationismens förespråkare 

fortfarande hävdar att jorden är så gammal som bibeln säger att den är.7  

 
Det är ur den moderna kreationismen som intelligent design växt fram. ID som begrepp 

nämns för första gången av Percival Davis och Dean H. Kenyon i boken Of Pandas and 

People: The Central Question of Biological Origins (bokens tredje upplaga och uppföljare har 

två nya författare, William A. Dembski & Jonathan Wells och heter The Design of Life: 

Discovering Signs of Intelligence in Biological Systems). Of Pandas and People gavs ut 1989 

och var avsedd som en lärobok för kristna skolor och publicerades av en religiös organisation 

baserad i den amerikanska delstaten Texas kallad Foundation for Thought and Ethics. 

Liknande begrepp till ID har dock  i historien nämnts av bland andra filosofen Immanuel Kant 

och teologen William Paley.8 Idag är det främst den konservativa kristna hjärntrusten 

                                                 
5 McGrath, (2010), s 20. 
6 Runehov, Anne L.C., & Franck, Olof & Stenmark, Mikael, (2012),  Fundamentalism. Ingår i : Att 

undervisa om religion och vetenskap  med grund i ämnesplanen för religionskunskap,  s 116-119. 
7 Vesa, Annala (2002a), Skapelsetro, intelligent design. Två alternativ till utvecklingsläran, s 46-49. 
8 Runehov, Anne L.C., & Franck, Olof & Stenmark, Mikael, s 120. 
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Discovery Institute baserat i Seattle, Washington som driver en kampanj för ID och för att 

föra in det i skolor och läroplaner.9  

 
En annan viktig person inom ID-rörelsen är biokemisten Michael Behe som är en av de 

ledande personerna vid Discovery Institutes avdelning ”Center for Science and Culture”. I 

USA har ID omfamnats av majoriteten av den neo-konservativa kristna högern. Före president 

Barack Obama upplöste den statliga bioetiska kommittén (handhade frågor som biologi, 

medicin och vetenskap under George Bushs presidenttid) fanns det flera medlemmar som var 

anhängare av intelligent design med i den bioetiska kommittén, vilket ledde till relativt stor 

kontrovers och ersattes av en ny kommitté när Obama blev president10 

 
Vid flera skolor i USA har intelligent design delvis ersatt den klassiska undervisningen i 

biologi, delvis presenterad som ett alternativ till traditionell evolutionsbiologi, och delvis som 

ett alternativ till biologiämnet. Detta har lett till stora debatter och även rättegångar där 

föräldrar stämt skolor och skolstyrelser för att ha infört ID i läroplaner och ämnen. Dessa 

föräldrar ville inte att barnen skulle utsättas för religiös (eller fundamentalistisk) påverkan. En 

avgörande rättegång år 2006 i delstaten Pennsylvania slog fast att intelligent design inte är en 

vetenskap utan hör ihop med den bibliska skapelsetron och fick således inte läras ut inom 

biologiämnet.11 

 
För att förklara varför ID är så pass kontroversiellt är det viktigt att klargöra argumenten för 

teorin. Det viktigaste argumentet är: ” [...] eftersom alla biologiska varelser är så 

häpnadsväckande komplext uppbyggda måste en intelligent och planerande kraft ha varit 

inblandad under deras tillkomst”12. Evolutionsteorin som Darwin myntade måste därför 

utvidgas och kompletteras med ID. I teorin kunde den här designen ha skett av en avancerad 

utomjordisk ras, men förutsatt inom intelligent design är givetvis att den här intelligenta 

formgivaren är Gud (även multipla intelligenta formgivare har argumenterats för, alltså flera 

gudar). Man använder fenomen som idag kanske inte ännu går att förklara med 

evolutionsteorin och skriver in en intelligent skapare och kreatör.13 Ett vanligt exempel är just 

ögon som det hävdas inte är möjliga att förklara utan intelligent design. Det finns ingen nytta 

                                                 
9 Carl Reinhold Bråkenhielms & Torbjörn Fagerström (2007), Gud och Darwin - känner de varandra? 

Ett bioteologiskt samtal, s. 7. 
10 Pinker, Steven (2003), The Blank Slate. The Modern Denial of Human Nature, s 130. 
11 Ring, Börge. (2013), Religion och Sammanhang 1 och 2, s 342. Se även Eriksson, Leif & Mattsson 

Flennegård, Malin (2013), Söka Svar - Religionskunskap kurs 1 och 2 s 138. 
12 Bråkenhielm & Fagerström, (2007),  s 7. 
13 Pinker, (2003) s 130. Se även Runehov & Franck, Olof & Stenmark, Mikael, (2012),  s 122. 
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med ett halvt öga som stegvis går igenom förändringar utan således måste ögat ha skapats i 

sin rätta form ursprungligen.14 

 
Intelligent design skiljer sig från de äldre formerna av kreationismen och dess argument på 

flera viktiga sätt. Delvis omfamnar man vetenskap och att stora delar av evolutionsteorin är 

korrekt, exempelvis att jorden och universum är flera miljarder år gamla. Många förespråkare 

är även akademiskt utbildade och ID framställs av dessa som en vetenskaplig gren. Inom 

naturvetenskapen har den omfamnats av forskare inom vetenskapsområden som genetik, 

molekylärbiologi, embryologi och paleontologi.15 Man betonar alltså sin grund i vetenskapen, 

och tar därmed inte ur en religiös utgångspunkt i religionen så som kreationismen gör.16 

 
På liknande grund kan man prata om tre lagar eller regler som ID förespråkar gentemot 

evolutionsteorin. Den första är ”lagen om liten sannolikhet” - specifika händelser av liten 

sannolikhet äger inte rum genom slumpen, vilket gör att man utesluter slumpen som ett giltigt 

evolutionsargument. Alternativet man har kvar är då design. Den andra är ”lagen om 

konservering av information” - det darwinistiska urvalet och genetiska mutationer är ej giltiga 

som argument, utan uppkomst och genetiska följder och färdigheter är designade. Den tredje 

lagen är den om ”oreducerbar komplexitet” - exempelvis komplexa organs osannolika 

uppkomst som ögat. Något som inte fungerar förrän alla delar är på plats, vilket givetvis 

förutsätter en planerande och intelligent designer. Dessa tre lagar har skrivits av William A. 

Dembski och Michael Behe.17 Värt att poängtera är att dessa lagar har fått ta emot stor kritik 

av kända biologer.18 

 
Intelligent design har blivit kritiserat som rörelse av många forskare och ledande ateister 

såsom Richard Dawkins, Sam Harris och Christopher Hitchens. Det har också lyfts fram som 

ett av de största ”hoten” mot vetenskap och evolutionsteorin. Det är tydligt att ID växer som 

rörelse och skapar kontrovers även i Sverige.19 

 

 

                                                 
14 Bråkenhielm & Fagerström, (2007),  s 7-8. 
15 Bråkenhielm & Fagerström, (2007),  s 7-8. 
16 Ring, (2013) s 342. 
17 Vesa Annala (2002a), s 49-51. Se även Runehov & Franck, Olof & Stenmark, Mikael, (2012),  s 122. 
18 Zackariasson, Ulf & Franck, Olof & Stenmark, Mikael, (2012),  Religionskritik förr och nu. Ingår i : 

Att undervisa om religion och vetenskap  med grund i ämnesplanen för religionskunskap, s 51. 
19 Pinker, (2003), s 130. Se även Bråkenhielm & Fagerström, (2007) s 8-9. 
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3.1 Intelligent design i Sverige 

Det är värt att notera att i Sverige har inte debatten varit särskilt stor om intelligent design. 

Skolverket slår tydligt fast att det är evolutionsteorin som skall läras ut, men givetvis får de 

olika världsreligionernas syn och skapelseberättelser komma fram i religionsämnet.20 De 

föreningar som driver ID i Sverige är främst Genesis och Credoakademin. Båda föreningar 

driver workshops och föreläsningar för att bredda och upplysa om ID som alternativ till 

evolutionsteorin. Svenska kyrkan är inte en drivande faktor för ID i Sverige.21 Den kristna 

skolan Andreasgymnasiet i Stockholm anmäldes år 2006 för att ha haft föreläsningar om 

intelligent design. Skolverket hade dock godkänt läroplanen, men det var efter denna händelse 

som Skolverket slog fast att det är evolutionsteorin som ska läras ut.22 Några medlemmar ur 

svenska riksdagspartiet Kristdemokraterna har erkänt sig positiva till ID och haft seminarium 

om detta bland annat under evenemanget Almedalsveckan.23 

3.2 Tidigare forskning 

Här har jag valt att söka främst efter svensk litteratur och de tidigare uppsatser som nämns är 

ifrån Sverige. Sökning på internet och i tidigare uppsatser gav dessa resultat: en viktig bok är 

Carl Reinhold Bråkenhielms & Torbjörn Fagerströms Gud och Darwin - känner de varandra? 

Ett bioteologiskt samtal skriven år 2007 som används både i bakgrunden och i den didaktiska 

delen. Bråkenhielm är professor i livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet och 

ordförande i Svenska Kyrkans teologiska kommitté. Fagerström är professor i teoretisk 

ekologi vid Lunds universitet och prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet. I boken 

uttrycker de tydligt att de är ”inga anhängare av ID”24 och jämför ID med ”andra 

stolligheter”.25 Återigen är detta viktigt att ta i beaktande.  

 
Den andra boken som används mycket i bakgrunden är Steven Pinkers The Blank Slate. The 

Modern Denial of Human Nature, skriven år 2002. Pinker är en känd psykologiprofessor, 

                                                 
20 Eriksson & Mattson Flennegård, (2013), s 138.   
21Jansson, Martin (2007), ”Begynnelsens mysterium. ”En undersökning av biblisk skapelsetro och 

intelligent design i Sverige, s 10-12.Se även Vesa Annala (2002a), s 49. 
22 Selander, Mats & Sundblom, Margareta (2006), ”Intelligent design är en vetenskap”, 

http://www.expressen.se/debatt/intelligent-design-ar-en-vetenskap 
23 Kornhall, Per (2008), ”Intelligent Design i Sverige”, http://www.vof.se/folkvett/ar-2008/nr-

1/intelligent-design-i-sverige/ 

24 Bråkenhielm & Fagerström, (2007), s 7. 
25 Bråkenhielm & Fagerström, (2007), s 7. 



13 

 

lingvist och har skrivit böcker om evolutionspsykologi. Även Pinker är starkt kritisk mot ID 

och ämnet tas upp i ett kapitel som kritiserar religion som helhet.  

 
Alister E. McGrath som står som källa i inledande kapitlet och även refereras till senare är en 

brittisk teolog med många referenser såsom professor vid Oxford och haft ledande roller vid 

religionsakademier i England. Han är en känd kritiker till den nya ateismen och räknas som en 

så kallad christian apologist - alltså en modern försvarare av den kristna tron. Boken som 

används är Science & Religion – A new introduction second edition från 2010. McGrath har 

sagt att han är skeptisk till ID som helhet men ser många poänger i det.  

 
Olof Francks bok Att undervisa om religion och vetenskap  med grund i ämnesplanen för 

religionskunskap från 2012 används bland annat i inledningen och i den avslutande didaktiska 

delen. Flera av kapitlen jag använder som referens har egna författare men jag har valt att 

endast skriva mera om Franck själv. Han är docent i religionsfilosofi och universitetslektor för 

didaktik och pedagogik vid Göteborgs universitet. Tidigare har han skrivit böcker om generell 

didaktik och genusfrågor.  

 
Tidigare forskning och uppsatser som handlar om ID är bland annat Martin Janssons 

”Begynnelsens mysterium.” En undersökning av biblisk skapelsetro och intelligent design i 

Sverige, vars syfte var att kartlägga ID i Sverige. Daniel Ekfäldts Intelligent design och 

kreationism i skolan som diskursiv mediakonstruktion som ämnar att belysa hur media spelar 

roll i formning av värderingar kring ID och vetenskap. Anna Musikkas Tro och vetande. Om 

evolution och kreationism i skolans biologiundervisning som studerar den offentliga debatten 

kring kreationism i skolan och samhället. Samtliga är kandidat- eller examensuppsatser 

skrivna av lärarstudenter. Min uppsats ämnar vara ett värdigt komplement till den tidigare 

forskningen som gjorts och förhoppningsvis tillföra argument och resonemang i ID debatten. 

3.3 Intelligent design - officiell beskrivning 

Slutligen anser jag det vara viktigt att även ta med Discovery Institutes officiella beskrivning 

av vad ID är:  

Intelligent design refers to a scientific research program as well as a community of 

scientists, philosophers and other scholars who seek evidence of design in nature. 

The theory of intelligent design holds that certain features of the universe and of 

living things are best explained by an intelligent cause, not an undirected process 

such as natural selection. Through the study and analysis of a system's components, 
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a design theorist is able to determine whether various natural structures are the 

product of chance, natural law, intelligent design, or some combination thereof.26  

4. Resultatredovisning och analys av läromedel 

Detta kapitel behandlar redovisningen och analysen av gymnasieböckerna var för sig i tre 

olika delkapitel. 

4.1 Religion och Sammanhang 1 och 2 (2013) 

I Religion och Sammanhang 1 och 2 nämns intelligent design i samband med kreationism, 

Charles Darwin, hur religion förhåller sig till vetenskap, om konflikten mellan kreationismen 

och vetenskapen för att nämna några rubriker i kapitlet ”Vetenskap och Religion”. Av 

sammanlagt tio sidor får ID en sida enskilt. Enligt kapitlets utformning ses ID som en 

vidareutveckling av kreationismen då det nämns under rubriken ”Kreationism”:  

[...] 1987 fastställde högsta domstolen i USA att det var emot konstitutionen att 

undervisa om kreationism i skolan. Enligt många bedömare lanserade därför 

bokstavstrogna kristna en ny teori, kallad intelligent design.27   

Kreationism beskrivs å andra sidan som ”fundamentalism” och Ring hänvisar till bibelns 

skapelseberättelse och beskriver intelligent design som att det ” [...] går i korthet ut på att 

variationen för det levande är så stor att den kräver en intelligent designer, annars fungerar det 

inte. Denna designer är Gud".28 Sedan ges exempel på problematiken med ID i skolan och 

rättegången i Pennsylvania. Efter det kommer ett stycke med meningen: ”[v]ad är nu 

problemet med kreationism och intelligent design?".29 Här tas det upp argument från 

fundamentalistiskt konservativa kristna och frågor som homosexualitet, barnuppfostran, 

undervisning och abort. Dessa argument ställs i kontrast mot naturalismen, ateismen, 

liberalismen med mera och hänvisar till att det är en ”kamp om makt"30 mellan dessa vitt 

skilda sidor. Vidare visar författaren statistik från USA och Turkiet, där det påvisas att drygt 

50 % av befolkningen i båda länderna är kritiska mot evolutionsteorin. Det poängteras även 

att de flesta kristna inte är kreationister. Sist och slutligen är det två ”fundera på”-

diskussionsfrågor för eleverna: ”1. Vad skulle få fler i Sverige (idag är det väldigt få) att 

                                                 
26 Discovery Institute "What is Intelligent Design" http://www.intelligentdesign.org/whatisid.php 

(hämtad 2013/01/12). 
27 Ring, (2013), s 341.  
28 Ring, (2013), s 342.  
29 Ring, (2013), s 342. 
30 Ibid. 



15 

 

ansluta sig till intelligens-design (sic) tankar?” och ”2. Vad skulle få färre att i framtiden inte 

ansluta sig till intelligent design-tankar?”.31 För att summera är skillnaderna rätt stora i hur 

kreationism och intelligent design framställs av Ring. Kreationism framställs som mer 

bakåtsträvande och ”fundamentalistisk” medan ID ses som mer progressivt. Dock 

sammanblandas de både ihop under meningen ”problemet med kreationism och intelligent 

design.32 Om man jämför ID med andra religiösa rörelser såsom New Age, satanism, sekter 

och andra esoteriska rörelser så får ID relativt lite utrymme. Detta är mest troligt en följd av 

att ID inte är så välkänt i Sverige som boken vill påstå.  

4.2 Söka Svar Religionskunskap kurs 1 och 2 (2012)  

I Söka Svar Religionskunskap kurs 1 och 2 nämns intelligent design i samband med 

kreationism, humanismen, naturalismen, förhållandet naturvetenskap och religion samt 

Richard Dawkins som den kände evolutionsbiologen, för att lista några andra rubriker i 

kapitlet "Religion - en vetenskap som går över alla gränser". Av sammanlagt elva sidor i 

kapitlet tilldelas ID ungefär två sidor. Återigen är intelligent design nästa rubrik efter 

kreationismen, dock tas de båda först upp under samma rubrik ”Kreationism och intelligent 

design”. En inledande text tar upp förhållandet mellan religion och vetenskap och hur dessa:  

[...] kolliderar främst när de handlar om naturvetenskapliga teorier, även om många 

religioner faktiskt inte ser någon konflikt mellan religion och evolutionsteorin [...] 

finns [det] religiösa rörelser som på olika sätt bemöter naturvetenskapens tankar om 

alltings uppkomst.33 

Kreationismen beskrivs som ”uppfattningen att världen och allt levande existerar genom 

gudomligt ingripande eller på ett övernaturligt sätt”.34 Man visar exempel på moderna 

kreationistiska tankar som att människan inte är släkt med något annat djur och att livet inte 

heller uppstod på grund av en slump. Det påpekas även att det numera finns islamsk 

kreationism som använder Koranens verser som vetenskaplig sanning, men att det främst är i 

kristna kyrkor och samfund där man möter kreationism.35  

Intelligent design förklaras med meningen ”I.D. är tanken att det liv som finns på jorden är så 

komplext att det inte enbart kan ha kommit till på det sätt som evolutionsbiologerna menar. 

                                                 
31 Ibid.  
32 Ibid. 
33 Eriksson & Mattsson Flennegård, (2012), s 136-137. 
34 Eriksson & Mattsson Flennegård, (2012), s 137. 
35 Eriksson & Mattsson Flennegård, (2012),  s 137-138.  
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Denna komplexa struktur förutsätter en intelligent skapare”.36 Det poängteras att ID betonar 

sin vetenskapliga utgångspunkt till skillnad från kreationismen som använder religiösa 

argument. Exempel ges på hur osannolikt en anhängare av ID anser det vara att biologiska 

organ skulle plötsligt uppstått samt att det skulle bevisa att intelligent design skett vid flera 

tillfällen under livets utveckling. Ett annat argument är att ”[d]et finns alltså naturliga system 

som inte kan förklaras genom naturliga krafter”.37 Likt Religion och Sammanhang 1 och 2 tas 

även här debatten om ID i skolor och USA upp och man nämner olika rättegångar. Även 

Sverige lyfts fram men det poängteras att debatten inte varit särskilt stor på grund av 

Skolverkets hårda linje. Den avslutande frågan är: ”Varför tror du att skolverket inte tycker att 

skolan bör undervisa om andra skapelseteorier än den evolutionistiska?”.38 

 
En uppgift som ges en hel sida handlar just om ID och Richard Dawkins. Uppgiften går ut på 

att man ska läsa en text ur Dawkins bok Illusionen om Gud och sedan besvara fyra 

diskussionsfrågor. Eftersom det är ett intressant grepp och med en polariserande text har jag 

valt att inkludera uppgiften och citera frågorna nedan: 

Naturens fantastiska sinnrikhet och skönhet används ofta av förespråkare för 

kreationism och intelligent design som argument för guds existens och 

skapelsekraft. Mot denna uppfattning argumenterar den brittiska 

evolutionsbiologen Richard Dawkins. "Kreationisternas "logik" är alltid likadan. 

Vissa naturfenomen är statistiskt alltför osannolika, för komplexa, för vackra, för 

vördnadsbjudande för att ha uppkommit av en slump. Design är det enda alternativ 

till slumpen som författarna kan föreställa sig. Därför måste någon ha tänkt ut 

alltsammans. Och vetenskapens svar på denna felaktiga logik är också alltid 

likadant. Design är inte det enda alternativet till slumpen. Naturligt urval är ett 

bättre alternativ. Design är faktiskt inget alternativ alls i och med att det reser ett 

ännu större problem än det löser: vem skapade skaparen? Varken slump eller 

design löser den statistiska osannolikhetens problem. Anledningen är att den ena är 

problemet och den andra regredierar till det. Det naturliga urvalet är en riktig 

lösning. Det är den enda fungerande lösning som någonsin har lagts fram.39  

De frågor som ställs till denna text är följande: ”1. Hur argumenterar Dawkins mot 

kreationism och intelligent design? 2. Vilken fråga är det svårast för den religiösa sidan att 

svara på, menar Dawkins? 3. Hur ställer du dig till Dawkins tankar? Ger evolutionsteorin svar 

på frågorna om varför och hur världen och människan utvecklats? Motivera! 4. Existerar 

slumpen?”.40 Det är en mycket intressant uppgift att ha med just eftersom Dawkins text är så 

                                                 
36 Eriksson & Mattsson Flennegård, (2012), s 138. 
37 Ibid.  
38 Eriksson & Mattsson Flennegård, (2012), s 138. 
39 Eriksson & Mattsson Flennegård, (2012), s 140. 
40 Eriksson & Mattsson Flennegård, (2012), s 140-141. 
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starkt negativ till både kreationismen och ID. Även om det problematiseras i frågorna kvarstår 

negativiteten. 

 
Likt den tidigare boken, Religion och Sammanhang 1 och 2 (2013), av Börge Ring, är 

skillnaden mellan hur kreationismen och intelligent design framställs rätt stor. Här är det mera 

det faktumet att kreationismen är mer grundat i religion och intelligent design i vetenskap, i 

Ring framställs Kreationism som mer bakåtsträvande och ”fundamentalistisk” medan ID ses 

som mer progressivt. I jämförelse med andra religiösa rörelser såsom exempelvis New Age 

och olika sekter ges ID relativt lite utrymme. Återigen motiveras det med att ID inte är särskilt 

stort i Sverige.41 

4.3 Religion 1 för gymnasiet (2012) 

Boken Religion 1 för gymnasiet nämner intelligent design i samband med vetenskap, etik, 

kreationism och förhållandet mellan vetenskap och mening. Boken skiljer sig från de andra 

två böckerna på några markanta sätt. Dels tas både intelligent design och kreationism upp i 

mindre skala, endast en halv sida i kapitlet ”Vetenskap och religion”. Dels  nämns de i samma 

stycke, men det ges inga argument för eller emot och riktiga praktiska exempel från 

omvärlden saknas. Dels tas den kristna skapelseberättelsen upp i bokens kapitel om 

kristendomen, men går inte in på kreationismen som begrepp. Det är värt att notera att det 

omnämns att även inom judendomen har vissa judar blivit anhängare av kreationismen och 

intelligent design. Såhär beskrivs kreationismen och intelligent design:  

[d]et finns judar, kristna och muslimer som menar att evolutionsteorin och 

skapelsetanken är möjliga att förena. Har Gud skapat världen är evolutionsteorin 

osann. Det sättet att beskriva världens uppkomst kallas ofta kreationism. En variant 

av kreationismen är tron på intelligent design, där resonemangen bygger på att det 

måste finnas en tanke, en intelligens - Gud - bakom den utvecklingen som skett. 42  

Även här poängteras dock att evolutionsteorin är fullt kompatibel med religion för många 

utövare med en tro på GT:s skapelseberättelse; ”[m]an accepterar de vetenskapliga 

förklaringsmodellerna, och försöker tolka och förstå evolutionsteorin i ett religiöst 

sammanhang”.43 Värt att nämna är att Carl Reinhold Bråkenhielms och Torbjörn Fagerströms 

bok Gud och Darwin - känner de varandra berörs i samband med rubriken efter kreationism 

och ID, nämligen ”Vetenskap och mening” där meningen med livet diskuteras till vilket jag 

                                                 
41 Eriksson & Mattsson Flennegård, (2012),  s 136-141. 
42 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica (2012), Religion 1 för gymnasiet, s 212.  
43 Göth, Lycken Rüter & Wirström, (2012),  s, 211. 
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senare återkommer. Eftersom delen om ID är såpass begränsad i den här boken nämns det 

givetvis förhållandevis lite jämfört med exempelvis naturreligioner, New Age och humanism 

samt existentialism.44 

4.4 Didaktiska frågor och intelligent design 

Som vi ser är utbudet på pedagogiskt och didaktiskt material om ID begränsat och därför vill 

jag vidga frågan en aning. Frågan om varför man ska lära ut om intelligent design måste också 

handla om att ge ungdomar ett vidare perspektiv på religiösa frågor inom religionsämnet. 

Eftersom religionsämnet till stor del bör anses vara hermeneutiskt, det vill säga, att 

ungdomarna, genom analys, tolkning och diskussioner kan lära sig av religionerna man 

undervisar om är det viktigt att inkludera flera perspektiv och uppfattningar, bland annat IDs 

syn på evolution och skapelse. Det hermeneutiska tänkandet betyder alltså här att samtidigt 

som eleverna lär sig om en religion, exempelvis fakta som datum och historiska personer kan 

eleverna samtidigt lära sig av religionerna. Det vill säga frågor om moral, etik, värderingar, 

livsåskådningar med mera. Givetvis ska skolan varken favorisera eller propagera för en viss 

religion, detta är tydligt i regelverk och läroplaner. Men många förespråkare av ID anser att 

skolan gör just detta, propagerar för religiösa uppfattningar/filosofier exempelvis 

evolutionsteorin och andra alternativ ges inte en chans. 

 
Annala (2002a) menar att det tydliga åtskiljandet mellan tro och vetenskap är olyckligt. Han 

påpekar att många människor tänker, och att skolan inte är något undantag i denna fråga, att 

skapelsetron är en rent religiös fråga. Att vetenskap sysslar med fakta och att religion handlar 

om tro och tolkningar av livets mysterium. Här skapas en schism som gör att tro och vetande 

till synes måste hållas isär och inte får blandas ihop. Annala  poängterar att troende forskare 

använder exakt samma vetenskapliga metoder och verktyg som icketroende. Båda försöker 

förklara verkligheten. Den viktiga skillnaden är att förespråkare för den moderna 

kreationismen och även intelligent design försöker sammanföra religion och vetenskap igen 

till skillnad från evolutionister som starkt vill hålla dem separerade. Fyra argument ges för att 

motivera till undervisning i skapelsetro: 

 
För det första, menar Annala, argumenteras det för att skapelsetron förutsätter en intelligent 

skapare, med det menas att naturen är begriplig och tillåter vetenskaplig forskning eftersom 

skaparen (Gud) är rationell. Detta hör ihop med god vetenskaplig forskning, som låg till grund 

                                                 
44 Göth, Lycken Rüter & Wirström, (2012),  s, 211-212. 
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för vetenskapens framväxt och det är alltså ingen överraskning att modern vetenskap föddes 

inom skapelsetron. Vidare ses skapelsemodellen som empirisk och man vill framhäva fakta 

och söka rimliga förklaringar till dessa fakta. Här poängteras att skapelsemodellen är öppen 

för alternativa kunskapsvägar. ID är för mångfald och pluralitet. ID kan även väcka 

nyfikenhet för livets mysterium som  lyder andra argument. I och med det tredje argumentet 

menar Annala att ID är arvtagaren till den teistiska tradition som den moderna vetenskapens 

förfäder byggde sin vetenskap på. Målet är att bevara och föra denna tradition vidare, 

samtidigt som man försöker förstå skaparens syfte och människans plats i detta. Slutligen 

argumenteras för att skapelsemodellen ger mening eftersom den hävdar och garanterar den 

enskilda människans värde (guds avbild). På så sätt kan ungdomar ges mening i livet. Viktigt 

är även att inse människans begränsningar, att det finns frågor vi kanske aldrig får svar på och 

att dessa frågor ska diskuteras och samtalas om i god ton.45 Annala avslutar med att säga: 

”[v]i tror att undervisning i skapelsetro (och design teori (sic) främjar ungdomarnas både 

lärande och personliga mognad och ansvarstagande i samhället, privatlivet och efter skolan. 

Skapelsetron ger en god värdegrund för ett gott och sant mänskligt liv”.46 Annala säger att 

detta ökar den historiska förståelsen och fördjupar kunskaperna om vetenskapens 

idéhistoria.47  

 
Annala menar i artikeln även att kristna friskolor bör uppmuntras mer och att följa läroplanens 

uppmaning till mångfald i undervisning samt lära ut mera om ID och skapelsetro. Det viktiga 

är återigen att barnen och ungdomarna får lära sig om konflikten mellan evolutionismen och 

skapelsetron. Med detta kan de dra sina egna slutsatser.48 

 
Olof Franck (2012) betonar i sin bok Att undervisa om religion och vetenskap vikten av att 

inte förpassa bokstavstroende/fundamentalister och deras synsätt till att de förekommer på 

andra platser i världen men inte "hos oss"49 här i Sverige. Sen är det även om fråga om 

Sverige är så sekulariserat som det framstår i media som vi även kommer se Göran Larsson ta 

upp i sin bok Talande tro. Han menar även att förhållandet vetenskap och religion där ID blir 

ett viktigt perspektiv ofta fungerar som en språngbräda för frågor om etik och moral. Franck 

tar även upp det faktumet att lärarnas uppgift är att undervisa om förhållandet vetenskap och 

                                                 
45 Vesa Annala (2002a), s 56-60.  
46 Vesa Annala (2002a), s 60.  
47 Vesa Annala (2002a), s 60.  
48 Annala, Vesa, Landgren, Per (2002b), Den kristna tron och utvecklingsläran. Ingår i : En bok om 

vetenskap, evolution, skapelse, gudstro, s 216.  
49 Franck, Olof & Stenmark, Mikael, (2012),  s 140. 
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religion utan att ge uttryck för värderande omdömen. Således ska även enskilda grupper och 

deras synsätt (i den här uppsatsens fall ID) tas upp och visa hur de förhåller sig till frågor om 

darwinism och evolutionsteori. I en avslutande reflektion till boken säger han att :  

Jag vill understryka att religionskunskapen här, enligt min mening, skiljer sig från 

skolans naturvetenskapliga ämnen. Det finns möjlighet för lärare också i de 

ämnena att diskutera religiös skapelsetro och evolutionism, men där är det 

nödvändigt att naturvetenskapliga teorier och metoder utgör den självkara 

utgångspunkten och kontexten för de analyser som genomförs. 50 

 

Mats Selander, lärare vid Andreasgymnasiet i Stockholm, och Margareta Sundblom, tidigare 

rektor vid samma skola, hänvisar både till vikten av mångfald och att ID går helt i linje med 

Skolverkets läroplaner. Genom att Skolverket förespråkar att undervisning dels på ett 

ämnesövergripande sätt och dels ha ett internationellt perspektiv vill de att skolan ska vara 

öppen för den tvärvetenskapliga och breda diskussion som intelligent design skapat. Selander 

och Sundblom påpekar att en sådan öppenhet rimmar väl med skolans mål, med kritiskt 

tänkande elever och att det också skapar vetenskaplig frihet. De argumenterar för att detta 

skulle leda till att vi får en öppen skola som inte sysslar med någon indoktrinering, 

vetenskaplig eller religiös, utan enbart breddar kunskapen. Sann demokrati är att i ”ett 

demokratiskt samhälle får det inte råda centralstyrning, när det gäller livsåskådning”51 och att 

fundamentalism bör undvikas med all rätta.52 

 
I en opinionsartikel, Felaktig slutsats av Skolverket efterlyser Mats Selander och Lennart 

Holmbom, tidigare lärare och biträdande rektor, ändringar från Skolverkets sida gällande 

evolution och intelligent design. De visar på att skolverket, medvetet eller omedvetet tar 

ställning alternativt visar på ett ställningstagande för en naturalistisk filosofi genom att 

sammanställa livets uppkomst och utveckling. De argumenterar för att det strider mot kravet 

på allsidighet i skolan eftersom Skolverket uttryckligen beskriver ID som ett ovetenskapligt 

fenomen, trots dess stora stöd från forskare. När ID teorin inte tillräknas alternativt ges en 

status som vetenskaplig hypotes eller teori anser de inte heller att andra teorier 

(evolutionsteorin) ska ges den statusen, eftersom ingen av dem är vetenskaplig påvisade fullt 

ut. Likabehandlingskravet kräver att ingen religion eller filosofi ska ges företräde, vilket de 

                                                 
50 Franck, Olof & Stenmark, Mikael, (2012),  s 140. 

 
51Selander, Mats & Sundblom, Margareta (2006), ”Intelligent design är en vetenskap”, 

http://www.expressen.se/debatt/intelligent-design-ar-en-vetenskap /> (hämtad 2013/01/12). 
52Selander, Mats & Sundblom, Margareta (2006) (hämtad 2013/01/12).  
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anser att Skolverket bryter emot när de ger en naturalistisk och evolutionistisk syn. Att ge 

intrycket av att evolutionsteorin har det rätta svaret anser de båda att är fel då Skolverket 

aktivt tar en ”troende” position.53 

 
Under Almedalsveckan 2012 anordnades ett seminarium angående huruvida det finns plats för 

skapelsetro och intelligent design i den svenska skolan. En av huvudpersonerna vid seminariet 

var filosofie doktorn Per Landgren som enligt artikeln att "Vetenskapen måste erkänna sin 

provisoriska natur för att undvika att absolutifiera sina egna kunskaper. I stället behöver man 

se vetenskap och forskning som en process, ett gradvis växande".54 På plats var även 

Kristdemokraternas riksdagsmedlem Yvonne Andersson medlem i utbildningsutskottet som, 

enligt Sacrédeus, uttryckte sig positivt till ID "Skolan måste också kunna ägna sig åt 

mänskliga handlingar och beteenden, där djupare kunskaper behövs. I detta ingår människans 

ständiga sökande efter tillvarons och livets ursprung".55 Hon sade också att skolan måste ge 

plats åt erfarenheter och andra krafter som styr tillvaron än de rent materialistiska och 

vetenskapliga. Rent konkret skulle enlig min mening denna form av undervisning till exempel 

inkludera ett ID perspektiv naturvetenskapliga ämnen. Det är dock värt att notera att hon 

senare enligt Sacrédeus klargjorde sin ståndpunkt kring detta och uttryckte att "undervisning 

ska vila på vetenskaplig grund".56 

4.5 Ungdomar, mening och religion 

Ett av syftena med ämnet religionskunskap på gymnasial nivå är att "Eleverna ska ge 

möjlighet att samtala om hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och 

uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och evolution".57 Här passar alltså 

rörelser som kreationism och intelligent design perfekt in. Det är likväl intressant, vilket jag 

tagit upp i föregående punkt 4.4, hur mycket exempelvis ID-utövarna måste argumentera för 

sin sak och hur de till viss del blir förlöjligade/förnekade trots att Skolverkets läroplan är 

väldigt tydlig med att en möjlighet ska ges att samtala om relationen mellan religion och 

vetenskap.  

 

                                                 
53Holmbom, Lennart & Selander, Mats (2013), ”Felaktig slutsats av Skolverket”,  

http://www.dagen.se/opinion/debatt/felaktig-slutsats-av-skolverket/ (hämtad 2013/08/12). 
54Sacrédeus, Lennart (2012), "Vetenskapen måste erkänna sin provisoriska natur", 

http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/07/04/Vetenskapen-maste-erkanna-sin-provisoriska-natur  (hämtad 

2013/08/12). 
55 Sacrédeus, Lennart (2012), (hämtad 2013/08/12). 
56 Sacrédeus, Lennart (2012), (hämtad 2013/08/12). 
57 GY 2011, s 1.  
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Göran Larsson i sin bok Talande tro - ungdomar, religion och identitet (2003) påpekar att 

Sverige gått från ett stort sett homogent land rent kulturellt och religionsmässigt till det 

heterogena och mångkulturella Sverige vi har idag. Ungdomar idag exponeras för mera 

intryck, åsikter och religioner än de någonsin gjorts förut. Därför är det viktigt att även skolan 

inkluderar alla dessa perspektiv och ger eleverna en chans att ta del av dessa utan att på något 

sätt vara fördomsfull eller favoriserande. Ungdomstiden menar Larsson bygger på att skapa 

och till viss del hitta sin egna identitet i livet. Där inkluderas givetvis religiös åskådning eller 

valet att inte ha någon religiös åskådning. Trots att vi lever i ett av världens mest 

sekulariserade länder tycks privatreligiositeten öka bland ungdomar. Detta är troligtvis en 

följd av den ökade mångfalden av intryck och kulturellt utbud från samhället, även internet 

har spelat stor roll här. Eftersom många barn idag får en sekulariserad uppfostran idag utan 

religiösa intryck är det därför allt viktigare för skolan att visa de religiösa vägarna. Här kan 

intelligent design på många sätt vara en brygga mellan religion och vetenskap, till och med en 

sammansmältning för att möjligtvis skänka mening eller ökad insikt hos ungdomar.58  

Boken Gud och Darwin - känner de varandra erbjuder fyra perspektiv på mening i tillvaron, 

vilket även tas upp i läroboken Religion 1 för gymnasiet.59 Gällande frågan om intelligent 

design kan inspirera ungdomar och väcka intresse för religiösa frågor är det högaktuellt att ta 

upp frågan om vetenskap kan säga något om livets mening. ID kan erbjuda en förening av 

vetenskap och religion, på så vis erbjuder den ett helt nytt perspektiv som förhoppningsvis 

kan väcka tankar och kontemplation. De fyra perspektiven som Göth, Lycken Rüter och 

Wirström hämtat ifrån Bråkenhielm & Fagerström är följande: 

 
1. "Livet har en religiös mening, och det kan man använda vetenskapen för att visa".60 

Eftersom livet är så otroligt komplicerat som vetenskapen visar kan allting omöjligt vara en 

slump.61 

2. "Livet har en religiös mening, men vetenskapen kan inte användas för att bevisa denna 

mening".62 Vetenskapen ger svar på hur världen utvecklats, men kan inte ge svar på erbjuda 

mening, detta kan religion göra. 63 

                                                 
58 Larsson, Göran (2003), Talande tro - ungdomar, religion och identitet, s 16-20.    
59 Göth, Lycken Rüter & Wirström, (2012),  s, 212. 
60 Göth, Lycken Rüter & Wirström, (2012),  s, 212. 
61 Ibid. 
62 Ibid.  
63 Ibid.  
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3. "Livet har ingen religiös mening, och det kan man använda vetenskapen till att bevisa".64 

Genom evolutionsteorin bevisar man att allting är en slump och att livet saknar syfte, det bara 

hände och är en del av ett biologiskt förlopp. Alltså finns ingen religiös mening.65  

4. "Livet har ingen religiös mening, men det kan man inte använda vetenskapen för att 

bevisa".66 Vetenskapen svarar alltså inte på alla typer av frågor, men även med detta faktum 

finns det många andra goda skäl att inte tro på någon religiös mening i livet.67  

På så vis tillkommer alltså, enligt Göth, & Lycken Rüter & Wirström, ett helt nytt perspektiv 

på livets stora frågor när man inkluderar ID. Eftersom läroplanen säger att "Undervisningen 

ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att samtala om etiska och existentiella frågor samt 

människors olika värderingar och trosföreställningar"68 är det med andra ord, enligt läroboken 

Religion 1 för gymnasiet, viktigt att inkludera perspektivet som intelligent design ger.69  

 

5. Sammanfattande slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att se hur man i de centrala didaktiska frågeställningarna 

bemöter intelligent design i läroböcker för religionsämnet på gymnasial nivå. För att kunna 

besvara syftet och frågeställningarna måste man först reda ut vad ID är för något som gjorts i 

bakgrunden, från Darwin och evolutionsteorin, till modern kreationism och förhållandet 

mellan religion och vetenskap idag. Intelligent Design kommer här in i början av 1990 talet 

som ett tredje alternativ, en sammanflätning av religion och vetenskap, en religiös övertygelse 

som likväl enligt utövarna grundar sig i vetenskapen. ID har anammats av ledande forskare, 

skolor, religiösa rörelser och föreningar. Idén om den intelligenta skaparen har slagit rot i 

samhället och vill idag vara ett likvärdigt alternativ till den teori om naturliga urvalet som den 

moderna evolutionsteorin förespråkar, som vi idag lär oss i skolorna. Intelligent design har 

skapat debatt och rättegångar såväl som i USA som i Sverige.  

Genom att analysera tre utvalda läroböcker har dels likheter och skillnader, och dels vilken 

tyngd utrymme ID får i dagens läroböcker kunnat visas. Vid sidan av detta har även argument 

för varför man ska undervisa om intelligent design lagts fram och om det kan ge ytterligare 

perspektiv för ungdomar på livets frågor.  

                                                 
64 Göth, Lycken Rüter & Wirström, (2012),  s, 213. 
65 Ibid.  
66 Ibid.  
67 Ibid.  
68 GY 2011, s 1.  
69 Göth, Lycken Rüter & Wirström, (2012),  s, 212-213.  
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Den första centrala frågeställningen var ”Vilken tyngd och utrymme får intelligent design i 

undervisningsmaterialet?”. I samtliga tre böcker jag valt att analysera får ID allt som allt i 

genomsnitt en sida per lärobok, i fallet av böckerna Söka Svar – Religionskunskap kurs 1 och 

2 samt Religion och Sammanhang 1 och 2 får det lite mera utrymme och i Religion 1 för 

gymnasiet, lite mindre. Med andra ord är det inte så mycket plats rörelsen får, och i två av 

läroböckerna är motiveringen just den att ID inte är särskilt stort i Sverige samt att det är en 

relativt ny rörelse. Speciellt i jämförelse med andra nyreligiösa och andliga rörelser är det 

relativt lite information om intelligent design. Det är också värt att notera att i samtliga böcker 

nämns ID i samband med kapitlet vetenskap och religion, några andra liknande teman är 

kreationism och mening med livet. I alla böcker beskrivs ID som en vidareutveckling från den 

moderna kreationismen. Ofta förekommer frågor som eleverna ska svara på i kapitel om 

vetenskap och religion, där nämns även ID i flera frågor. Kanske speciellt intressant är frågan 

om varför skolverket inte tycker att skolan ska undervisa om andra skapelseteorier, till 

exempel ID än den evolutionistiska som eleverna ska fundera på. Även värt att nämna är att 

ID ibland speglas i ett negativt ljus och att kritik mot rörelsen alltid nämns i kapitlen. 

Eftersom denna första fråga är relativt enkel och konkret att svara på tycker jag att jag 

besvarat frågan. I efterhand hade en frågeställning som behandlat om intelligent design tas 

upp i ett negativt ljus även varit intressant. Det känns lite märkligt att exempelvis beskriva ID 

i samband med ord som problematiskt och att negativa röster, som Richard Dawkins aktivt 

lyfts fram, även om det är i ett problematiserande perspektiv som förmodligen hoppas skapa 

diskussion i klassrummet. Med det sagt så är det förstås även intressant att se hur 

läroböckerna lyfter fram frågan om ID genom att få eleverna att diskutera skolverkets roll i 

det hela och hur de tror att ID skulle kunna få flera anhängare. Att intelligent design ges så lite 

utrymme har jag dock förståelse för, faktumet är helt enkelt att det inte är en särskilt stor 

rörelse i Sverige. I början av uppsatsens gång var det först en fråga om det överhuvudtaget 

fanns läroböcker som nämnde intelligent design. Jag tror dock att diskussionen mellan 

vetenskap och religion kommer på sikt ta allt större plats i religionsämnet, speciellt i samband 

med den ökade sekulariseringen i Sverige så är det en viktig fråga att diskutera, mest för att 

öka förståelsen för vad som händer i omvärlden. På sikt kan ID troligtvis få mera tyngd och 

utrymme i undervisningen.  

Den andra centrala frågeställningen var ”Hur beskrivs intelligent design i jämförelse med hur 

bibelns skapelsetro eller kreationism framställs?”. Som nämndes så tas alltid ID upp i 

samband med kreationismen och alltid ses det som en vidareutveckling av kreationismen. 

Medan kreationismen framställs grundad i tro och fundamentalism som bakåtsträvande, 
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framställs  ID grundat i vetenskap i ett mera progressivt tänkande. Enligt min mening blir det 

felaktigt att ställa dem på samma linje som kan ses genom skildringen av ID i ett lite negativt 

ljus. ID får också sin dos av religiös fundamentalism slängd på sig när denna beskrivs som att 

bokstavstroende kristna lanserade den nya teorin intelligent design, som det sägs i Religion 

och Sammanhang 1 och 2. Överlag kan man säga att i alla böcker buntas på något sätt 

kreationism och intelligent design ihop till samma idé eller övertygelse. Utövarna av 

kreationism breddas även till både muslimer och judar medan det är den kristna intelligenta 

designen beskriver. Det är samtidigt intressant att positiva konkreta argument ges för ID, som 

exemplet med designen på kroppens organ som ögat. Däremot nämns inte i samband med 

kreationismen några positiva argument så som fossil och Noaks ark. Värt att notera är att 

diskussionsfrågorna för eleverna också tas upp i samband med ID men inte med 

kreationismen . Om detta är en värdering å läroboksförfattarnas vägnar vet jag inte. Möjligtvis 

anser de att det finns mera i konflikten vetenskap och religion att diskutera kring när eleverna 

fått kunskap om intelligent design än bara den bokstavstroende kreationismen. Enligt mig är 

den här hopslagningen av intelligent design och kreationism till viss del problematiskt. Det är 

visserligen logiskt att ID presenteras som en vidareutveckling av den moderna kreationismen, 

men på samma gång får ID vad som bedömas som negativa bemärkelser, som 

”bokstavstroende” och ”fundamentalism”. Istället för att presentera intelligent design som ett 

aktuellt alternativ till skapelsetro blir den på sätt och vis bara en ”religiös idé”. Likväl är det 

värt att bemärka att ID sannerligen ändå ses som ett steg framåt och en positiv utveckling på 

den religiösa fronten i samtliga böcker. Det är bara det att faktumet kvarstår att skillnaderna 

mellan kreationismen och ID blir mindre när de inte tas upp som två vitt skilda rörelser vilket 

de, de facto är. En intressant utvidgning av perspektivet i den här frågan skulle vara att 

diskutera flera perspektiv med koranens skapelseberättelse och ge den mera utrymme.  

Den tredje frågeställningen var ”Kan idén om intelligent design inspirera elevernas intresse 

och frågor om religion och tro?” som på många sätt sammansmälter med fjärde 

frågeställningen om ” Varför ska man undervisa om intelligent design?”. För tydlighetens 

skull kändes det bättre att ställa dessa två frågor i syftet  men  i min analys har jag hållit dem 

samman  då de på alla sätt och vis hör ihop. De första två frågeställningarna är tydligare, 

enklare och framförallt mera konkreta att svara på blir de två följande analytiska. Som 

poängterats är många av de författare och textskribenterna som lyfts fram i kapitlen om de 

didaktiska frågorna och intelligent design starkt positiva och själva utövare av ID. Dock inte 

alla som exempelvis Olov Franck. Flera av dem arbetar med att sprida idén om ID och gör allt 

de kan för att spegla idéerna i positivaste ljuset. Återigen vill jag starkt betona att jag är 
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medveten om detta och väl medveten om den negativa aspekten i att använda kraftigt vinklade 

artiklar och böcker i en källkritisk uppsats. Man kan absolut argumentera för att de kan ses 

som tänkbara felkällor. Men likväl vill jag ändå argumentera för att dessa perspektiv som de 

författare och skribenter jag valt att inkludera är väl värda att ta i beaktelse. Att hitta en 

positiv skildring om intelligent design av en argumenterande ateist eller vetenskapsman är 

svårt att hitta gällande didaktiska frågor, om inte omöjligt. Just därför är det i första hand 

aktiva förespråkare av ID som fått stå som grundmaterial till den didaktiska diskussionen. 

Som dessa källor starkt poängterar att även skolverket och våra läroplaner tydligt pratar om en 

mångfald av kunskap, ämnesöverskridande subjekt och tvärvetenskapliga studier för 

religionsämnet. Den moderna skolan ska låta rivaliserande föreställningar, politiska ideologier 

och livsåskådningar komma fram och det är just här många ID förespråkare anser att skolan 

misslyckats när det gäller evolutionsfrågan, eftersom evolutionsteorin förs fram som det enda 

vetenskapliga alternativet. Visserligen förstår jag skeptikerna när argument i stil med ” ID ger 

mening i livet och lyfter fram den enskilda människans värde” läggs fram men samtidigt, för 

många människor är just religion en enorm källa av glädje, tröst och mening. För många 

ungdomar kan livet kännas hopplöst och utan mening, om bara en enda person kan finna 

mening och tröst i tron eller ett synsätt är det väl bara positivt. Här kommer vi till den 

hermeneutiska tanken i religionsämnet, att samtidigt som elever lär sig om religionerna kan 

eleverna också lära sig av religionerna, även om givetvis skolan inte sysslar med någon 

indoktrinering eller favorisering. Men det är på alla sätt och vis bortom lärarens makt om en 

elev blir influerad av en religion eller en livssyn. Lärarens uppgift är att presentera 

mångfalden religioner och synsätt, om eleven i fråga tar till sig något positivt av dessa kan 

man inte göra något åt den saken. Det internationella perspektivet var något som lades fram 

av flera som talar varmt om ID, givetvis är det ett viktigt perspektiv. Även om Sverige är ett 

sekulariserat land är en stor del av omvärlden inte det. Kritiskt tänkande är också ett argument 

som förs fram i samband med mångfald av synsätt och ideologier, en av skolans främsta 

uppgifter att fostra kritiskt tänkande elever borde rimligtvis även inkludera evolutionsteorin 

anser ID förespråkarna. Dessa förespråkare hävdar även att Skolverket tagit ett aktivt beslut 

att stöda en ideologi och frånsagt sig sin opartiskhet gällande evolutionsfrågan och ID. Tittar 

man närmare i läroplanen för religionsämnet hittar man flera passager som ger utrymme för 

alternativa tvärvetenskapliga teorier, men likväl har dessa teorier möjligtvis getts mindre 

utrymme än de förtjänar alternativt inget alls.  

Min sluts är att ID är ett viktigt perspektiv att inkludera i undervisning. Huruvida det kan 

inspirera elevernas intresse till religionsämnet i sig tror jag är beroende av  läraren, men klart 
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är att det är ett viktigt tillskott i ett ämne som kan ses som lite statiskt och tråkigt. Vi vet att 

elever exempelvis klagar på att man bara diskuterar fakta världsreligioner. Jag är beredd att 

åtminstone till en viss del hålla med flera förespråkare av ID att det på många sätt kan skänka 

mening utan att på något vis bli fundamentalistiskt eller propagerande. Det är på många sätt 

just bryggan mellan vetenskap och religion som gör ID så intressant. Med ID så måste en elev 

inte göra ett aktivt val mellan ingen tro eller en stark tro, ID är på många sätt ett tredje 

alternativ.  

Varför man ska undervisa om intelligent design framstår rätt tydligt bara man läser läroplanen 

och ser vilka direktiv lärare fått att undervisa om. En skola som ger plats åt annat än bara 

materialism och positivism anser jag vara positivt, mångfald inom ämnen kan bara skänka 

ytterligare mening inom ämnet. Vad jag saknat i mitt uppsatsarbete är mera pedagogiskt och 

didaktiskt material men bristen på material gällande intelligent design kan bero på att det är en 

relativt ny och även förhållandevis liten rörelse i Sverige. Men med det material som stått till 

buds anser jag att jag kunnat uppnå mitt syfte med uppsatsen och en viktig slutsats som jag 

kan dra är att ID både kan inspirera elever till ökat intresse för religionsämnet samt gett 

konkreta argument till varför man bör undervisa om intelligent design. 

Jag anser att min uppsats är ett värdigt komplement till den tidigare forskning som gjorts och 

tidigare uppsatser som skrivits. Här har jag samlat ihop, analyserat och sist och slutligen 

summerat argument för att inkludera intelligent design i religionsundervisningen samt visat på 

hur det skildras i dagens läroböcker. Det är min mening att uppsatsen bidragit till befintlig 

forskning inom området med litteraturanalys, samt inkluderat en aktiv hermeneutisk åtanke 

för religionsämnet och dess didaktiska frågor.   
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