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Abstract 

I denna uppsats med syfte att undersöka relationen mellan religion och vetenskap 

användes litteraturstudium som metod, och visar genom historiska exempel hur 

relationen mellan religion och vetenskap sett ut från det antika Grekland fram till idag. 

Uppsatsen visar även tider och platser där den ena disciplinen varit allmänt 

förhärskande, tillexempel under det medeltida Europa och i nuvarande Kina. I uppsatsen 

presenteras även olika sätt att se på världen, såsom ateism och en livsåskådning där det 

är möjligt att kombinera både religion och vetenskap i föreställningar om världen, livet 

och tillvaron. Uppsatsen avslutas med en diskussion om hur denna kunskap kan 

implementeras i våra klassrum. I diskussionen dras slutsatsen att en stor del till den 

stora spänningen mellan religion och vetenskap beror på kamper om makt över 

människors liv och tankar, men även till viss del på grund av intolerans mot 

oliktänkande. Uppsatsen visar även att religion och vetenskap inte alltid har uppfattats 

som varandras motpoler. För att minska spänningen mellan religion och vetenskap är 

det av vikt att lärare tar sitt utbildningsuppdrag på allvar och aktivt söker så ett frö av 

acceptans och respekt för andra människors trosuppfattningar hos våra elever. För detta 

krävs aktiva dialoger och kvalité på det utbildningsstoff elever förses med. 

Nyckelord: Religion och vetenskap, ateism, didaktik. 

 

 

 

  



 

 

 

Innehåll 

1. Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ........................................................................................................................ 2 
1.1.1 Frågeställningar ............................................................................................... 3 

2. Metod och källkritik ..................................................................................................... 3 

3. Konflikter mellan antik tro och filosofi ........................................................................ 6 

4. Religion och vetenskap i samexistens? ...................................................................... 12 

5. Religion och vetenskap i modern tid .......................................................................... 15 
5.1 Religion under förtryck ........................................................................................ 19 

5.2 Religion och vetenskap i Sverige ......................................................................... 20 
5.2.1 Pluralismens Sverige ..................................................................................... 23 

6. En livsåskådning kan kombinera tro med vetenskap.................................................. 24 

7. Religion och vetenskap ur en didaktisk synvinkel ..................................................... 26 

8. Diskussion .................................................................................................................. 27 

9. Källförteckning ........................................................................................................... 32 
9.2 Litteratur ............................................................................................................... 32 
9.3 Videoklipp ............................................................................................................ 33 

9.4 Elektroniska resurser ............................................................................................ 33 
9.5 Övriga elektroniska källor .................................................................................... 34 

 



 

1 

 

1. Inledning 

Myter och religioner har genom människans historia varit viktig för henne då tillvarons 

mysterier inte synts begripliga eller möjliga att förklara med vanligt sunt förnuft. När 

blixtar lyste upp himmelen och åskan dånade förklarades det under vikingatiden med att 

Tor for i sin vagn dragen av bockar över himlavalvet. Denna gamla myt vilken söker 

förklara ett mäktigt naturfenomen kan med modern kunskap som grund förefalla 

löjeväckande, och inte särskilt logisk. Inte kan väl en människa med sunt förnuft tro på 

något sådant? Emellertid kommer vi se i denna uppsats att ”sunt förnuft” ofta har 

motbevisats av vetenskapen, tillexempel att jorden färdas genom rymden trots att vi 

upplever jorden vara stilla. Vi är idag vana vid att ha vissa kunskaper om vår tillvaro 

tack vare vetenskapen, och många är av den åsikten att vi genom vetenskapliga metoder 

kan finna sanningen om tillvaron. Många har alltså en stor tilltro till den moderna 

vetenskapen. Man skulle kunna säga att vetenskapen och jakten på den objektiva 

sanningen har blivit en del av vår kultur. Religioner har dock funnits hos människan 

längre än vad den moderna vetenskapen gjort, och är en mycket stor del av de 

mänskliga kulturerna. Det finns något allmänmänskligt hos de flesta religionerna, att 

människan genom hela sin historia känt ett behov av att tro på något större än sig själv. 

Religionens fortsatta styrka och inflytande över människors liv är inte att underskatta på 

en global nivå, vilket i en globaliserad värld innebär att Sverige och de pluralistiska 

svenska klassrummen inte är undantagna. 

Då vetenskap och religion ofta söker förklara samma fenomen; skapelsen, evolution, 

etik och så vidare, har de inte sällan ställts mot varandra antingen explicit eller implicit. 

Explicit genom att, exempelvis, kyrkan fördömt vetenskapliga teorier eller att 

vetenskapsmän sökt visa att påståenden i de heliga texterna inte kan stämma. De ställs 

ibland även implicit mot varandra när människor genom egna reflektioner antagit att om 

den ena talar sanning måste den andra tala falskt. Allt är dock som bekant inte alltid 

svart eller vitt, utan det finns även en gråzon i ett flertal andra livsåskådningar vilka på 

olika sätt försöker kombinera sin tro med vetenskap. Detta kan, som vi ska se, ta sig till 

uttryck på olika sätt. 

Det är i ett pluralistiskt land med en oerhörd mångfald av kulturer, religioner och 

andra livsåskådningar vi lärarstudenter ämnar undervisa landets gymnasieelever i ämnet 

religionskunskap. Förmodligen finns det lika många livsåskådningar i ett klassrum som 
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det finns elever! I detta ämne kommer studenterna att komma i kontakt med många 

olika världsreligioner och livsåskådningar, och troligt är att en del elever kommer att se 

med skeptiska ögon på det vi blivande lärare ska undervisa i. Mycket av elevernas 

skepsis till ämnet kan mycket väl bero på tilltron på vetenskapens suveränitet, på grund 

av misstron till religion eller för att de, liksom många andra, helt enkelt inte vet vad de 

ska tro. Andra elever kommer dock att finna ett intresse i de olika religionerna och 

livsåskådningarna och kanske finner att vetenskapen inte kan förklara eller ge mening åt 

allt, att religionen faktiskt kan fylla en essentiell funktion. 

 

1.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att försöka ge en översiktlig bild av hur relationen mellan 

religion och vetenskap har gestaltat sig från antiken till modern tid, samt hur 

kunskapen om denna relation är ett verktyg för lärare i de svenska 

klassrummen. På skolverkets hemsida under ämnet syfte för Religion för 

gymnasiet står följande: 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av 

öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt 

ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett 

samhälle präglat av mångfald. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur 

relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till 

exempel beträffande frågor om skapelse och evolution. 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 

människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och 

livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera 

människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla 

respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva (www.skolverket.se, 

Ämne – Religionskunskap). 

Uppsatsens didaktiska aspekt är främst baserad på detta utdrag med fokus på relationen 

mellan religion och vetenskap. Det är lärarens uppgift att kunna undervisa efter dessa 

krav, och för att denne ska kunna göra detta måste läraren även känna till historian inom 

detta område och vilka förhållningssätt gällande relationen mellan religion och 

vetenskap som har funnits och även finns idag. 
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1.1.1 Frågeställningar 

1. Vilka kända exempel finns på relationen mellan religion och vetenskap genom 

historien, har relationen betonats av konflikt eller samexistens? 

2. Vilka kända exempel på stater där antingen en religiös livsåskådning eller en 

vetenskaplig världsuppfattning officiellt fastslagits som det rätta sättet att se på 

tillvaron, finns? Hur har relationen mellan religion och vetenskap gestaltat sig 

där, och vilka faktorer ligger bakom denna relation? 

3. Vilken kunskap bör vi som lärare ha om relationen mellan religion och 

vetenskap samt hur kan vi använda oss av den här kunskapen för att få våra 

elever förstå denna relation och vikten av att respektera andra människors 

trosuppfattningar? 

1.1.1.1 Avgränsning 

Då sidantalet är begränsat har jag inom den första frågeställningen valt att främst skriva 

om mer kända filosofer och vetenskapsmän. Jag har även inom denna första 

frågeställning till största delen begränsat mig till Europa, därför behandlas främst 

grekiska filosofer, europeiska vetenskapsmän och religioner vanliga i Europa, med 

kristendomen i fokus. Detsamma gäller för den andra frågeställningen, med undantag av 

Kina som får stå som exempel för en ateistisk regim. Då det säkerligen finns lika många 

sätt att se på världen som det finns människor har jag kraftigt begränsat antalet 

livsåskådningar till ett fåtal som väl representerar temat för denna uppsats. Uppsatsen är 

avsedd som en introduktion till relationen mellan religion och vetenskap, främst 

gällande historian mellan dessa två discipliner samt ett begränsat antal, om än vanliga, 

synsätt på hur man kan förhålla sig till denna ganska komplicerade relation. 

2. Metod och källkritik 

Då frågeställningarna är historiska och teoretiska till sin natur har jag valt att göra en 

litteraturstudie. Alister E. McGraths bok Science & Religion -  A New Introduction 

(2010), fick jag föreslaget till mig av kursansvarig Professor i religionsvetenskap vid 

Högskolan i Gävle Peder Thalén. McGrath är professor i teologi vid King’s College, 

London. Denna bok ger en utomordentlig inblick gällande relationen mellan religion 

och vetenskap. Astrofysikern Simon Singhs bok Big Bang (2010) har bidragit med bra 

översiktlig information gällande de allra tidigaste vetenskapsmännen och filosoferna då 

den bidragit med en bra överblick över de forna vetenskapsmännen och deras liv. Jag 
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ser denna källa som tillförlitlig då Singh är välkänd och verket har fackgranskats 

(www.fysik.org, 2010). Denna bok fokuserar visserligen på Big Bang teorin, men för att 

göra detta har Singh även valt att inkludera vetenskapens historia. Singh är inte 

vetenskapshistoriker, därför har jag även använt mig av Nationalencyklopedins 

elektroniska resurs www.ne.se i syfte att från ytterligare en källa erhålla kompletterande 

information samt för att säkerställa att informationen jag tagit del av i Singhs verk 

stämmer överens med Nationalencyklopedin i syfte att öka uppsatsens reliabilitet. Två 

verk vilka agerat som både inspirations- och/eller informationskällor är: Gud och 

Darwin, känner de varandra? (2005) av Carl Reinhold Bråkenhielm och Torbjörn 

Fagerström, samt How to Relate Science and Religion (2004) av Mikael Stenmark, 

professor i religionsfilosofi. Dessa två verk rekommenderades till mig av min 

handledare Mayvor Ekberg. Dessa två verk fokuserar starkt på relationen mellan 

religion och vetenskap. Bråkenhielm och Fagerströms verk innehåller en dialog där de 

två författarna, den förra är professor i livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet 

och den senare professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet, turas om att ha ordet 

vartannat kapitel. Dialogen handlar bland annat om hur och vad man kan tro på, kan 

man exempelvis tro på Gud och evolutionen samtidigt?  Stenmarks verk visar på olika 

sätt man kan relatera religion och vetenskap till varandra, och granskar även detta 

samtidigt som han bland annat utformar ytterligare modeller för vilka synsätt som finns. 

Jag har ansträngt mig för att använda så reliabla källor som möjligt, varav flera källor är 

böcker jag läst i tidigare kurser, tillexempel Det mångreligiösa Sverige (2009) av Daniel 

Andersson och Åke Sander där författarna beskriver det allt mer pluralistiska religiösa 

landskapet i Sverige. När det gäller statistiska sidor har jag använt mig av världsbanken 

och Statistiska Centralbyrån för största möjliga validitet. Jag har i största möjliga mån 

använt mig av information vilken även kan verifieras av andra källor för att öka 

uppsatsens validitet. 

Tidigare litteratur i ämnet, vilket även verkar som inspiration till denna uppsats, är 

Religion and Science (1998) av vinnaren av nobelpriset i litteratur år 1950: Bertrand 

Russell (www.nobelprize.org). I detta verk diskuterar Russel relationen mellan religion 

och vetenskap i mycket intressanta former. Denna bok gav mig idén till mitt 

uppsatsämne, och var mycket intressant läsning. Jag skulle vilja säga att Big Bang av 

Simon Singh även den är en bok vilken givit mig mycket information om just det jag 

sökt efter när jag sökt information till denna uppsats. Singhs avsikt är dock inte att 

porträttera relationen mellan religion och vetenskap då hand bok ska handla om Big 
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Bang-teorin. Men som vi ska se i denna uppsats beblandar sig gärna religion och 

vetenskap med varandra, om än inte alltid på de vänligaste visen. Michael Stenmarks 

How to Relate Science and Religion är även det en bok vilken behandlar mycket av det 

jag tar upp i min uppsats. Många av dessa böcker fokuserar på olika aspekter av religion 

och vetenskap, för att besvara mitt syfte krävs denna bredd av källor för att på så sätt 

kunna ge den introduktion till relationerna mellan religion och vetenskap uppsatsen 

strävar efter.  
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3. Konflikter mellan antik tro och filosofi 

I svunna tider såg det inte ut som det gör idag: Träd kunde vandra, stenar kunde tala och 

världen kunde vredgas. Ljusets och mörkrets gudar skapade sju jordar och bland dem 

var vår värld. Så skapades världen. I samma värld lade en röd Sädesärla nio par vita 

ägg, ur dessa ägg föddes gudar med olika funktioner och människor med olika 

egenskaper (Fäldt, 2002). 

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet 

täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: 

”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde 

ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det 

blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.” (www.bibeln.se). 

Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall 

härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla 

kräldjur som finns på jorden.” Gud skapade människan till sin avbild, till 

Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 

Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, 

uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens 

fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.” (Ibid). 

På detta sätt skildras två olika skapelseberättelser skilda från varandra i tid och rum. 

Källan till stycke två och tre är säkerligen bekant, det är självfallet förklaringen till 

världens uppkomst och människans skapelse så som det berättas i Bibeln, mer bestämt i 

Första Moseboken. Varifrån skapelseberättelsen i första stycket härstammar från kan 

dock tänkas vara obekant. Denna skapelseberättelse härstammar från Naxi-folket vilka 

lever i Yunnanprovinsen i sydvästra Kina (Fäldt, 2002). 

Det finns oräkneliga myter, piktografiska skrifter, skrifter i bokform och muntliga 

berättelser vilka förklarar världens tillblivelse och hur liv skapades och började befolka 

jorden. Myter, legender och dogmer avlöser varandra, dock försöker de alla förklara 

vissa av mänsklighetens största mysterier: Vart kommer världen ifrån? Hur skapades 

den första människan och de första djuren? Vad är meningen med livet och hur ska man 

leva det? Med detta i åtanke är det inte vågat att påstå att människan har ett behov av att 

förklara även det vi med nuvarande kapacitet inte kan förklara, vi vill veta det 

”ovetbara” och förklara det ”oförklarliga”. Citattecken används här då mycket av det 

som betraktas som ovetbart och oförklarligt har fått sin förklaring: det är exempelvis 
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känt att blixtar och medföljande åska har en naturlig förklaring och att en åskgud inte är 

den förklaringen. Efterforskningen bland uppsatsens källor tyder på att människan 

verkar ha en tendens att hitta på en förklaring då kunskapen inte räcker till. 

Vetenskapen började, med dagens mått mätt, blygsamt. Idag hade inte Anaximander 

(ca 611–ca 546 f.Kr., grekisk filosof från Miletos i Mindre Asien) kvalificerats som 

vetenskapsman utan snarare filosof. Anaximanders naturfilosofi anses vara det första 

försöket att förklara vår värld och dess tillblivelse (www.ne.se). Under den tid då 

Anaximander verkade uppstod en tolerans bland de intellektuella. Filosofer tilläts 

avvika från då gällande mytologiska förklaringar till universum. Anaximander menade 

exempelvis att solen var ett hål i en eldfylld ring, vilken cirkulerade kring jorden 

(Singh, 2010). Anaximanders teorier om universum är i den här uppsatsen intressant av 

två orsaker: dels uppstod ett klimat i Anaximanders omgivning där det blev tillåtet att 

avvika från de accepterade mytologiska förklaringarna, dels att han verkligen avvek från 

de mytologiska förklaringarna till förmån för en förklaring vilken inte stödde sig på 

övernaturliga fenomen. Xenofanes från Kolofon (född ca 570, död ca 470 f. Kr) var en 

grekisk filosof och diktare verksam i Sicilien och södra Italien. Även han ansåg att 

rationalistiska naturförklaringar borde komma före övernaturliga förklaringar 

(www.ne.se). Hans teori om solen var att den skapades på det sätt att gaser vilka 

emanerade från jorden, steg upp mot skyn och antände solen varje dag. Mot kvällningen 

kvarstod endast ett fåtal gnistor, vilka antände gaserna till gryningen och en ny dag 

grydde (Singh, 2010). 

Varken Anaximander eller Xenofanes teorier kom särskilt nära sanningen, ej heller 

var teorierna vetenskapligt framtagna med moderna mått. Dessa två filosofer bidrog 

däremot till uppkomsten av det vetenskapliga tänkandet. Anaximanders och Xenofanes 

teorier om solen förvisso är ett stort steg från den grekiska tron om att solen är guden 

Helios brinnande vagn som far över himlavalvet, men det ska dock inte sägas att de 

filosofer som försökte ordna universum kastade bort sina gamla gudar, de menade 

endast att gudar intet har att göra med dagliga, naturliga fenomen. Intressant är även att 

filosoferna hade ett slags etos liknande dagens vetenskapliga klimat: filosofer 

diskuterade sina teorier i grupp, fick kritik, resonerade, rekonstruerade och övergav 

teorier vilka inte tycktes hålla. Detta är mycket intressant i en värld då människor i 

andra kulturer svårligen skulle våga ifrågasätta hävdvunna mytologiska förklaringar 

(Singh, 2010). Inte särskilt långt fram i tiden levde en annan filosof, Sokrates (född 470 

eller 469, död 399 f. Kr), vilken anklagades för att ha skadligt inflytande på statens 
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ungdomar missaktat Atens gudar och dömdes sedermera till döden genom att dricka en 

bägare innehållande ett gift (www.ne.se). Aten var heller inte särskilt god mot 

Anaxagoras (född ca 500, död 428 f. Kr.) (ibid). Anaxagoras var en naturfilosof vilken 

menade att solen och stjärnorna var glödheta stenar, och att månen inte utgav något eget 

ljus utan reflekterade endast det ljus solen utstrålade. Anaxagoras teorier föll inte väl ut 

bland avundsjuka kollegor vilka anklagade honom för kätteri och därmed fördrevs 

Anaxagoras i exil. Aten var ännu inte redo för påståendet att månen och solen inte är 

gudomar, utan stenar (Singh, 2010). 

De grekiska filosoferna var de första, enligt vår vetskap, vilka insåg att jorden är 

rund. Detta insåg de då skepp seglade bort över havet, och till sist var det endast masten 

som syntes innan skeppen försvann över horisonten. Denna upptäckt gav dock upphov 

till ett problem: hur kommer det sig att vi inte faller av jorden när vi inte står på 

”toppen” av jorden? Man löste detta problem med antagandet att jorden är stationär, 

grekerna märkte inte att jorden egentligen färdas i en hisnande hastighet runt solen, och 

att den dessutom är universums centrum mot vilket allt strävar (ibid).  Tanken att jorden 

är universums centrum är tilltalande ur ett egocentriskt perspektiv. När man dessutom 

såg solen, månen och stjärnorna vandra över himlavalvet samtidigt som man ej förnam 

jordens rörelse, ter sig denna teori rimlig. Denna världsbild gav dock framtida filosofer 

och vetenskapsmän problem då de sökte visa att jorden inte är universums mitt, att solen 

inte cirkulerar kring jorden utan att det är jorden vilken kretsar kring solen. 

Filolaos, en pytagoreisk grekisk filosof verksam under 400-talet f. Kr. (www.ne.se). 

var den förste att föreslå att jorden kretsar kring solen istället för det omvända (Singh 

2010). I korthet var hans teori att jorden kretsar kring en eld, solen, och att jorden 

roterar kring sin egen axel (Huffman, 2010). Aristarchos (född ca 310– död ca 230 f. 

Kr.) förbättrade Filolaos teori och skapade en teori om ett heliocentriskt system, det vill 

säga ett världssystem med solen i centrum (www.ne.se). Aristarchos fick dock inget 

vidare genomslag i sin samtid, vilket har flera förklaringar. Det kan tyckas dumt av 

Aristarchos kollegor att inte anta denna nya världsbild då den var närmare verkligheten 

än någon tidigare teori, men faktum är att Aristarchos teorier inte höll med tanke på den 

kunskapsram vilken stod tillgänglig på den tiden. För det första skulle Aristarchos teori 

ge den egocentriska teorin om jorden som universums centrum, en rejäl törn. För det 

andra förnimmer, som tidigare sagt, inte människor att jorden rör på sig, men de ser att 

himlakropparna gör det varje dag och natt. För det tredje resonerade de även som så att 

om det var sant att jorden rör på sig, skulle vi känna en konstant vind och vi skulle 
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svepas bort från jordens yta. Ovetandes om jordens eget gravitationsfält och atmosfär 

skulle allt sugas upp till solen om Aristarchos teori skulle vara sann. Gravitationsteorin 

på den tiden byggde på premissen att allting attraheras av universums centrum, vilket 

råkade vara jorden. Slutligen är det sista dräpande argumentet stjärnornas uppenbara 

stillhet: om det nu skulle vara sant att jorden kretsar kring solen, och färdas oerhört 

långa sträckor för att fullfölja ett varv runt solen, skulle vi då inte se att stjärnorna flyttar 

på sig? Svaret på det argumentet är parallaxeffekten. Parallax är alltså vinkelskillnaden 

för ett objekt betraktat från två olika håll (ibid). Denna vinkelskillnad blir dock mindre 

tydlig ju längre avståndet mellan föremålet och betraktaren är. Då stjärnorna befinner 

sig oerhört långt bort från oss, krävs det bättre mätinstrument än vad som fanns 

tillgängligt på Aristarchos tid (Singh, 2010). Även i Aristarchos fall var det nära att 

hans teori vilken trotsade religionen bringade honom på fall. En filosof vid namn 

Cleanthes var av den åsikten att Aristarchos borde stå inför rätta för helgerån på grund 

av sina teorier, en anklagelse vilken, om den visats ha fog, skulle ha kunnat resultera i 

ett dödsstraff för Aristarchos del. Cleanthes förde dock aldrig Aristarchos inför rätta 

(Rosen, 1995). Det skulle dröja 1700 år innan Aristarchos teorier skulle återupplivas 

(Singh, 2010). 

Enligt Alister E. Mcgrath skriver i sitt verk Science & Religion -  A New Introduction 

(2010)  att psykoanalytikern Sigmund Freud menade att ett av tre ”narcissistiska sår” 

mänskligheten tilldelats var den heliocentriska världsbilden, vilken visade att mäniskan 

inte står i universums centrum utan snarare i periferin. De andra två såren menade Freud 

var evolutionsteorin och Freuds egen teori om att människan inte är mästare över sitt 

eget rike (McGrath, 2010). Teorin om den geocentriska världsbilden var en av de allra 

viktigaste delarna i den medeltida världsuppfattningen (ibid). Även idag kan vi genom 

språket se att denna världsbild var allmänt förhärskande genom, tillexempel, uttrycket 

”solen går upp på morgonen” (ibid). Mikolaj Kopernik (född 19 februari 1473, död 24 

maj 1543), mer känd under sitt latiniserade namn Nicolaus Copernicus (www.ne.se), var 

mannen som åter skulle ge liv år Aristarchos teori om ett heliocentriskt världssystem. 

Det är oklart hur Copernicus fick inspiration till sina teorier, möjligt är att det var via en 

av Copernicus professorer: Domenico Maria de Novara. Han var sympatisör till den 

Pytagoreiska traditionen till vilken det finns kopplingar till Aristarchos teorier (Singh, 

2010). I sin kommentarskrift Commentariolus sammanfattar Copernicus sin världssyn 

med sju axiom vilka här framställs citerade ur Simon Singhs verk Big Bang - The Most 

Important Scientific Discovery of All Time and Why You Need to Know About it 
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1. The heavenly bodies do not share a common centre. 

2. The centre of the Earth is not the centre of the universe. 

3. The centre of the universe is near the Sun. 

4. The distance from the Earth to the Sun is insignificant compared with 

the distance to the stars. 

5. The apparent daily motion of the stars is a result of the Earth’s rotation 

on its own axis. 

6. The apparent annual sequence of movements of the Sun is a result of the 

Earth’s revolution around it. All the planets revolve around the Sun. 

7. The apparent retrograde motion of some of the planets is merely the 

result of our position as observer on a moving Earth. (Singh, 2010. S. 

28). 

Copernicus största verk var dock De Revolutionibus Orbium Cælestium vilken bygger 

på vidare forskning efter Commentariolus och var betydligt längre. Omarbetningen av 

Commentariolus tog 30 år innan De Revolutionibus var färdig, och flera gånger var han 

nära att lägga ned arbetet av rädsla för hån från kollegor och repressalier från kyrkans 

håll. Hans rädsla var inte utan fog. En man vilken höll med om Copernicus teorier om 

universum var Giordano Bruno (född 1548, död 17 februari 1600) (www.ne.se), vilken 

själv författat en bok med liknande teorier om universum: De l'infinito, universo e 

mondi. Bruno brändes på bål för sina åsikter. Det ska dock sägas att det inte är säkert 

att det var Brunos astronomiska teorier vilka föranledde dennes dödsdom. Bruno var 

under många år i konflikt med kyrkan och förnekade bland annat Jesus gudomlighet. 

Troligt var att orsaken till att kyrkan dömde honom till döden var för att han ansågs 

vara trollkarl och för spridning av ”magisk religion”. Detta är dock endast 

spekulationer då den skriftliga domen ej längre finns kvar (www.ne.se). Det tycks dock 

stå klart att det var ytterst svårt att under 1500-talet undgå kyrkans bödlar om man 

både förnekade den av kyrkan sanktionerade Ptolemaiska, geocentriska, världsbilden 

(det vill säga världssystemet med jorden i centrum), förnekade Kristus och förordade en 

tillbakagång till den egyptiska religionen (www.ne.se). 
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Med tanke på kyrkans intolerans gällande vetenskap vilken inte utgick efter kyrkans 

riktlinjer, hur kommer det sig då att inte Copernicus gick ett öde liknande Brunos till 

mötes? Svaret är lika enkelt som sorgligt: Copernicus avled en kort tid efter De 

Revolutionibus Orbium Cælestium blev tryckt. Än sorgligare blir historien av att någon 

lagt till ett anonymt förord vilket kraftigt underminerade Copernicus livsverk. Förordet 

antyder att verket endast är nyttig för att beräkna himlakropparnas positioner 

(www.ne.se), en osannolik hypotes, rent av fiktion vilken varken behöver vara sann 

eller ens trolig (Singh, 2010). 

Det finns en person vilken mina källor anger vara den mest troliga författaren till 

detta förord. Ansvarig för publikationen av Copernicus verk var en teolog vid namn 

Andreas Osiander. Om det är så att Osiander var skyldig till att ha inlemmat detta förord 

kan man ifrågasätta om Osianders avsikt var att skydda Copernicus från hån och 

repressalier, eller om han i egenskap av teolog vände sig mot Copernicus teorier och var 

ute efter att diskreditera dennes verk. I ett brev till en av Copernicus närmaste 

medarbetare, Rheticus, uttrycker han sin oro över hur boken ska uppfattas av de som 

vidhåller den geocentriska världsbilden. Copernicus dog samma dag han fick se sin 

tryckta upplaga, komplett med det anonyma förordet (Singh, 2010). 

Trots de revolutionerande påståendena i Copernicus verk uteblev den astronomiska 

revolutionen, varken kollegor eller kyrkan tog särskild notis om hans verk, till en 

början. Copernicus dog en kort tid efter boken gick i tryck, och kunde därmed inte verka 

för spridningen av sitt verk. Det största felet var dock att Copernicus modell inte 

förutsade planeternas positioner bättre än den allmänt accepterade ptolemaiska 

modellen (McGrath, 2010) då Copernicus, felaktigt, antog att planeterna rör sig i 

perfekta cirklar (McGrath 2010; Singh, 2010). Johannes Kepler (född 27 december 

1571, död 15 november 1630) (www.ne.se) insåg att planeterna faktiskt inte rör sig i 

cirklar, utan i ellipser, att planeterna rör sig med varierande hastighet och att solen inte 

befinner sig exakt i mitten av planeternas omloppsbanor. På grund av hans upptäckt 

blev den heliocentriska teorin plötsligt exakt gällande himlakropparnas positioner och 

teorin tedde sig alltmer rimlig. För detta fick Kepler dock inget större gehör i sin samtid. 

Kyrkan och andra astronomer ansåg modellen vara behändig vid matematiska 

uträkningar, men teorin om en heliocentrisk modell vilken inte hade perfekta cirklar, 

ansågs vara ett löjligt påstående (Singh, 2010). 

Copernicus verk skulle dock inte ligga glömd för evigt. Det fanns de astronomer som 

insåg att Copernicus haft mycket rätt i sina teorier. Kepler var i korrespondens med en 
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av de mest kända vetenskapsmännen i vår historia: Galileo Galilei (född 15 februari 

1564, död 8 januari 1642) (McGrath, 2010; www.ne.se). Med mer avancerade 

mätinstrument, bland annat teleskopet, kunde man nu göra bättre beräkningar än 

tidigare. Galilei såg bland annat, med hjälp av teleskop, att Jupiter har egna månar i 

omlopp runt sig. Detta var problematiskt ur ett geocentriskt perspektiv eftersom teorin 

byggde på att alla himlakroppar kretsade kring jorden (Singh, 2010). Kyrkan och 

astronomer vilka arbetat hela sina liv efter den geocentriska premissen började då starkt 

reagera mot den heliocentriska teorin. Rådgivare till Inkvisitionen, en speciell kyrklig 

domstol (www.ne.se), bedömde den heliocentriska teorin som kättersk, vilket bland 

annat gav som resultat att De Revolutionibus Orbium Cælestium, Copernicus livsverk, 

efter att ha ignorerats i 63 år av kyrkan, förbjöds i februari 1616 (Singh, 2010). Samma 

år kallades Galileo Galilei till Vatikanen där han tvingades att inte längre predika den 

kopernikanska läran som sann, utan endast som en matematisk hypotes. Galilei fortsatte 

dock studera naturvetenskapliga problem vilket ledde till att han 1633 inför 

inkvisitionens domstol i Rom dömdes till livstids husarrest och tvangs avsvärja all tro 

på den kopernikanska läran (www.ne.se). 

4. Religion och vetenskap i samexistens? 

Hittills har tydliga exempel där religion och vetenskap har stått i konflikt med varandra 

presenterats. Det finns alltför många och kända exempel på konflikter mellan religion 

och vetenskap för att de ska få plats i denna uppsats. Det är exempel vilka bidragit till 

den uppfattade ständiga spänningen mellan religion och vetenskap, en uppfattning som 

många delar. Denna uppfattning är dock relativt ny sett ur ett historiskt perspektiv, 

kyrkans män har inte sällan själva bedrivit eller uppmuntrat vetenskap. Liksom i många 

argument kan historien se annorlunda ut beroende på källan. De efterforskningar i olika 

källor som företagits inför denna uppsats visar en något mer nyanserad bild än som ofta 

beskrivs gällande relationen mellan religion och vetenskap. Jean Calvin (1509-1564) 

var en fransk-schweizisk reformator med makt att tillexempel bränna människor på bål 

för kätteri, något som han också gjorde (ibid). Jean Calvin var en person, med 

bålbränningar i åtanke, man kanske inte först tänker sig skulle ha uppskattat vetenskaper 

om tillexempel astronomi eller medicin. Detta var dock en tänkande människa, som såg 

på världen med andra ögon än den moderna bilden om religion och vetenskap i 

konfliktförhållande till varandra. Faktum var att han uppmuntrade naturvetenskapliga 
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studier, och genom hans tolkning av Bibeln undanröjdes hinder för vetenskapsmännen 

på den tiden. Enligt Calvin visar ordningen inom världen och den mänskliga kroppen på 

Guds karaktär och visdom: ju mer vetenskapen upptäcker om alltings ordning, desto 

mer bevis framställs för ordningen i Guds skapelse. På detta sätt uppfattades även 

Newtons teorier, ju mer vetenskapen visade gällande ordningen i universum, ju mer 

imponerad blev man av Guds ordning och visdom (McGrath, 2010). Detta är en 

tankegång jag misstänker att många inte har tänkt på gällande relationen mellan religion 

och vetenskap. En viktig sak Calvin gjorde för det vetenskapliga samfundet var som 

tidigare angivet dennes syn på Bibeln, genom hans sätt att se på den heliga skriften 

undanröjdes en del hinder för den som ville bedriva vetenskap. Enligt Calvin ska inte 

Bibeln läsas ordagrant, anledningen till att det står som det gör i Bibeln, tillexempel 

angående skapelsen, är att Guds ord anpassats så att människan kan förstå dem. Gud 

anpassar alltså sin kommunikation till människan beroende på hennes kapacitet. Enkelt 

sagt kan man likna detta med det förenklade språk föräldrar använder när de ska 

förklara något för sina barn (ibid). 

Anpassningsprincipen dog inte med Calvin, hans bidrag till försvaret av vetenskapen 

levde vidare. Den engelska författaren Edward Wright försvarade Copernicus 

heliocentriska teorier med att Bibeln dels inte har med fysik att göra, och att skriften är 

anpassad för att människan ska kunna förstå Guds ord (ibid). Det är viktigt att påpeka 

att människor förr, även inom kyrkan, var fullt kapabla att skapa sina egna teorier och se 

världen på ett nyanserat sätt. Det är enligt min mening alltför vanligt att man ser på 

historiska kyrkliga personer som bakåtsträvande, bokstavstrogna fundamentalister utan 

logiska, rationella tankemönster. 

En munk vid namn Paolo Antonio Foscarini, vilken skrev Letter on the Opinion of 

the Pythagoreans and Copernicus (1615), argumenterade för att den heliocentriska 

modellen inte är oförenlig med Bibeln. Även han menade att det som står i Bibeln måste 

tolkas med moderna ögon då det som står i Bibeln har förenklats för att människor 

skulle kunna förstå det Bibeln förmedlar. Han menade att anledningen till att man av 

Bibeln kan utläsa att det är solen som rör sig runt jorden och inte tvärtom beror på att 

man ur människans perspektiv upplever att det är jorden som står still och solen som rör 

sig, därför hade språket i Bibeln anpassats till människans uppfattning för att hon skulle 

kunna vara kapabel att ta emot budskapet. McGrath menar att detta sätt att tolka Bibeln 

på inte var kontroversiellt. Att tolka Bibeln och inte läsa den ordagrant kan enligt 

McGrath spåras tillbaka till de första århundradena i kristendomens historia (ibid). 
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Galileo hade även han en liknande syn på Bibeln när det gäller anpassningsprincipen. 

Mycket av debatten kring Galileos argumentation för ett heliocentriskt världssystem 

gällde hur man skulle tolka Bibeln (ibid). Galileo hade en katastrofal otur gällande 

vilken tidpunkt han valde att presentera sina idéer. Utan närmare granskning kan det 

verka som att Galileos idéer inte godkändes av kyrkan på grund av ideologiska skäl, 

men historian visar att det hade mer med politik att göra. Under den tiden var läget 

spänt mellan katoliker och protestanter. För att inte undermineras av protestanterna var 

det viktigt för katolikerna att hålla fast vid det gamla: allt som var nytt var villoläror och 

var oförenligt den rätta tron (ibid). Det var i detta spända, kyrkopolitiska klimat Galileo 

med en alternativ Bibeltolkning argumenterade för ett heliocentriskt världssystem 

istället för det på den tiden rådande geocentriska perspektivet (ibid). Som vi vet gick det 

inte väl för Galileo i hans försök att omforma den härskande världsbilden, men varför 

det inte gick bra är en viktig bit information. Det är en stor skillnad mellan att den 

katolska kyrkans män förnekade en korrekt världsbild för att de var irrationella och inte 

gillade nya idéer, och att den katolska kyrkan inte såg något annat val än att göra ett 

exempel av Galileo i syfte att bevara den katolska kyrkan. 

Konflikten mellan religion och vetenskap tycks fokusera främst kring 

evolutionsteorin, och att det var efter publicerandet av Darwins teorier om det naturliga 

urvalet som den verkliga konflikten började ta form. Tidigare var upptäckter om hur 

vårt solsystem ser ut, fysiska lagar och tillexempel anatomi inte alltid kontroversiellt. 

Denna uppenbara ordning sågs som tidigare nämnt som ett tecken på Guds ordning och 

visdom. Sedan kom Charles Darwin och vände upp och ned på allt och visade på ett, för 

en del, övertygande sätt att naturen är i ständig förändring genom en process Darwin 

kallade det naturliga urvalet. Man kan även genom detta anta att människans 

särställning som art är hotad (ibid). De för bokstavstroende kristna upprörande 

implikationerna av teorin om det naturliga urvalet är tillexempel att Gud skapat en icke 

komplett värld, att Gud inte designat världen och dess inneboende och människans 

särställning blir ifrågasatt samt ifrågasättandet om det som står i Bibeln angående 

skapelsen verkligen är sann (ibid). Många drar av evolutionsteorin slutsatsen att det inte 

finns någon Gud (ibid), och detta är kanske det som mest upprör religiösa människor 

över hela världen. Med detta är det inte sagt att alla kristna delar samma åsikt, det finns 

oräkneliga sätt att se på världen med evolutionsteorin i åtanke. 
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5. Religion och vetenskap i modern tid 

”Ändå rör den sig!” Så ska Galilei ha sagt då han reste sig efter att fått sin dom av 

inkvisitionen (Singh, 2010). Galilei hade rätt, oavsett vad kyrkan och andra 

sade eller trodde på, kretsar jorden kring solen i en elliptisk bana. Astrofysikern Neil 

Degrasse Tyson sade i talkshowen ”Real Time With Bill Maher”: “The good thing about 

science is that it is true whether or not you believe in it.” (www.youtube.com). 

Toleransen mot vetenskapen har ändrats radikalt sedan Galileis tid, vetenskapsmännen 

behöver idag inte längre oroa sig för att väcka kyrkans vrede. Med det är det inte sagt att 

vetenskapen inte längre upprör de religiösa samfunden, snarare att de religiösa 

samfunden inte längre är mäktiga nog att stoppa den vetenskapliga jakten efter 

sanningen vilken grundas i vetenskapsmannens outsläckliga nyfikenhet. Hur fick 

vetenskapen den makten? Vetenskapsmännen har genom tiderna löst många mysterier, 

botat och utrotat sjukdomar, kartlagt jorden, utforskat rymden och haven, satt 

människan på månen och så vidare. Detta är naturligtvis bara ett axplock av allt 

vetenskapen lärt oss, poängen är att vetenskapen genom sina prestationer visat att den 

har en viktig plats i vårt samhälle. Genom dessa prestationer ges vetenskapen en 

legitimitet vilken är svår att säga emot. I reklamer för diverse olika produkter är det inte 

sällan man hör att produkten är vetenskapligt testad, eller man förstärker argument med 

påståenden om att forskning har visat det ena eller det andra. Ett sådant påstående torde 

vara retoriskt viktigt i en kultur där vetenskapen har en sådan hög status som, 

exempelvis, i Sverige. Se bara på denna text från  en internetsida vilken 

marknadsför diverse olika hudprodukter ”Vi kompromissar aldrig när det kommer till 

kvaliteten på våra produkter. Produkterna innehåller en hög grad aktiva ingredienser och 

enbart råvaror med vetenskapligt bevisad effekt.” (www.britashudvard.se). Jag säger här 

inte att Britas hudvårdsprodukter inte är verksamma, det kan de mycket väl vara. 

Däremot nämns inte vilka vetenskapliga studier som stödjer påståendet. Själva 

påståendet att produkten innehåller ingredienser med ”vetenskapligt bevisad effekt” 

tjänar till att höja trovärdigheten gällande Britas hudvårdsprodukter. Däremot nämns 

några av ingredienserna vilket möjliggör vidare forskning kring dessas påstådda 

effekter, men hur många kommer att forska vidare? Vad innebär då detta för religionen i 

dagens samhälle? Om vetenskapen är bringaren av sanningen, innebär det då att alla 

religioner är falska, att religionen är överflödig och utan nödvändig funktion? I detta 

kapitel undersöks hur relationen mellan religion och vetenskap ser ut i moderna 

samhällen. 
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Astrofysikern Neil Degrasse Tyson, som nyligen citerades, säger mycket om 

fördelarna med vetenskap, men antyder även en viss arrogans gällande vetenskapens 

suveränitet. Det är lätt att tänka sig att religion och vetenskap skulle kunna samexistera 

då de oftast fokuserar på olika aspekter: religionen fokuserar på etik, moral och 

meningen med livet, samtidigt som vetenskapen fokuserar på att förklara universum och 

allt som dväljs inom det vare sig det handlar om fysik, medicin, biologi och så vidare. 

Det finns dock människor vilka uppfattar religion och vetenskap som varandras 

motsatser: det ena kan inte vara sant utan att det andra är falskt. Charles Darwin (född 

12 februari 1809, död 19 april 1882) (www.ne.se) är ett välbekant namn för många. On 

the Origin of Species by Means of Natural Selection (1859) var denne mans livsverk och 

Darwins samlade verk och teorier grundade början på evolutionsteorin som vi tänker 

om den idag. Liksom vi sett med andra banbrytande teorier tog det många år innan 

evolutionsteorin accepterades, som vi vet idag dock är detta den mest accepterade, 

vetenskapliga teorin om arternas uppkomst och tycks vara den mest troliga. Teorin är 

så pass välgrundad och accepterad att den av vissa använts som ett ”vapen” mot de 

religiösa traditionerna, vetenskapen har ju trots allt visat att den är en reliabel källa till 

kunskap. 

Richard Dawkins (född 26 mars 1941) är en brittisk evolutionsbiolog med 

internationellt erkännande. Han har varit med och bidragit till evolutionsteorins 

förklarande och utveckling. Denne man har bidragit till förståelsen för vår arts 

härstamning, men drar sig inte för att attackera oliktänkande. Särskilt hård polemik från 

Dawkins finns att läsa i hans bok The God Delusion (2006) (www.ne.se). Bara denna 

titel antyder en kraftig polemik med en nyans av brist på respekt för religion. I sitt verk 

How to Relate Science and Religion (2004) skriver Mikael Stenmark, professor i 

religionsfilosofi vid Uppsala Universitet, att Dawkins menar att Darwinismen gör det 

möjligt för biologer att vara ”intellectually fullfilled atheists”, han går till och med så 

långt som att påstå att biologer borde vara ateister (Stenmark, 2004). Dawkin ser 

religiösa föreställningar och myter som konkurrerande vetenskapliga teorier gällande 

fakta om livet och universum. Han motiverar detta med att teologer och andra religiösa 

människor genom tiderna har använt Gud som förklaring på det som människan inte kan 

förklara. Stenmark citerar ur Dawkins A Reply to Poole (1995): 

Either admit that God is a scientific hypothesis and let him submit to the 

same judgement as any other scientific hypothesis. Or admit that his status is 

no higher than that of fairies and river sprites. (Stenmark, 2004, s. 7). 
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Richard Dawkins är naturligtvis inte ensam om att kritiskt granska religiösa 

föreställningar, och det är troligt att den vetenskapliga traditionen, ja rent av den 

vetenskapliga kulturen, hjälper till att främja undermineringen av religiösa 

föreställningar både på implicita och explicita vägar. Richard Dawkins är ett exempel på 

en person som explicit verkar för att människor ska använda sitt förnuft snarare än att ta 

tusenåriga religiösa böcker för sanning. Han medger även själv i sitt verk The God 

Delusion att han med denna bok vill konvertera andra människor till hans eget, 

ateistiska, synsätt (Dawkins, 2006). Jag inbjuder läsaren till att se en dokumentär 

Dawkins medverkat i: Root of all Evil (www.youtube.com). Här används 

skräckscenarion, exempelvis självmordsbombare, blandat med illavarslande musik och 

andra retoriska knep för att få religion framställd så skräckinjagande och irrationell som 

möjligt. I denna dokumentär passar Dawkins även på att på ett enkelt och lättförståeligt 

sätt förklara den vetenskapliga metoden på ett sätt som säkerligen är menat att 

ytterligare underminera religionernas ställning. Mer av denna retorik finner vi i The God 

Delusion: 

Imagine, with John Lennon, a world with no religion. Imagine no suicide 

bombers, no 9/11, no 7/7, no crusades, no witch-hunts, no Gunpowder Plot, 

no Indian partition, no Israeli/Palestinian wars, no Serb/Croat/Muslim 

massacres, no persecution of Jews as ‘Christ-killers’, no Northern Ireland 

‘troubles’, no ‘honour killings, no shiny-suited bouffant-haired televangelists 

fleecing gullible people of their money (‘God wants you to give till it hurts’). 

(Dawkins, 2006, s.116). 

En kritisk läsare kan läsa Dawkins pro-ateistiska verk och tänka sig att det är gott och 

väl att man kan anse att evolutionen och universum bör förklaras av vetenskapliga 

metoder. Det är trots allt i mångas ögon inte logiskt att med övernaturliga fenomen söka 

förklara universum och evolutionen, även då vetenskapen ej till fullo kunnat förklara 

allt som finns att undra över, även om det händer att människor vänder sig till 

övernaturliga förklaringar trots vetenskapens framgångar, troligen då vetenskapen 

utmanar vissa människors livsåskådningar. Teorier som kreationism och intelligent 

design ser jag som exempel på hur en del besväras av evolutionsteorins starka bevis, 

och därför försöker finna en kompromiss i syfte att söka kombinera en religiös 

världsbild med ”vetenskap”, även om dessa så kallade vetenskapliga teorier inte 

framställs genom acceptabla vetenskapliga metoder (www.ucsusa.org). 
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Hur ställer sig då Dawkins till moraliska frågor, inte kan väl vår empati och altruism 

förklaras och motiveras med evolutionens mekanismer? The God Delusion har dock 

svar på tal, svårt är det att hitta luckor i Dawkins resonemang och i två kapitel 

(nämligen kapitlen sex och sju) ger han exempel på hur moraliskt beteende kan 

förklaras av vetenskapen, och hur den bibliska moralen ofta inte direkt gagnar 

mänskligheten. Dawkins försöker alltså inte endast visa på hur irrationell och farlig 

religion kan vara enligt hans åsikter, utan erbjuder även vetenskap som en alternativ 

livsåskådning komplett med skapelseteori och moraliskt värdesystem. En stor skillnad 

mellan en traditionell religiös livsåskådning jämfört med vad vi kan kalla en rationell, 

profan livsåskådning baserad på vetenskap är framförallt att den senare bygger på 

beprövade teorier och empiriska data vilket vem som helst, förutsatt att denne är 

kompetent nog, kan pröva. Min avsikt är här inte att verka för den ena eller andra 

livsåskådningen, fundamentalism är enligt min mening inte bra oavsett om den har 

religiösa eller ateistiska förtecken. Inte är det heller min uppgift som blivande lärare att 

visa på att den ena eller andra religionen eller livsåskådningen skulle vara att föredra. 

Däremot står det under Ämnets syfte för religionskunskap för gymnasiet:  

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av 

öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt 

ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett 

samhälle präglat av mångfald. och  …Undervisningen ska leda till att 

eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt 

kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar (www.skolverket.se) 

Det ovan citerade gäller oavsett om livsåskådningarna baseras på, exempelvis, 

kristendom eller ateism. Som blivande lärare i religionskunskap måste jag kunna visa 

mina framtida elever på ett brett spektrum av livsåskådningar då det finns så otroligt 

många sätt att begrunda världen och vår tillvaro på. Det jag vill visa är att vetenskap 

idag har tillräckligt med inflytande för att, inom vissa kretsar, kunna utsätta religion för 

liknande förtryck vetenskapsmän i gångna tider erfarit. Dawkins är en man vilken 

erhåller stor respekt och inflytande, och har därför en viss makt att påverka människors 

tankegångar. I år röstades han fram som 2013 års störste tänkare av Prospect Magazine 

där 10 000 röster samlades in från över 100 länder (www.prospectmagazine.co.uk). 
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5.1 Religion under förtryck 

Dawkins kan ha påverkat en liten del av världens befolkning, och kanske är en och en 

annan kyrkobänk lite mindre befolkad under gudstjänster på grund av honom. Dawkins 

har dock inte i närheten samma genomslag med sina teorier som kyrkan hade under 

medeltiden, inte heller kan han straffa oliktänkande människor i någon högre grad. Det 

kan däremot det kinesiska kommunistiska partiet. Dawkins The God Delusion (den 

engelska utgåvan) hade den 28 januari 2010 sålt 2 086 402 exemplar 

(www.old.richarddawkins.net), det kommunistiska partiet i Kina har 1 350 695 000 

undersåtar (www.data.worldbank.org). Befolkningen i Europa under medeltiden är 

svårräknad och baserad på skattelängder och uppskattningar. År 1450 uppskattas det att 

ca 50 miljoner människor levde i Europa (www.fordham.edu). Kyrkan hade under 

medeltiden stor makt, men var dessutom tvungen att dela denna makt med olika 

regenter, den kinesiska regeringen delar inte med sig av sin makt till någon religiös 

institution. Det jag vill söka visa är att kinas parti har minst lika stor, om inte större 

makt över sina undersåtar idag, jämfört med vad kyrkan hade under medeltiden. Lägg 

till de allvarliga anklageser av brott mot mänskliga rättigheter Kina anklagas för kan vi 

även anta att den kinesiska rättsapparaten säkerligen är minst lika fruktad som 

inkvisitionen var: aktivister som propagerar för mänskliga rättigheter fängslas och 

riskerar tortyr (www.amnesty.org), människors hus demoleras utan förvarning (ibid), 

fredliga demonstrationer möts med övervåld (ibid) och 2012 avrättades mer människor i 

Kina än i alla andra länder med dödsstraff kombinerat (ibid); ca 68 olika brott har 

dödsstraffet med i straffskalan. Enligt människorättsorganisationen Amnesty 

International är det även vanligt att domare blir tillsagda vad domen och påföljande 

straff ska bli av polis eller det kommunistiska partiet. Det rapporteras även om orättvisa 

rättegångar där ett dödstraff delas ut efter rättegångar vilka är avklarade efter så lite som 

en timmes tid (ibid). 

Klimatet för religiösa organisationer i Kina idag är hårt, även om religion tolereras 

mer nu än under Maoregimens tid (Potter, 2003). Den kommunistiska regimen tillåter 

dock endast fem religioner: Buddhism, Daoism, Islam och Kristendom, dock endast 

katolicism och protestantism. De religiösa ledarna genomgår utbildning som ska se till 

att de förhåller sig lojala till det kommunistiska partiets principer, socialism, 

nationalism och etnisk sammanhållning. Partimedlemmar får inte ha en religiös 

övertygelse (ibid). Mycket av motiven bakom den starka kontrollen Kinas regering 

utövar över religiösa organisationer beror på att det kommunistiska partiet strävar efter 
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att kontrollera befolkningen, upplopp med religiösa förtecken har förekommit och det är 

något man vill bekämpa. De är dock medvetna om att totalförbud kan få en omvänd 

effekt och därför tillåts vissa religioner under statliga restriktioner (ibid). 

Den vetenskapliga disciplinen är däremot något den kinesiska regeringen verkligen 

satsar på. 1995 startade projekt 211 där målet var att grunda 100 nya universitet, de 

genomförde projektet och idag har Kina över 100 forskningsuniversitet. Satsningen har 

verkligen gett resultat: år 2011 hade Kina 23 miljoner studenter inom den högre 

utbildningen, jämfört med 860 000 studenter år 1978 (Altbach & Wang, 2012). 

Författarna till artikeln varifrån jag hämtat dessa siffror ifrågasätter dock kvaliteten på 

utbildningarna i Kina. Det är tydligt att den ateistiska regimen i Kina favoriserar 

vetenskap över religion. 

5.2 Religion och vetenskap i Sverige 

Sverige är ett land vilket ofta anses vara ett av världens mest sekulära länder, det har 

dock inte alltid varit så och förändringen har gått relativt snabbt. Vår slogan var en 

gång: ”Ett land, ett folk, en religion” och detta var något man höll hårt på. Som exempel 

kan nämnas att två människor avrättades i Stockholm efter som de konverterat till 

katolicismen år 1624 (Andersson & Sander, 2009). 1734 års lag stadgade 

landsförvisning för dem som avvek från den evangelisk-lutherska svenska kyrkan. Men 

det politiska klimatet svängde så småningom kraftigt och 1951 fick vi en 

religionsfrihetslag där alla blev fria att utöva vilken religion de önskade och fick även 

möjligheten att gå ur kyrkan, följt av avskaffandet av Svenska Kyrkan som Sveriges 

statskyrka år 2000. Lagstiftningen i Sverige har som fokus att skydda staten från 

religion, detta är intressant då lagstiftningen kring religion i en del andra länder, 

tillexempel, USA har som funktion att skydda religioner från statlig inblandning (ibid). 

Men ryktet som ett av världens mest sekulära länder ger en missvisande bild av det 

svenska folkets religiösa liv. Må så vara att den svenska staten är sekulär i sin 

lagstiftning, men långt ifrån alla svenskar är ateister. Det är ett misstag att idag anta att 

religionen som företeelse är på väg att dö ut. Det är dock förståeligt att en person i 

Sverige kan se det som att religionen endast tappar utövare då den traditionella 

organiserade religionen i Nordeuropa har gått tillbaka. Den som bor i Sydeuropa, USA 

ser knappt någon nedtrappning av organiserad religion och i Afrika, Sydamerika och 

delar av Asien ökar troligen det religiösa utövandet (ibid). Kanske intrycket om 

religionens tillbakagång i Sverige beror på vetenskapens höga status i Sverige, som 
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tidigare nämnt ses ofta religion och vetenskap stå i motsatsförhållande till varandra. 

Sverige har en mycket hög status inom vetenskap och teknologi: Sverige rankas som det 

ledande landet av EU:s medlemstater inom innovation, Sverige ligger i topp tre gällande 

hur mycket pengar som läggs på forskning och utveckling, vi är starka inom 

bioteknologi, mikroelektronik och vi producerar näst mest ingenjörer per capita efter 

Japan (www.sweden.se). Nobelpriset är en svensk stolthet där vi premierar de 

vetenskapliga disciplinerna inom fysik, kemi, medicin och ekonomi. Endast två pris, 

nämligen litteratur- och fredspriset har inte vetenskapliga förtecken 

(www.nobelprize.org). En av våra mest aktade vetenskapsmän pryder även våra 

hundralappar: Carl von Linné. Svenskarnas låga religiösa engagemang förklaras ibland 

med att Sverige har haft en stor ekonomisk utveckling, ökad levnadsstandard och många 

utbildar sig vilket sammantaget leder till en högre livstillfredställelse bland invånarna. 

Länder med jämförbara premisser visar även de tecken på lägre religiöst engagemang 

bland invånarna (Svanberg & Westerlund, 2008). 

Det vore dock ett stort misstag att tro att det religiösa livet i Sverige är hotat på något 

större sätt, det är även ifrågasatt om det verkligen är så att människor i Sverige idag är 

mindre religiösa än förr. Svenska Kyrkan tappar fler medlemmar för varje år som går, 

en trend vilken har hållit i sig sedan 1970-talet (www.ne.se). Detta är något som inte 

sällan rapporteras i media, en vanlig google-sökning på frasen ”Svenska kyrkan tappar 

medlemmar” visar genast artiklar från olika nätbaserade tidningar och andra medier 

med detta som ämne. Att den Svenska Kyrkan tappar medlemmar är dock ett fenomen 

vilket inte säger så mycket om svenskarnas religiösa liv enligt min mening, det siffrorna 

antyder är snarare Svenska Kyrkans bristande attraktionskraft som organisation. 

Problemet för Svenska Kyrkan är inte att människor är ointresserade av religion och 

livsåskådningsfrågor, utan att det hos många föreligger en svag tilltro till de traditionella 

religiösa institutionerna. I boken Talande tro (2003) skriver Göran Larsson om 

generation X, alltså personer som är födda under 1960-, 1970- och en bit in på 1980-

talet. Denna generation X bryter mot sekulariseringstrenden vilken pågått i mer än 100 

år (Göran Larsson, 2003). Fokus i denna bok ligger på ungdomars religiositet, vilket 

passar in väl då jag ämnar arbeta med ungdomar i gymnasieåldern. Larsson presenterar 

tre olika förklaringar till varför barn och unga intresseras av religion. Den första 

förklaringen grundas på en teori om en tilltagande privatreligiositet, generation X går 

inte mer i kyrkan än vad 40-talisterna gjorde men istället för att sekulariseras intresseras 

denna generation av den privata sfärens religiositet. Denna ”nya” tro ser inte ut som den 
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traditionella religiositeten med, exempelvis, kyrkan som auktoritet. Istället väljer man 

lite själv vad man ska tro på: tro på återfödelse blandas med tro på skrock, astrologi, 

telepati, klärvoajans för att bara nämna några. Jag märkte själv under mina två 

praktikperioder att religion på intet sätt är död, åtminstone inte bland de jag pratade 

med. Somliga blandar vad de anser vara kristendom med buddhism, andra tror på 

spöken, tur, otur och så vidare. Detta är helt anekdotiskt och på intet sätt en legitim 

undersökning, men poängen är att jag tycker mig ha iakttagit några av de fenomen 

författaren i Talande tro berättar om. 

Alla människor delar dock inte samma smak, en del tilltalas helt enkelt inte av 

nyandlighet utan vill ha en tro som är mer dogmatiskt med mer styrsel. En del söker sig 

då, exempelvis, till konservativa kristna ungdomsrörelser där det finns tydliga regler, 

auktoriteter och traditioner. De ungdomar som söker sig till liknande organisationer 

reagerar mot ”Sekularisering och modernitetens relativisering av auktoritet och 

tradition” (ibid, s. 19). 

Den tredje förklaringen till ungdomars religiösa intresse hänvisar till 

populärkulturens inflytande. Den övernaturliga genren finns tydligt representerad i 

dagens tv-serier, filmer, tv- och datorspel och böcker. Idag är detta inte en liten genre 

vilken bara uppskattas av några få, utan en genre vilken generarar miljarder i intäkter. 

Filmen The Avengers spelade in 1.5 miljarder dollar på en sommar, och är den film som 

ligger nummer tre på listan över mest lönsamma filmer efter Titanic och Avatar 

(www.hollywoodreporter.com). Filmen handlar om en samling superhjältar, bland annat 

åskguden Tor, vilka tillsammans ska rädda världen från Tors bror Loke och dennes 

armé. Bland andra framgångssagor inom liknande genrer finner vi Twilight-böckerna 

och filmadaptionerna, Harry Potter-böckerna och filmversioner, Sagan om ringen-

triologin i bok- och filmform, The Hobbit även den som bok och film, Vampire Diaries, 

Game of Thrones, både HBO-serien och böckerna bland många andra. Gemensamt för 

dessa filmer är förutom den uppenbara övernaturliga delen, är de existentiella frågorna 

vilka ställs i dem: rätt och fel, gott och ont, liv, död och livet efter döden och även om 

Guds existens. Teorin vilken framställs i Talande tro är alltså att populärkulturen gör 

religion och livsåskådningar aktuella och mer accepterade bland ungdomar genom att 

introducera existentiella frågor inom vad som kan anses vara en acceptabel genre bland 

dessa (Larsson, 2003). Christina Osbeck skriver i sin doktorsavhandling Kränkningens 

livsförståelse (2006) om talgenrer. Med talgenrer menas att man talar på ett visst sätt, 

med ett visst innehåll, i en viss kontext i syfte att bli förstådd och att det man säger blir 
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accepterat (Osbeck, 2006). På samma sätt tror jag att ett popkulturellt fenomen kan 

skapa en accepterad talgenre bland ungdomar, kanske är det enklare att diskutera livet 

efter döden som det beskrivs i Harry Potter-böckerna än om man använder Bibeln som 

utgångspunkt på grund av Harry Potter-böckernas popularitet. 

5.2.1 Pluralismens Sverige 

Under rubriken ”Ämnets syfte” för religionskunskap på skolverkets hemsida 

står följande:  

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av 

öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt 

ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett 

samhälle präglat av mångfald [min betoning]. (www.skolverket.se).  

Sverige idag ser inte ut som det gjorde på 1930-talet då det uppskattningsvis 

fanns 15 muslimer i landet enligt en konfessionell mätning (Andersson & 

Sander, 2009). Enligt Statistiska Centralbyrån utgjorde personer med utländsk 

bakgrund 19,1 procent av den svenska befolkningen 2010. SCB definierar 

begreppet ”utländsk bakgrund” på följande vis: ”Utländsk bakgrund har 

personer som antingen själva är födda utomlands eller har två föräldrar som är 

födda utomlands” (www.scb.se). Kravet att ”ge eleverna möjlighet att utveckla 

en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald” är befogat 

med tanke på pluralismen i Sverige. Det är troligt att många invandrare är 

religiösa, som tidigare presenterat följer inte alla länder sekulariseringstrenden, 

och på vissa håll stärks religionens status. I boken Det mångreligiösa Sverige 

uppskattas antalet praktiserande muslimer inom olika islamska församlingar 

uppgå till 100 000 personer (Andersson & Sander, 2009). Detta är självfallet 

endast en religion bland många andra vilka finns representerade i Sverige, och i 

våra klassrum. Med tanke på antalet personer med utländsk härkomst vore det 

intressant att se om vi i framtiden kommer att få en ny generation X, där 

organiserad, traditionell religion åter ser ökade medlemmar i Sverige snarare 

än privatreligiositeten. Det är i min mening även tänkbart att den ökade 

privatreligiositeten eventuellt lagt grund för den organiserade religiositetens 

återtåg i det svenska samhället. Det är för oss blivande lärare viktigt att inse att 

vi kommer att möta alla möjliga trosuppfattningar, kulturer och olika 
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livsåskådningar i våra klassrum. Det är viktigt därför att vi på ett bra sätt ska 

kunna uppfylla skolverkets kriterier och undvika ”halvbildning”. Med 

halvbildning menar jag att vi ger så knappa, vinklade eller generella bilder av 

religioner, andra kulturer och livsåskådningar att eleverna får en skev bild av 

det de studerar inom religionskunskapen vilket i värsta fall kan bidra till ökade 

klyftor mellan de kulturer eleverna representerar. Kjell Härenstam skriver i sin 

bok Kan du höra vindhästen hur bilden av den tibetanska religionen och 

kulturen drastiskt ändras beroende på vad man väljer att fokusera på i 

läroböcker om Tibets religion och kultur (Härenstam, 2000), detta är självklart 

applicerbart på vad man än undervisar i. Källorna som studerats i denna 

uppsats visar att vetenskapen har en hög status i Sverige, och sekulariseringen 

är utan tvekan utbredd. De har dock även visat på att det religiösa livet i alla 

dess former fortfarande finns kvar, oavsett om det är den svenska kyrkan med 

dess dalande medlemskap, den ökande privatreligiositeten eller religiöst 

engagerade personer vilka berikar det svenska samhällets religiösa liv och 

kultur genom invandring. 

6. En livsåskådning kan kombinera tro med vetenskap  

Så här långt in i denna uppsats har den studerade litteraturen visat religion och 

vetenskap på motsatt sida på slagfältet i kampen om människors världsbild. Vi har sett 

att dessa två discipliner genom historien ofta har kommit i konflikt med varandra 

antingen genom att den ena har haft stor makt, liksom under kyrkans herravälde under 

medeltiden, eller genom att en tredje makt favoriserar den ena över den andra, liksom i 

Kina där religioner förtrycks och vetenskapen gynnas av olika syften. Vi har även, 

genom Richard Dawkins, sett exempel på åsikter där tron på vetenskapens suveränitet 

innebär att man förkastar all religiositet. Det finns fundamentalister inom alla 

discipliner: vissa förklarar världen med enbart vetenskap som vägledning, medan andra 

helt förlitar sig på heliga böcker och en lång religiös tradition. Vetenskapen är svår att 

förneka för många, den vetenskapliga metoden bygger ju på konkreta bevis av olika 

slag, bevis som alla med rätt kompetens ska kunna ta del av och pröva. Experiment ska 

kunna upprepas av andra och då utvinna samma resultat och så vidare, nya fynd vilka 

motsäger tidigare modeller och teorier leder till att nya teorier och modeller utformas. 

Gamla läroböcker byts ut när det visar sig att informationen i dem inte längre stämmer 
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överens med de senaste fynden. Vetenskaplig etik och olika vetenskapliga metoder 

utformas för att forskning ska ges så stor validitet som möjligt vilken kan valideras av 

andra forskare. Det finns däremot dem vilka inte finner vetenskapen tillräcklig, det är 

något som fattas bland alla vetenskapliga teorier om vår omvärld, det finns mycket som 

inte vetenskapen har kunnat förklara. Härnäst ska jag presentera ett tredje alternativ: ett 

förhållningssätt där både religion och vetenskap kan rymmas. 

Mikael Stenmark presenterar i sin bok How to relate science and religion fem 

eleganta sätt för hur vetenskap och religion kan relateras till varandra: “We can 

conclude that there are actually five basic views in which science and religion could be 

related – the monist view, the contact view, the independence view, the complete 

scientific expansionist view and the complete religious expansionist view” (Stenmark, 

2004). Dessa sätt att relatera vetenskap och religion med varandra baseras på mycket 

forskning och debatt mellan olika forskare, teologer och akademiker av diverse slag. 

Stenmark pekar även ut detta i sitt verk. Han skriver att vetenskap och teologi är 

akademiska discipliner vilka fordrar speciell utbildning och högre kognitiv kompetens 

än vad som är nödvändigt för religiöst utövande (ibid). Detta är i min mening viktigt för 

blivande lärare i religionskunskap att komma ihåg, då den genomsnittlige eleven inte 

kommer att vara en Richard Dawkins eller Nathan Söderblom, även om de skulle ha 

potential att bli dessa herrars motsvarigheter i framtiden. Min tolkning av ämnesplanen 

för religionskunskap på gymnasiet är att ämnet till största del har som syfte att 

underlätta det vardagliga livet, både mellan människor med olika livsåskådningar och 

även för den egna personen. Även Stenmark pekar på att det är det vardagliga livet som 

spelar roll för det stora flertalet religiösa (ibid). Med detta i åtanke ska jag presentera ett 

sätt på vilket människor, på ett rationellt sätt, kan kombinera sin religion med 

vetenskap, utan att helt behöva förkasta någon av dem. 

Evolutionsteorin kan vara problematisk för många religiösa människor, hur kan man 

kombinera en gudstro med evolutionsteorin? Stenmark menar då att man kan omforma 

sina tro enligt ”the ’cautious principle of belief revision’” (ibid). Med detta menas att 

när man omformar sin tro, väljer man de alternativen vilka ligger närmast den tidigare 

tron baserat på de nya omständigheterna. Enligt denna princip ska man inte omforma 

den tidigare övertygelsen för drastiskt, utan endast så mycket som de nya, exempelvis 

de senaste forskarrönen, kräver. Stenmark tar bibelns skapelseberättelse som exempel: 

enligt denna skapades den första människan av Gud genom att blåsa liv i lera. 

Vetenskapen har dock starka bevis för att det högst troligen inte gick till på det sättet. 
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Den religiöse som finner att denne på ett rationellt sätt inte kan förneka evolutionsteorin 

måste då anpassa sin tro något. Istället föreslår Stenmark att den religiöse istället 

omformar sin tro så att det är Gud som skapade förutsättningarna för liv och följande 

evolution, att människan är ett resultat av evolution men att Gud lade grunden för 

människans, och livets, tillblivelse. Evolutionsteorin framför inte sådana bevis att det är 

rationellt för den religiöse att förkasta sin tro på Gud, och därför omformas den tidigare 

bokstavstrogna tron på det sätt att både evolutionsteorin och Gudstron får rum i den 

religiösas trosuppfattning. Det hade snarare varit irrationellt för den som tror på Gud att 

anta att Gud inte finns på grund av vad vetenskapen visat om evolutionen, dess 

mekanismer och arternas ursprung då denna vetenskap handlar om just detta och inte 

om Guds existens (ibid). 

Är man verkligen, tillexempel, kristen om man förnekar delar av bibeln samtidigt 

som man bejakar andra delar? Jag tror detta är något många är bekymrade över, och 

kanske ligger det något i detta vilket gör att svenska kyrkan tappar medlemmar. Om 

man nu har sin egen version vilken man reviderat och förhandlat fram när man stött på 

olika motsägelser mellan sin religion och vetenskapen, kanske inte den dogmatiska 

kyrkan känns så lockande. Många kanske känner att de inte kan, på ett rationellt sätt, 

känna igen sin tro i de mer traditionella och dogmatiska forumen som den lokala 

synagogan, kyrkan, gurdwaran eller moskén. Ett sådant sätt att kombinera religion och 

vetenskap jag nyligen presenterat kan vara en del av förklaringen till varför 

privatreligiositeten ökat. 

7. Religion och vetenskap ur en didaktisk synvinkel 

Varför är det viktigt att vi som lärare undervisar om förhållandet mellan religion och 

vetenskap? Olof Franck skriver i boken Att undervisa i Religion och vetenskap (2012) 

att de både genom historien och i vår egen tid finns väldigt många åsikter och 

förhållningssätt angående relationen mellan religion och vetenskap (Franck, 2012). 

Detta är något jag anser stämma väl överens med det jag funnit i min undersökning. 

Franck menar att veta om förhållandet mellan religion och vetenskap tillhör den 

religionsvetenskapliga allmänbildningen, och att undervisa i det är värdefullt då ”elever 

får möjlighet att själva reflektera över om och i så fall hur de vill tänka och argumentera 

i relation till alternativa förhållningssätt” (ibid). Franck menar även att ytterligare ett 

skäl till att undervisa om detta förhållande är att diskussionen kring ämnet väcker frågor 
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av etisk och existentiell karaktär hos eleverna. Man kan börja fundera på meningen med 

livet, moral eller hur man kan veta vad som egentligen är sant eller inte är sant och hur 

kan ta reda på det. Vad innebär det tillexempel att leva som religiös med uppfattningen 

att Gud skapat världen, eller att vara ateist med en övertygelse om att evolutionsteorin 

är svaret till arternas uppkomst? Detta skriver Franck är vad som står i fokus i 

Religionskunskap 2 (ibid). 

Franck lägger vikt vid att iaktta varsamhet när man som lärare undervisar i detta, 

potentiellt, känsliga ämne. Han skriver att vi som lärare ofta inte har kunskap om våra 

elevers bakgrunder, därför är det viktigt att vi undervisat på ett tillräckligt varsamt sätt 

för att undvika att kränka våra elevers integritet samtidigt som vi ska vara öppna för 

elevernas egna ställningstaganden och åsikter (ibid). Detta borde stå som självklart för 

någon som tidigare har studerat relationen mellan religion och vetenskap, då det är 

tydligt att dessa frågor ofta påverkar människor på ett personligt plan. Då våra elever är 

människor med sina egna världsuppfattningar är det rimligt att anta att vår undervisning 

i detta ämne måste ske på ett varsamt och ansvarfullt sätt i syfte att undvika 

kränkningar. Som jag skrivit tidigare är religiositet på intet sätt utrotat i Sverige, därför 

är det orimligt att en lärare antar att klassen denne undervisar i skulle vara en sekulär 

samling elever vilka samtliga delar en gemensam världsbild. Franck skriver även att det 

är vår uppgift som lärare att bedriva en icke-konfessionell undervisning, det är inte vår 

uppgift att övertyga eleverna om att en viss livsåskådning skulle vara att föredra (ibid). 

Franck skriver även att vi måste undervisa med ett kritiskt förhållningssätt. Vi som 

lärare bör alltså visa eleverna argument vilka talar både för och emot, exempelvis, 

kreationism eller evolutionsteori (ibid). 

8. Diskussion 

Det har varit oerhört intressant att se hur relationen mellan religion och vetenskap har 

sett ut genom historien, och med vilken hetta representanter för dessa olika discipliner 

sökt bekämpa varandra samtidigt som andra med samma iver sökt förena de två. Med 

hjälp av litteraturstudium som bas, har en klar och rättvis bild av relationen mellan 

religion och vetenskap kunnat beskrivas i denna uppsats. Vad är det egentligen som 

skapar denna kraftfulla spänning mellan just religion och vetenskap? Var ligger logiken 

i att man brände Giordano Bruno på bål, tvingade Galilei i husarrest och avsvärja sig all 

tro på ett heliocentriskt världssystem? Varför kämpar den kinesiska regeringen så hårt 
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för ateismen, och varför försöker Richard Dawkins så ihärdigt att få människor att se 

religion som en konkurrent till vetenskapen? En av de största anledningarna är, enligt 

vad som framkommit i mina efterforskningar i litteraturen: makt. Religion har inte 

sällan använts som ett sätt att styra människor, exempel på detta finns det gott om, både 

förr och nu. Kyrkan använde ofta religionen för att styra människor. Kina förtycker 

religioner i syfte att styra sin befolkning och hindra att religion ska inspirera 

befolkningen till uppror. Det finns även de religiösa, eller ateister som Dawkins, vilka 

verkligen tror på vad de propagerar för, de försöker inte använda religionens vara eller 

icke vara i syfte att explicit styra människor, utan för att få dem att se vad de själva 

uppfattar vara sanningen. I religiösas ögon är det alldeles uppenbart att det verkligen 

finns en Gud, och att det i många fall är deras plikt att få andra människor att inse det 

med för deras eget bästa. I ateisters ögon är det helt befängt att människor verkligen tror 

på något det inte finns några godtagbara bevis för. Det är troligt att människor som 

Dawkins endast ser det onda religionen gjort, eller att fördelarna med religioner är så 

små att de svårligen kan uppväga de hemskheter religionen ofta får skulden för. Vad är 

väl en hel kultur med godhjärtade imamer vilka kanske ger lite tröst och välgörenhet, 

när det finns dem bland dessa som får människor att spränga sig själva, och andra i 

luften för att komma in i himmelen för att det skulle vara ”Allahs vilja”. Dawkins tar ju 

upp detta och andra exempel som korståg, häxbränningar och så vidare. Det är tydligt 

att han är av åsikten att religion gör människor blinda för verkligheten, och att det finns 

de som exploaterar detta. Jag har, när jag varit ute på praktik, hört elever ta upp 

liknande argument mot religion, att si och så många krig motiverats med religion och så 

vidare. Vi lärare kan vänta oss att finna denna åsikt hos en del av våra elever. Men kan 

vi få en elev med sådana åsikter att förstå varför människor tror, och varför det kan vara 

bra för just dem? 

Det är viktigt att här följa ämnets syfte för religionskunskap för gymnasieskolan. Det 

är vår uppgift att eleven med denna åsikt ska få de kunskaper vilka är nödvändiga för 

denne i syfte att förstå varför en del människor behöver religion i sina liv. Detta är 

viktigt i syfte att främja respekt och acceptans till våra medmänniskor, något som är 

essentiellt i det moderna, pluralistiska Sverige. Detta är även vår uppgift som yrkesmän 

enligt ämnesplanen för religionskunskap för gymnasiet. Det talas ofta om hur man ska 

främja tolerans, men jag menar att detta är ett begrepp vilket bör bytas ut. Tolerans är 

helt enkelt inte ett tillräckligt högt satt mål, därför använder jag hellre ordet acceptans 

då jag tycker att det är något vi ska verka för i våra klassrum. Jag ska ge ett exempel på 
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hur jag menar: du kan tolerera att det finns myggor ute i skogen på sommaren, men det 

betyder inte att du egentligen accepterar det, fick du som du ville skulle du säkert helst 

inte se några myggor alls i skogen. Du kanske även tar vissa åtgärder för att skydda dig 

mot dessa myggor: mygghattar och myggstift är exempel på det. Som lärare måste vi ta 

det demokratiska uppdraget på allvar och lära framtidens vuxna att respektera och 

acceptera varandra, annars finns risken att de metaforiska mygghattarna och 

myggstiften tas fram och klyftorna i Sverige ökar än mer. 

Men ligger det inte något i det att religionen används av vissa människor inom de 

religiösa samfunden för att styra dem de är satta att betjäna? Källorna vilka använts i 

denna uppsats pekar på det, därför är det är lärarnas uppgift att ordentligt utbilda sina 

elever gällande religion och alla möjliga livsåskådningar, att visa att det är okej att tro 

på vad man vill, så länge det inte skadar någon. Vi som lärare har även det demokratiska 

uppdraget att förhålla oss till och därmed tillse att våra elever blir välutbildade, 

demokratiska medborgare. Det farliga vore en lat ”halvbildning”, där eleverna går ut 

skolan med en löst hopsatt ram att själva sätta in sina förutfattade meningar och 

missförståelser i. Med god, ansvarsfull utbildning och respekt för andra människors 

livsåskådningar minskar risken för att någon av våra elever skulle låta sig styras på ett 

illvilligt vis, eller att de skulle försöka styra någon annan med religion eller ateism som 

verktyg. 

Den här uppsatsen anser jag visa vikten av att ha religionskunskap som ämne i våra 

skolor, och hur viktigt det är för oss som lärare att visa vilken otrolig mängd av 

livsåskådningar som finns tillgängliga. Även ateismen är en livsåskådning som bör få 

plats i ämnet. Jag säger att det är en livsåskådning då det faktiskt är en tro, även om den 

ofta förlitar sig på empiriska bevis vetenskapen lyckats få fram genom forskning. Det 

krävs en hel del tro för en människa att helt sonika förneka miljarder människors 

trosuppfattningar, av vilka en del är flera tusen år gamla och har lärts ut genom otaliga 

generationer. Men även de som är av denna uppfattning måste få utrymme i 

undervisningen, det händer att även ateister blir ansatta för att de vägrar tro på en högre 

makt. Religionskunskap är inte ett luddigt kristendomsämne som främst är till för att 

elever ska hitta något att tro, eller inte tro på. Religionskunskapen är till för att främja 

fred mellan människor, ge dem verktyg att förstå varför människor väljer att tro eller 

inte tro och för att visa vad religion berättar om den mänskliga situationen genom 

historien. 
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Eftersom vetenskapen så ofta ställs mot religionen är det även av vikt för oss att veta 

historien bakom denna spänning. Det är även viktigt att visa att allt inte behöver vara 

svart eller vitt för alla. Därför tycker jag att Stenmarks förslag på hur man på ett 

rationellt sätt kan gå tillväga för att kombinera en orubblig tro med ovedersägliga 

vetenskapliga bevis för de som behöver både religion och vetenskap i sina liv, även när 

då de motsäger varandra. Jag har under uppsatsens gång läst forum efter forum på 

internet med debattrådar om relationen mellan vetenskap och religion, och har sett att de 

finns de som verkligen (oavsett om de är medvetna om det) använder sig av ”the 

cautious principle of belief revision”. Även detta tror jag är ett koncept vi som lärare gör 

bäst i att veta om då det är alldeles för lätta att fastna i religion eller vetenskap debatten, 

att man antingen tror på det ena eller på det andra. Människan är en oerhört komplicerad 

varelse med oändligt komplicerade tankemönster och känslor, inte en individ är identisk 

med en annan; en kristen person kan ha en ganska annorlunda tro jämfört med en annan 

kristen och så vidare. 

En sak uppsatsens källor uppmärksammat mig på är att fundamentalism existerar i 

båda lägren, vare sig du är en högervriden, konservativ kristen i USA eller en brittisk 

evolutionsbiolog. I min mening är fundamentalism lika meningslös för dem som är 

fundamentalister, som en debatt är för debattörer. Jag ska klargöra liknelsen: en debatt 

är ett spel för galleriet, en chans för, exempelvis, politiker att få över fler människor på 

den egna sidan. Debatten är dock totalt meningslös för debattörernas egen utveckling, 

till skillnad mot vad en dialog skulle vara. Debattens utformning är att debattörerna på 

alla möjliga vis ska propagera för sin ståndpunkt och får på intet vis vika sig för ett 

motargument, oavsett hur bra det faktiskt är, utan att förlora prestige. I en meningsfull 

dialog kan man dock ändra på sin åsikt när man får ett bra argument presenterat för sig. 

Fundamentalister har samma beteende som en debattör har: det är vad de säger och tror 

som stämmer, deras budskap är det enda giltiga och de som säger något annat har fel. 

Här finns det heller inte mycket utrymme för att ändra sin åsikt bara för att någon 

kommer med ett bra argument, som att vissa behöver religion för att se meningen med 

livet, eller att evolutionsteorin är en gångbar teori för arternas uppkomst. Som lärare 

gäller det att ha meningsfulla dialoger med eleverna, det krävs moment av 

tvåvägskommunikation istället för att bara vara sändare och eleverna mottagare av det 

som lärs ut. Religionskunskapen är av sådan art att utbildningen bör vara nyanserad och 

visa på att det finns anledningar till varför människan tror, att man bör respektera och 

acceptera att andra inte alltid delar den egna åsikten. Något som kanske är lite svenskt 
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till sin natur, är fenomenet att alla måste vara överens, annars blir det dålig stämning. 

Det är inte bara en gång jag hört någon säga ”nu ska vi inte gå ut härifrån förrän alla är 

överens” gällande något. Men faktum är att alla inte tycker likadant, och vi måste lära 

oss att respektera andras åsikter. Man måste inte alltid vara överens, det behöver dock 

inte leda till konflikt eller att det behöver bli en ”dålig stämning” för det. Det krävs dock 

träning för att man inte ska ta illa upp bara för att någon inte håller med den egna 

åsikten, och en del av den träningen sker i klassrummet. Ett sådant tillfälle kan vara när 

man inom religionskunskapen undervisar i etik och moral, inte sällan blir åtminstone ett 

av övningsmomenten att ta ställning till ett etiskt dilemma. Ofta ska då eleverna ta 

ställning offentligt och då förklara hur de resonerat kring sitt ställningstagande. Det är 

tänkbart att det mellan eleverna utbryter konflikter av varierande grad, det är vid ett 

sådant tillfälle vi ska träna våra elever i att respektera och acceptera andras åsikter. Det 

är i min mening inte gångbart att motivera detta med repliken ”det finns inget rätt eller 

fel”, det kommer eleverna helt enkelt inte att hålla med om eftersom de anser ett 

alternativ vara mer rätt än de andra alternativen vilka står till buds. Vi måste istället visa 

på vikten av respekt och acceptans samt visa att en mångfald av åsikter berikar och att 

vi kan lära oss av att lyssna på det andra har att säga, även om man nödvändigtvis inte 

måste hålla med. Det kan även gå bra att komma överens om att man inte kommer 

överens, på det sättet uppfylls även behovet av att på någon nivå vara överens vilket 

förhoppningsvis hjälper till att ta udden av en eventuell konflikt samtidigt som eleverna 

lär sig att det är acceptabelt att vara av olika åsikter. 

Om det är något jag tror den här uppsatsen har visat är att historien visar oss vikten 

av att respektera oliktänkande människor, vi har sett vilka hemska följder intolerans 

alstrar: brott mot mänskliga rättigheter såsom förtryck, fängsling, avrättning och även 

hur denna tolerans troligen hindrat den mänskliga utvecklingen. Hur mycket längre hade 

inte vetenskapsmännen kunnat komma under medeltiden då det var livsfarligt att 

motsäga den religiösa världsbilden? Hur mycket färre dödsstraff och brott mot 

mänskliga rättigheter kunde Kina ha sett om religionernas budskap om empati, 

medmänsklighet och omtanke fått mindre restriktioner? Dessa två frågor går troligen 

inte att besvara helt säkert, även om jag tror mig kunna ana svaren. Jag anser att det är 

vår uppgift som lärare att bidra till att framtidens vuxna behandlar människor med 

respekt, i syfte att alla ska få leva ett fritt liv samt att främja mänsklighetens utveckling. 
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