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Abstract 
The main point of this study was to research on how the description of biomedicine was 

described and valued in educational material for upper secondary school.  To assist this research, 

this study took the help from two theorist, Francis Fukuyama and Bart Simon. These two 

individual had vast differences in how they view biomedicine and its relationship with the 

perspective of what defines a human. Therefore it was essential that these two individuals were 

included to assist and aid the research, by pointing out their different argument on why 

biomedicine had different interpretations. The study showed that a majority of the educational 

materials had an open and reflective questionnaire about biomedicine and it was often built 

around letting the pupils think and analyze about different ethical events regarding biomedicine. 

Another point that also showed up was that a minority of the educational material, didn´t even 

mention biomedicine and instead decided to point out other part of ethics that did not include 

biomedicine of any sorts. While other educational material often compared biomedicine to older 

form of science like the race biology from the beginning of the 20th century or bringing up the 

argument of  crossing the line between man and God and what our roles in the world is. These 

educational material had a more critical view to biomedicine and had more argument that 

pointed out negative attributes then they did with the positive. A noteworthy point that also 

came out from this study, was that the majority of educational material had similar attributes 

and arguments that Bart Simons mention in his theories. Meanwhile those educational material 

that had more of a critical viewpoint toward biomedicine, followed those argument that Francis 

Fukuyama had discussed in his theory. The conclusion of this research showed that most of 

these educational material had different form of influence in their way of describing 

biomedicine but most had reflective and open questionnaire when regarding the description of 

biomedicine. 
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Inledning 
Transhumanism är ett begrepp som kan involvera flera olika områden. Det utgår från 

teknologiska områden som artificiell intelligens hos datorer eller nanoteknologi, till eugeniska 

som stamcellsforskning eller genterapier. Det kan också inkludera områden där det överlappar 

varandra som genteknik. Det finns olika filosofiska grupperingar inom transhumanism som 

liberalistisk-, demokratisk-transhumanism och extropianism. Alla dessa områden inom 

transhumanism har olika tolkningar men de delar på en grundtanke: tanken om att människan 

ska utveckla sig vidare och nå ett stadie som inte kan uppnås genom en biologisk evolutionär 

process. Enligt Francesca Ferrando syftar han på att definitionen på evolutionär metod, handlar 

om hur organismer har utvecklat genom en evolutionär process och utesluter därmed allt som 

inte har utvecklat ur en naturlig väg eller som har utvecklats med hjälp av teknologiska medel. 

Transhumanism kan ses som en vidareutveckling av humanism1 eller rent av ultra-humanism, 

dock finns det också de grupper inom transhumanism som är emot transhumanism. Dessa 

grupper skulle hävda att transhumanism går emot vad som kan anses vara den naturliga 

människan. 2 

Flera religioner har en skapelseberättelse om hur den första människan kom till. Oftast går det 

hand i hand med en moralitet om hur en människa ska agera eller handla enligt vissa religiösa 

riktlinjer. Detta har i sin tur påverkat vad för normer och lagar ett samhälle har och har i sin tur 

en effekt i skolans värld, där eleverna ska lära sig om samhällets värderingar och 

livsåskådningar men också hur människor från andra länder och platser kan ha olika 

värderingar.3 Perspektivet som beskrivs i förgående mening, skapade ett intresse hos mig om 

hur transhumanism egentligen kan förmedlas i skolans värld och specifikt i de läroböcker som 

eleverna använder sig av. Arbetet uppstod därmed från detta intresse om hur mycket av 

transhumanismen egentligen återges i de olika läroböckerna.  

 

 

                                                           
1 I detta fall fungerar humanism som ett generellt begrepp om vad som anses vara människobilden men 

bilden på människan har förändrats beroende på olika faktorer, detta inkluderar också religiösa motiv. 
Detta har i sin tur påverkat hur vi ser på människor och vad som anses vara positiva respektive negativa 
drag. Här syftar begreppen humanister på att vilja främja människors utveckling, genom att använda sig 
av vetenskap eller vetenskapliga metoder för vidareutveckling av människor. 
2 Francesca Ferrando, Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, and New 
Materialisms Differences and Relations, Existenz – An International Journal in Philosophy, Religion, 
Politics, And the Arts. Volume 8, No 2, 2013. https://existenz.us/volumes/Vol.8-2Ferrando.pdf [hämtad 
den 30 december 2019] 
3 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 
Skolverket, Stockholm, 2011. Sid 137-138  
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Bakgrund 
Tanken bakom transhumanism är inte något nytt, utan det går finna vissa aspekter av det hos 

Nietzsches filosofiska teori om övermänniskan men det började få ett erkännande i den 

vetenskapliga världen under 1957 av Julian Huxley.4 Julian Huxley beskriver att begreppen 

transhumanism kom att innebära användningen av teknologiska medel för att överkomma 

evolutionära begränsningar hos de individer som lider av mindre värderade egenskaper som 

olika handikapp etcetera. Detta uppstod ur tanken om att befria människan från sjukdomar, 

ålder och uppnå ett stadium av lycka. Transhumanism är därmed både en filosofi om teknologi 

och människan samt på vilka sätt en människa kan utveckla sig till en förbättrad nivå. De flesta 

som förespråkar transhumanism menar att tanken är att upphöja människan till en förbättrad 

version, vilket är oåtkomligt ur en naturlig väg5. Transhumanism utgår från hur vi människor 

kan använda oss av teknologi men syftar inte till att skapa en robot utan på att omvandla oss 

människor från ett stadie till ett annan. Transhumanism tar sina rötter från en del av 

humanismen och delar med sig de likheter som innefattar inom humanism, exempelvis som att 

vi människor är ägare till vår egen kropp och att den mänskliga kroppen kan korrigeras med 

hjälp av teknologiska metoder.6 

Detta påverkar hur vi som människor ser på olika aspekter som kan tolkas som mänskliga, 

exempelvis vilka egenskaper som en människa bör ha eller rent av vad en människa bör se ut. 

Detta sätter sin prägel i skolans värld också, då elever ska lära sig just om dessa olika tolkningar 

men också hur det kan skiljas från person till person. Exempelvis är hur olika religioner ser på 

kroppen och hur vissa uppmanar att det inte ska försummas eller förändras under vilken 

situation. Läroplanen GY 11 syftar på att undervisningen ska både bredda, fördjupa och 

                                                           

4 Julian Huxley (1887-1975) var en engelsk biolog, filosof, utbildare och författare, som hade en stor 
påverkan på den moderna utvecklingen av embryologi, systematik och studier av behaviorism samt 
evolution. Hans forskningsområde fokuserade också om social planering som involverade eugeniska 
bakgrunder. Hans eugeniska arbete involverade idéer om att individer volontär steriliserade sig själva 
och kämpade för social välfärd genom att använda sig av biologiska faktorer och inte med de dåvarande 

teorin om att det fanns olika mänskliga raser. Han var motståndare mot rasism och hävdade att det inte 
fanns raser utan att det handlade om biologiska egenskaper som vi människor hade och genom att ta 
bort dessa icke önskvärda egenskaper, skulle människor och nationer gynnas samt få en starkare välfärd 
och befolkning. Paul Weindling, NCBI, Julian Huxley and the Continuity of Eugenics in Twentieth-century 
Britain, 2000-2019, 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4366572/ [hämtad den 1 
januari 2020] 

5 När det gäller definitionen naturlig väg, syftar det på förbättringar som inte har haft några utomstående 

påverkningar som genterapi, stamceller eller som är anses vara artificiella. Detta inkluderar inte de 
metoder som exempelvis selektiv avel eller liknande utan syftar på processer som sker under en relativ 
kort period, än procedurer som sker under en längre period och som  
6 Micheal Klichowski, Researchgate, Transhumanism and the idea of education in the world of cyborgs. 
2008-2019, 2015, 
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13087/1/Transhumanism%20and%20the%20idea%2
0of%20education%20in%20the%20world%20of%20cyborgs.pdf [hämtad den 29 december 2019] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4366572/
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13087/1/Transhumanism%20and%20the%20idea%20of%20education%20in%20the%20world%20of%20cyborgs.pdf
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13087/1/Transhumanism%20and%20the%20idea%20of%20education%20in%20the%20world%20of%20cyborgs.pdf
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utveckla kunskaper om livsåskådningar för eleverna. Detta inkluderar också reflektioner samt 

analyser om människors värderingar och trosföreställningar, för att utveckla förståelse för olika 

sätt att tänka och leva. Eleverna ska också arbeta med uppfattningen om vad religion har för 

relation med vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. De ska även utveckla kunskaper om 

olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessa aspekter och kriterier 

är vad eleverna förväntas kunna utifrån deras religionsundervisning i gymnasiet.7  

Transhumanism som begrepp 
Transhumanism brukar delas i tre delar: Det biologiska, teknologiska och filosofiska.8 Dessa 

tre områden har i sin tur andra subgrupper men det är främst det teknologiska och det biologiska 

som kommer ligga i fokus i detta arbete. När det gäller det biologiska och teknologiska områden 

av transhumanism, är dem ofta benägna att korsa med varandra.9 När det gäller biologisk eller 

eugenisk transhumanism 10  finns det vissa begrepp och termer som förknippas med det, 

exempelvis genterapier, kloning, stamcellsforskning, genetisk modifierade organismer (GMO), 

fosterdiagnostik samt selektiv abort etcetera. Eugenisk transhumanism hade under början av 

1900-talet varit kopplat med rasbiologin som då tog upp begrepp som selektiv avling och 

positiva samt negativa egenskaper i förmån att förbättra människan men är numera separerat 

från den nuvarande versionen av eugenisk transhumanism. Det är dock väsentlig att nämna 

detta, då detta tillhörde eugenisk transhumanism och gav en viss inblick på vad för mentalitet 

och tankar som existerade i samband av eugenisk transhumanism.11 

Även abort kan tolkas som en biologisk del av transhumanism men kan inkludera inom det 

teknologiska området, då det antingen sker genom medicinsk väg eller operation samt kan 

involvera en fosterdiagnostik i förväg. Anledningen till varför abort är en del av 

transhumanismen är p.g.a. tanken om att avbryta en graviditet för flera olika skäl men vissa av 

dessa skäl kan involvera transhumanistiska motiv, som att ett foster kan ärva negativa eller 

sjukliga egenskaper. Detta exempel visar på hur det biologiska och teknologiska kan göra att 

vissa områden inom transhumanism kan hamna i en gråzon och överlappa varandra. 

                                                           
7 Skolverket, 2011. Sid 137  
8 Definitionen på dessa områden handlar mer främst om vilka metoder och procedurer som ska användas 

för att nå en högre nivå av en människa. I det biologiska är det främst användningen av naturliga 
processer, exempelvis som selektiv avling för att undanröja negativa egenskaper. I det teknologiska är 

det mer om användningen av teknologiska medel som nanovetenskap eller användningen av protetiska 

hjälpmedel. När det gäller den filosofiska grenen, är det mer om hur vi som människor kan förbättra oss i 
sociala omständigheter men också hur olika religiösa, kulturella eller västerländska värderingar kan påverka 
eller rent av hämma en utveckling. 
9 Gary, Potter, Chatolicism.Org – An online journal edited by the slaves of the immaculate heart of Mary, 
2004 – 2017, 2017. https://catholicism.org/transhumanism.html [Hämtad den 29 december 2019] 
10 Eugenisk transhumanism är ofta betäckningen på den biologiska delen av transhumanism. 
11 Ibid 

https://catholicism.org/transhumanism.html
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Definitionen av dessa gråzoner kan beskrivas som ett eget område, där både det teknologiska 

och det biologiska möts, antingen som stamcellsprov, fosterdiagnostik eller också kloning 

genetisk modifierade organism m.m. Detta formuleras senare i en form av en diskussion om 

eugenisk transhumanism och om vad som anses vara tillåten och inte tillåten, beroende på olika 

faktorer som moral eller nödvändighet etcetera.12 Detta arbete kommer främst fokusera på 

biomedicinska begrepp. 

Definitionen av biomedicinska begrepp handlar om den del av transhumanism som omfattar 

både det biologiska men också teknologiska området. Det involverar diskussioner om genetik, 

sjukvård och människor, vad som anses vara en människa och synen på liv. Biomedicinska 

begrepp är också en term som detta arbeta har myntat ut, för att både konkretisera men också 

för att definiera just vilka områden inom transhumanism som ska arbeta och analyseras runt om. 

Anledningen till varför termen biomedicinska begrepp kom att väljas ut, är för att eugenisk 

transhumanism är ett stort begrepp som kan involvera flera andra områden, vilket kan leda till 

att analysen och därmed arbetet inte får ett specifikt resultat. Det är därför nödvändig att 

specificera vad för begrepp som att analyseras. Mer om vilka begrepp det är, kommer att 

nämnas i metod delen. Termen biomedicinska begrepp kommer att användas istället för 

eugenisk transhumanism i arbetet, för att visa på att det finns en klar skillnad mellan dem men 

också för att hänvisa att det är ett mer specifik område inom eugenisk transhumanism.  

Syfte  
Syftet med detta arbete är att analysera hur sju olika läroböcker i religion från perioden 2011 

till 2017 diskuterar och värderar biomedicinska begrepp. 

Frågeställning 

 Hur beskriver läroböckerna biomedicinska begrepp och vad för former av beskrivningar 

återges det i de olika innehåll hos läroböckerna? 

 

 I vilken sammanhang presenteras biomedicinska begrepp i de olika läroböckerna och 

vilka biomedicinska begrepp är det som används i läroböckerna? 

 

 Hur värderar läroböckerna de biomedicinska begreppen? 

                                                           
12 Kuhse, Helga. & Singer, Peter (red.), A companion to bioethics, 2nd ed., Wiley-Blackwell, Oxford, 
2011. Kap 20. Sid 216-234 
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Material och urval 
Materialet som kommer att användas är olika läroböcker inom religion 1 för gymnasiet som 

följer efter skolverkets läroplan GY 11 och dess centrala innehåll. Materialet som används i 

skolans värld skiljer sig från gymnasium till gymnasium, därför blev det nödvändig att avgränsa 

till ett fåtal läroböcker. Materialet utgicks från olika svenska utgivare och deras publicerade 

verk. Detta betyder dock att en ytterligare avgränsning kom att ske, då en del av läroböckerna 

inte var tillgängliga att finna eller låna.  

De läroböcker som kommer att användas i detta arbete är: 

 Under Samma himmel – Religionskunskap för gymnasieskolan skriven av Ola Björlin 

och Ulf Jämterud samt publicerad 2013 av Sanoma Utbildning. Författarna Ola 

Björnlin och Ulf Jämterud har skrivit att deras fokus för denna lärobok är att utöka 

förståelsen om andra människor värderingar samt livsåskådningar från andra religioner. 

De vill därmed upplysa om hur människors religiösa skillnader men också likheter 

mellan varandra. De uppmanar till en hållbar livstolkning och menar att denna lärobok 

ska stödja samt förbygga detta.13 

 Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 skriven av Leif Eriksson och Malin Mattsson 

Flennegåd samt publicerad 2014 av Liber. Leif Eriksson och Malin Mattson Flennegård 

lärobok är anpassad för religionskunskap 1 och 2. De har valt att belysa existentiella 

och etiska frågor i denna lärobok. De strävar efter att eleverna ska utveckla större 

analysförmåga och diskussioner om olika religioner. De har också fokuserat på religion 

och vetenskap samt dedikerat etiska frågor angående dessa områden.14  

 Religionskunskap 1 – Om mening, värde och tro skriven av Olof Franck och publicerad 

2014 av Studentlitteratur. Författaren Olof Franck skriver i sin inledning om hur denna 

lärobok följer religionskunskapens ämnesplan och det centrala innehåll. Fokusen med 

läroboken är att låta eleven diskutera, fundera och analysera runt religionsämnet. Målet 

är att låta eleverna fundera själv och komma fram med svar, vilket framställs i 

läroboken, där eleverna får diskutera över specifika frågor om religionsämnet.15 

 En människa, tusen världar skriven av Robert Tuveson och publicerad 2015 av 

Gleerups. I inledningen beskriver Robert Tuveson om hur denna bok är anpassad för 

                                                           
13 Björlin, Ola & Jämterud, Ulf, Under samma himmel Religionskunskap för gymnasieskolan, 1. uppl., 
Sanoma Utbildning, Stockholm, 2013 
14 Mattsson Flennegård, Malin & Eriksson, Leif, Söka svar: religionskunskap kurs 1 och 2, 4:e omarb. Och 
utök. uppl., Liber, Stockholm, 2012.  
15 Franck, Olof, Religionskunskap 1 Om mening, värde och tro, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014 
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religionskunskap 1 och ger en kort sammanfattning på vad för centrala innehåll som 

denna bok kommer att hantera i dess innehåll. Läroboken har fokuserat på etik och 

livsåskådningar och menar att Sverige är ett mångkulturellt samhälle samt har invånare 

som har olika livsåskådningar. Författaren menar att genom att få mer kunskap om vårt 

multikulturella och plutokratiska samhälle, leder det till en ökad förståelse om olika 

människors värderingar. Robert Tuveson använder missförstånd med olika värderingar 

som motivation till varför det kan uppstå konflikter mellan olika religioner och hur 

människor kan missförstå varandra samt bara genom att lära om varandra kan vi 

kringgå detta.16 

 Religion och andra livsåskådningar – Religionskunskap 1 och 2 skriven av Börge Ring 

och publicerad 2016 av Liber förlag. Börge Ring skriver i sitt förord om att denna 

lärobok är en syskonbok till Religion helt enkelt men påpekar vissa skillnader. Vissa 

fördjupningar och vidareutvecklingar har lagts till samt införande av nya kapitel. 

Läroboken är anpassad till läroplanen för religionskunskap och använder sig av olika 

reflektions- och fördjupningsfrågor till religionskunskap.17 

 Religion 1 & 2 – liv och mening skriven av Gunilla Rundblom och Leif Berg samt är 

publicerad 2017 av NA förlag. Gunilla Rundblom och Leif Berg beskriver hur denna 

lärobok täcker två kurser inom religionskunskap. De har designat läroboken ur två 

delar: Olika religioner och etiska frågor. Författarna till läroboken vill att eleverna ska 

fundera och diskutera om religion och etiska frågor.18 

 Religion 1 för gymnasiet skriven av Katarina Lyckan Rüter, Lennart Göth och Veronica 

Wirström samt är publicerad 2018 av Natur och Kultur AB. I deras förord beskriver de 

hur de hoppas att deras lärobok kan öka kunskaper och förståelse om andra religioner 

samt livsåskådningar. De har också tagit segment från centrala innehåll och tagit med 

om att eleverna ska reflektera över relationen mellan religion och vetenskap. Läroboken 

vill uppmana eleverna att utveckla resonemang och begreppshantering genom 

tankeväckande bildmaterial samt utmanade frågor.19 

Det som kan skildras utifrån materialet, är att läroböckerna ger en beskrivning i deras förord 

eller inledning om hur de utgår från de centrala frågor som finns i läroplanen GY11. Dock har 

                                                           
16 Tuveson, Robert, En människa, tusen världar: religionskunskap. 1, 1:a uppl., Gleerups, Stockholm, 
2015 
17 Ring, Börge, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2], 1. uppl., Liber, 
Stockholm, 2015 
18 Rundblom, Gunilla & Berg, Leif, Religion 1 och 2 Liv och mening, [2. uppl.], NA, Lund, 2014 
19 Göth, Lennart, Lycken Rüter, Katarina & Wirström, Veronica, Religion 1 för gymnasiet, Andra 
upplagan, Natur & Kultur, Stockholm, 2018 
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en del av dem valt att fokusera på olika områden när det gäller detta. Ett av de mest fokuserade 

områden bland dessa lärobok, är valet att fokusera på analyserande eller fördjupande frågor, 

speciellt etiska frågor i dess innehåll. Detta ska hållas i åtanke i undersökningen för att se ifall 

det har någon påverkan på innehållet och beskrivningen av biomedicinska begrepp.  

Majoriteten av läroböckerna har någon form av frågor eller frågeställning som är relaterad till 

transhumanism eller i detta fall biomedicinska begrepp. Många av dessa frågor är som tidigare 

nämnt etiska frågor, där eleverna får diskutera om stamcellsforskning, fosterdiagnostisk 

etcetera. Det är dessa frågor som detta arbete kommer utgå ifrån för att analysera hur 

biomedicinska begrepp används och på vilken sätt de presenteras. Därmed är det inte 

läroböckerna i helhet som analyseras utan det är bara en del av innehållet som kommer att 

användas som material. Det är hur läroböckerna har valt att presentera biomedicinska begrepp 

och dess områden. Detta påverkar i sin tur vad för metod som kommer att appliceras när det 

ska sedan analyseras.  

Urvalet av material utgår främst från bekvämlighetsfaktorn men utgår också från tidsaspekten. 

Detta innebär att de läroböcker som kom att väljas till arbetet, är efter år 2011 och när GY 11 

infördes av skolverket. Dessutom var det också relevant att det material som har använts 

användas till detta arbete, hade producerats efter 2011 och följer de riktlinjer som GY 11 har 

föresagt. När det gäller valet av läroböcker, var det omöjligt att ta med alla, då det skulle vara 

orimligt och absurd att ta med vartenda läroböcker som har producerat sedan 2011.  Det har 

producerats stora kvantiteter av läroböcker, vilket i sin tur skulle göra arbetet för stort och 

otympligt ifall de alla skulle inkluderas. Därmed blev det en nödvändighet att välja ut ett antal 

läroböcker till detta arbete. Bekvämlighetsfaktorn utgick från de läroböcker som fanns 

tillgängliga i Jönköpings Universitets bibliotek och i Libris.se, vilket kom att spela in i urvalet 

av läroböcker och låg som grund till vilka som kom att väljas in till detta arbete.  

Detta arbete har försökt ta reda på hur ofta dessa läroböcker användes i skolans värd, dock fanns 

det inget resultat att visa fram och därmed var det svårt att veta vilka läroböcker som används 

mer frekvent i svenska skolor. För att lösa detta, utgick detta arbete från läroböcker som har 

publicerat av kända svenska utgivare. Detta skulle därmed öka trovärdigheten om att läroböcker 

har använts i svenska skolor eller används än idag. Dock skapade det en ytterligare problematik 

och det är just vilka läroböcker från respektive upplag som ska användas. Lösningen på denna 

problematik blev att utgå från de läroböcker material som var lättillgängliga och vad för 

läroböcker respektive utgivare har producerat. Detta skulle också lösa problematiken med 
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tidsaspekten, för det ger grund och motiv till just varför läroböcker efter 2011 kom att 

inkluderats i detta arbete.  

Ett annat urval som kom fram ur detta arbete, var antal sidor som egentligen tog upp 

transhumanism eller biomedicinska begrepp. Detta varierade mellan de olika läroböckerna, 

vilket i sin tur också gav en form av avgränsning. Det fanns en del sidor i de olika läroböckerna 

som diskuterade om biomedicinska begrepp medan andra diskuterade om transhumanism men 

inte biomedicinska begrepp. Därmed blev det nödvändigt att separera de sidor som tog upp om 

transhumanism generell och de sidor som tog upp biomedicinska begrepp. För majoriteten av 

läroböckerna blev det ungefärligt två till fyra sidor per lärobok som tog upp om biomedicinska 

begrepp. Sedan fanns det vissa avvikelser men detta kommer att ta upp mer om i själva analysen.  

Metod 
Metoden som kommer att användas i detta arbete involverar en form av analys av texter och 

skrifter som kallas för innehållsanalys. Innehållsanalys innebär generellt att undersöka hur olika 

författare har valt att förhålla sig till och beskriva biomedicinska begrepp i de olika 

läroböckerna, i form av texter, citat eller bilder i innehållet. Därmed innebär det att fokusen 

kommer ligga på specifika bitar av innehållet ur läroböckerna. För att förenkla metoden 

kommer innehållet att analysera utifrån de olika teorier om eugenisk transhumanism som 

Francis Fukuyama och Bart Simon presenterar i deras arbeten. Anledningen att inkludera dessa 

två individer och deras perspektiv av biomedicinska begrepp, är för att visa på de faktorer som 

kan påverka beskrivningen av det.20 

Francis Fukuyama och Bart Simons diskussioner om eugenisk transhumanism visar på de 

faktorer och orsaker som kan influera till varför eugenisk transhumanism kan antingen få en 

positiv eller negativ bild. Dock kommer arbetet inte fokusera på eugenisk transhumanism utan 

det är mer på hur läroböckerna ser på den eugeniska grenen eller mer specifik på biomedicinska 

begrepp. Därmed är det väsentlig att inkludera dessa två individer i undersökningen för att visa 

på vilken beskrivning som biomedicinska begrepp får i de olika läroböckerna, ifall det är en 

kritisk bild, där argument om olika konsekvenser ligger i fokus eller om det är större fokus på 

att inkluderar argument om både fördelar samt nackdelar eller ifall det inte tar upp termen 

biomedicinska begrepp alls och vad motivationen bakom det är. Dock ställer det krav på hur 

arbetet ska visa på ifall läroböckernas innehåll har någon form av beskrivning om 

                                                           
20 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. Sid 26-30 
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biomedicinska begrepp. För att förstå hur denna undersökningsmetod kan användas, kommer 

Göran Bergström och Kristina Boréus bok Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text och diskursanalys att användas för att ge den stöd och metodologi 

som är nödvändig vid användningen av innehållsanalys.21 

Metodologin som kommer att användas i detta arbete utgår från innehållsanalys och hur de 

olika läroböckerna framställer biomedicinska begrepp i deras innehåll. Dock måste det 

diskuteras hur väl denna metod kan visa på framställningen av biomedicinska begrepp i de olika 

läroböckerna. Problematiken som dyker upp med denna metod, är att biomedicinska begrepp 

är generellt ett stort begreppsområde, som i sin tur kan inkludera flera olika områden. Detta kan 

medföra en problematik när det gäller att undersöka om biomedicinska begrepp. För att lösa 

detta, kommer arbetet att förtydliga vad för områden som tillhör biomedicinska begrepp. Dessa 

områden involverar genterapi, kloning, stamcellsforskning, fosterdiagnostik och selektiv abort 

etcetera, vilket i sin tur konkretiserar vad för områden som kommer att undersökas i materialet 

och vad som kommer att exkluderas. 

Ett viktigt inlägg att nämna är att formuleringen biomedicinska begrepp inte nämns direkt i 

läroböckerna. Istället är detta formulering något som detta arbete har myntar ut för de olika 

områden som genterapi, stamcellsforskning, kloning o.s.v. Anledningen till detta är för att 

underlätta vad som kommer undersökas men också för att klargöra att det är just denna studie 

som tar upp detta som term och inte specifik läroböckerna. När det gäller att se vilken 

perspektiven och beskrivning som finns i innehållet, är det nödvändigt att inkludera de olika 

åsikter och argument som Bart Simons och Francis Fukuyama tar upp i sina respektive teorier. 

Detta är för att se till att visa på vad för beskrivning som kommer upp om biomedicinska 

begrepp bland de olika läroböckernas innehåll.  

Forskningsöversikt 
Detta arbete kommer använda sig av forskningsböcker och artiklar som arbetar runt 

transhumanism och dess olika grenar: 

Bodies and Persons: Theological reflections on Transhumanism av Calvin Mercer. Han 

undersöker hur kristendom och transhumanism, kolliderar med varandra men också hur vissa 

egenskaper mellan dem kan ha för likheter. Även om det inte är möjligt att digitalt ladda upp 

ens medvetande i nuvarande situation, skulle det dock inte innebära att det är samma individ 

                                                           
21 Bergström, Göran & Boréus, 2012. Sid 26-30 
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eller medvetandet som laddas upp. En människa är inte alltid en person menar Calvin Mercer, 

då en kropp som inte har någon fungerande livsfunktion eller är hjärndöda, anses inte vara en 

person längre. Detta påstående är dock vad vissa transhumanister hävdar emot och Calvin 

Mercer går igenom deras argument om hur silikonbaserade kroppar eller super AI, kan associera 

som en person/ människa.22 För att förenkla denna jämförelse använder han sig av den kristna 

läran om synen på kroppen och dess funktion. Han kom fram till att en artificiell kropp, kan ha 

samma förutsättningar som en biologisk kropp och kan ha samma förutsättningar som en 

biologisk kropp när det gäller om tanken vid liv efter döden. Dessutom skulle det inte gå emot 

den kristna perspektivet om en förändring av kropp, utan rent av skulle passa in det villkor som 

krävs av den kristna tron.23 

Ifall detta kan applicera för både en artificiell och biologisk kropp, då borde det vara möjligt 

för en transhumanistisk individ att kunna delta i samma omfattning som en kristen person. 

Därmed kan den kristna tanken om guds rike på jorden också applicera för transhumanistiska 

människor. Dessutom skulle det också omfamna den kristna tron på att kroppen kommer 

återfödas, vilket ur en transhumanistisk vision, inkludera en förändring av den fysiska och 

biologiska kroppen. Denna tidigare forskning har relevans till detta arbete, då det visar på hur 

religioner (vilket i detta fall är kristendom) kan påverka hur vi människor kan se på 

transhumanism. Eftersom detta arbete kommer fokusera på läroböcker som är anpassad till 

religion kurs 1 och dess förhållning till transhumanism, ökar det relevansen att inkludera denna 

tidigare forskning.24 

Faith in science in global perspective: Implications for transhumanism av John H. Evan. Han 

undersöker hur och vad människor har för tillit hos vetenskap samt hur stark denna tillit är 

mellan perioden 1993-2010 hos tolv olika länder samt hur detta påverkar synen på 

transhumanism. Dessutom undersöker han vilka utmaningar dessa perspektiv har för 

transhumanism samt vad orsakerna kan vara. Hans undersökning visade på att transhumanism 

kan öka ifall det får formen av en religiös rörelse eller som en teknologi att lösa värdsliga 

problem. Det har en minskat effekt hos de som är eller har en religiös bakgrund, vilket beror på 

religiösa orsaker som tanken på vetenskapens och religionens plats hos människan. Detta 

innebär de som är religiösa har en tendens att ha mindre tillit hos transhumanism och brukar 

oftast vara mer negativ inställda mot det. Dock menar John H. Evan om transhumanism inte 

                                                           
22 Calvin Melver, A Journal of Theology Dialog. 1999-2019, 2015. https://onlinelibrary-wiley-

com.proxy.library.ju.se/doi/epdf/10.1111/dial.12151 [Hämtad den 29 december 2019]   
23 Ibid 
24 Ibid 

https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.library.ju.se/doi/epdf/10.1111/dial.12151
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.library.ju.se/doi/epdf/10.1111/dial.12151
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överskrider in på det religiösa aspekten utan håller sig till att lösa konkreta problem, då skulle 

även denna grupp acceptera det. Detta område skulle vara sjukvård och hälsa menar John H. 

Evan. Han syftar på om transhumanism fokuserade enbart på detta område, då skulle religiösa 

individer inte ha lika stor reservation mot transhumanism. Denna forskning har sin relevans, då 

transhumanism är en del av vetenskap som fokuserar på att förbättra människan genom bio- 

och teknologiska medel. Detta tar läroböckerna upp när de diskuterar om biomedicinska 

begrepp, specifikt om fosterdiagnostik, stamceller eller gen teknik generellt. Därmed är det 

relevant att inkluderar detta forskningsarbete i detta arbete.25 

The animal that aspires to be an angel: The challenge of Transhumanism av Philip Hefner. Han 

tar upp frågan om hur transhumanism kan påverka eller förändra vår förståelse av den 

mänskliga naturen och Guds avsikt med skapelsen av människan. Han syftar på att 

transhumanism är mer än ett etiskt dilemma, utan är ett möte med det som anses vara helig eller 

gudomlig. Hans undersökning argumenterar fram att transhumanism, inte är något som går 

emot guds tankar om att vara människa. Detta beror på att människor anses vara nyfikna och 

de mysterier som skrämmer oss, kan också få oss att bli fascinerad eller besatta av. Därmed 

konkluderar Philip Hefner att transhumanism inte är något som separerar oss från den 

mänskliga naturen och Gud, utan istället är något som definierar oss som varelse och som Guds 

konstruktion. Dessutom syftar han på försök att förhindra transhumanism, skulle rent av vara 

anti-mänsklig och att det tillhör den arena som kommer i kontakt med det mystiska: Gud.  

Denna arena kan också klassificera för gudsaspekten och vad som egentligen anses vara 

mänskliga egenskaper och vad syftet men människan är. Detta återspeglar sig i hur 

mänskligheten har en unik position, där de har förmågan att förändra sig själv, till skillnad från 

de andra djuren. Det är detta område som Philip Hefner tar sin argumentation från och för att 

förstå transhumanism, krävs det att vi först förstår hur nära relation det har till människors natur. 

Genom att skapa en förståelse om rollen mellan transhumanism och människan, kan vi också 

förstå hur det inte går emot vår gudssyn utan istället främjar det. Läromedlen som kommer 

undersökas är inom kursen religion 1 och kommer inkludera religiösa aspekter. Därmed har 

detta arbete relevans då religioner och människor har olika förhållningsätt när det gäller 

transhumanism samt vad som anses vara moralisk eller icke-moralisk.26 

                                                           
25 John H. Evans, Sage Journals. 2019, 2014. https://journals-sagepub-
com.proxy.library.ju.se/doi/full/10.1177/0963662514523712 [hämtad den 29 december 2019] 
26 Philip Hefner, Wiley Online library, 1999-2019. 2009. https://onlinelibrary-wiley-
com.proxy.library.ju.se/doi/full/10.1111/j.1540-6385.2009.00451.x [Hämtad den 29 december 2019] 

https://journals-sagepub-com.proxy.library.ju.se/doi/full/10.1177/0963662514523712
https://journals-sagepub-com.proxy.library.ju.se/doi/full/10.1177/0963662514523712
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.library.ju.se/doi/full/10.1111/j.1540-6385.2009.00451.x
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.library.ju.se/doi/full/10.1111/j.1540-6385.2009.00451.x
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Erik Hallbergs examensarbete Jag tänker, Alltså är jag en maskin, undersöker han hur olika 

skribenter till transhumanism i form av artiklar, böcker och föreläsningar och hur de förhåller 

sig till Peter Singers definition av artdiskriminering. Erik Hallberg tar också upp hur dessa 

skribenter förhåller sig till moraliskt ansvar av religionsvetare och filosof Hans Jonas. Genom 

en undersökning på hur dessa skribenter förhåller sig till dessa två individers perspektiv och 

teori, försöker Erik Hallberg förstå vad för argumentation som används när det gäller hantering 

av transhumanism.27 

Han kom fram till att flera skribenter som skriver om eller argumenterar för transhumanism 

också tog upp om att det finns ett moraliskt ansvarstagande men att det fanns skillnader mellan 

dessa olika skribenter. Hans resultat visar på att det finns två olika riktningar som författarna 

förhåller sig till transhumanism och moralisk ansvarstagande. Den ena förespråkar för en 

utveckling av AI och att de ska ske varsamt medan det andra menar att vi människor inte är 

redo för en utveckling av AI. Både syftar på människans välbefinnande som motivation till 

deras argument. Här spelar åsikterna om transhumanism in, då syftet med detta arbete är att 

undersöka hur läromedlen har förhållit sig till transhumanism men också hur de beskriver det. 

Därmed är det relevant att inkludera in detta forskningsarbete.28 

Teori 
Denna uppsats kommer att använda sig av två olika teoretiker och deras argumentation om 

eugenisk transhumanism: Francis Fukuyama och Bart Simon, för att senare presentera hur 

teoriramverket kommer se ut i förhållande till dem. Francis Fukuyama presenterar sin teori om 

eugenisk transhumanism i boken Our posthuman future – consequenses of the biotechnology 

revolution och Bart Simon presenterar sin teori i artikeln Introduction – Toward a Critique of 

Posthuman Future. Francis Fukuyama undersöker vad transhumanism kan ha för påverkan på 

människors ideologier och vad för konsekvenser det kan ha för vår post-moderna samhälle samt 

vad för påverkan det kan ha för människans förhållande till naturen. Han tar upp hur människors 

anpassning till eugenisk transhumanism, kan ha negativa påverkningar på det som vi anser är 

mänskliga egenskaper och hur detta kan forma framtida generationer, i form av skräddarsydda 

barn eller barn som har önskvärda attribut. Francis Fukuyama syftar på den eugeniska program 

29som uppstod under 1900-talet, där individer som ansågs ha mindre önskvärda attribut kom att 

                                                           
27 Erik Hallberg, Diva Portal, 2000 – 2019. 2019. http://hj.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1324378/FULLTEXT01.pdf [hämtad den 29 december 2019] 
28 Ibid 
29 I detta fall syftar Francis Fukuyama på den rasbiologi som existerade under 1900-talet och inte det 
nuvarande eugeniska program som existerar idag. Det är viktig att belysa denna skillnad, då de förhåller sig 

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:1324378/FULLTEXT01.pdf
http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:1324378/FULLTEXT01.pdf
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ses som en belastning för landet eller mänskligheten och därmed var icke-önskvärda, vilket 

utsattes för sterilisering eller tvångshantering.30   

Francis Fukuyama hävdar att det finns flera faktorer till varför transhumanism kan ha negativ 

påverkan hos människor och hur det kan leda till ett moraliskt dilemma om hur transhumanism 

ska förhållas till människor. Han syftar att detta perspektiv om att få bort icke-önskvärda 

egenskaper från människor, kom att leda till den eugeniska mentalitet som dominerade det 

tidiga 1900-talet och att det fick relativ stor stöd från olika samhällsgrupper, både från rasistiska 

men också sociala och progressiva partier eller grupper.31  

En av faktorerna som Francis Fukuyama tar upp är den religiösa faktorn. Han syftar på att 

religiösa personer som följer Judendom, Kristendom och Islam etcetera, ofta har ett starkt 

motstånd till eugenisk transhumanism och att detta motstånd härstammar från tanken om att 

människan är skapad utifrån Guds bild. Enligt dessa religioner har Gud gett människan fri vilja, 

att utföra olika moraliska val och tro, vilket ger dem en högre moralisk status än alla andra djur. 

Dessutom har människan blivit skapad i guds avbild och transhumanism träder in på detta 

område.32  Detta kommer i kontrast med transhumanism, som i sin tur låter människor agera 

som Gud och dikterar hur en människa ska se ut eller vad för egenskaper som det ska ärva 

hävdar Francis Fukuyama. Det största motståndet mot transhumanism är frågan om barn eller 

skräddarsydda barn, vilket många religiösa är emot. De hävdar att det kan snabbt leda till 

absurditet när föräldrar eller forskare får chansen att konstruera barn utifrån egna åsikter och 

som i sin tur kan leda till att olika monster skapas som slutmål. Sedan sätter de människor i en 

position som tidigare tillhörde gud. Detta skapar ett dilemma, där transhumanism omvandlar 

människan från en gudomlig varelse skapad av gud, till något som kan tolkas som alldaglig. 

Detta skapar en problematik, speciellt för den katolska kyrkan som hävdar att eugenik 

transhumanism fördärvar den naturliga ordningen som gud har gett oss människor. Dock menar 

Francis Fukuyama att detta inte är den enda anledningen men i förhållande till undersökningen, 

är detta synpunkt som är mest relaterad till arbetet.33  

                                                           
med olika metoder när det gäller eugenik och den dåvarande rasbiologin anses vara förlegad enligt Francis 
Fukuyama. Dock hävdar han att det är viktig att belysa rasbiologin då denna ideologi kom att stå för grunden 
för den nuvarande eugenik, vilket kan inte förkastas. Fukuyama, Francis, Our posthuman future: 

consequences of the biotechnology revolution, Profile, London, 2003. Sid 3-10 
30 Fukuyama, Francis. 2003, Sid 3-10 
31 Fukuyama, Francis. 2003, Sid 84-85 
32 Fukuyama, Francis. 2003, Sid 88 
33 Fukuyama, Francis. 2003, Sid 89-91 
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Denna uppsats kommer också använda sig av den teorin som Bart Simon använder sig av i 

artiklen Toward a critique of posthuman futures. Bart Simon nämner hur Francis Fukuyama 

teori, är ett försvar från liberal humanism mot oreglerad vetenskap och även om vetenskap kan 

vara till nytta för människor, kan det leda till ett hot mot människors mänsklighet i form av 

stora sociala kostnader.34 Bart Simon syftar på de humanister35 som vill bevara det som de anser 

är människor essens, det vill syfta på det som gör oss människor och som kan bli korrumperad, 

ifall vi låter eugenisk transhumanism råda hejdlös utan uppsikt. Dock hävdar Bart Simon att 

Francis Fukuyama har missat huvudmålet med transhumanism och fokuserat för mycket på vad 

som kan ske negativt än vad det egentligen handlar om.36 

Bart Simons hävdar att transhumanism inte är något farlig eller negativ, utan istället är något 

som definierar oss som människor. Det är just detta område som Bart Simon hävdar att Francis 

Fukuyama har misstolkat och han menar att den humanistiska faktorn är vad som står på spel. 

Med den humanistiska faktorn syftar Bart Simons på de egenskaper och attributet som 

egentligen krävs för att klassificera som en människa. Han menar att detta har i sin tur påverkat 

den posthumanistiska andan om hur människor ska förhålla sig till biotekniska aspekter inom 

transhumanism.37 

Bart Simon menar att Francis Fukuyama har ett fokus på en humanistisk tanke om en ”ren”38 

människa d.v.s. om en människa som inte är påverkad av biotekniska aspekter. Dock menar 

Bart Simon att det är ett felaktigt koncept som Francis Fukuyama argumenterar för, eftersom 

människan inte är ren eller unik utan istället är en varelse som har olika attribut och egenskaper, 

som skiljer sig från person till person. Det är detta område som Bart Simon är kritisk mot och 

Francis Fukuyamas negativa perspektiv om eugenisk transhumanism, eftersom han syftar på 

                                                           
34 Bart Simon, JSTOR, 2000 – 2019. 2003. https://www.jstor.org/stable/1354621?read-now=1&seq=1 
[Hämtad den 29 december 2019] 
35 Bart Simon syftar på de post-humanister som värnar om människors essens. Detta inkluderar också religiösa 
humanister, som tar sin motivation från religiösa källor om varför de har ett motstånd mot eugenisk 
transhumanism men också varför de har detta motstånd. Bart Simon hävdar att det finns två former av 
posthumanism: populär posthumaniser och kritisk posthumanism. Populär posthumanism anmanar eugenisk 
transhumanism och förespråkar cyberteknik medan kritisk posthumanism är i sin tur kritisk mot eugenisk 
transhumanism och förespråkar människor identitet och vad som egentligen menar att vara en människa. Det 
är främst kritisk posthumanister som Bart Simon hävdar att Francis Fukuyama tillhör och kommer referera till 
denna grupp framöver. Bart Simon, 2003. Sid 2-3 
36 Bart Simon, 2003. Sid 1-3 
37 Bart Simon, 2003. Sid 1-3 
38 När Bart Simon påpekar om Francis Fukuyama argumentation om tanken bakom en ren människa, syftar Bart 
Simon på koncepten om människan och dess position ur en posthumanistisk teori om hur människan kan ses 
som en hybrid. Denna hybrid perspektiv beskriver människan som en ostabil och oren varelse utan några 
definierande drag, vilket Francis Fukuyama argumenterar emot detta och menar istället att människor har en 
ren essens som inte transhumanism inte kan mäta sig med. Bart Simon, 2003. Sid 3-4 

https://www.jstor.org/stable/1354621?read-now=1&seq=1
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hur Francis Fukyamas argument förlorar sin grund, då det är baserad utifrån ett negativ 

perspektiv. Det är genom att inkludera alla perspektiv som eugenisk transhumanism kan förstå 

och det har inte de negativa drag eller skrämmande framtid scenario som Francis Fukuyama 

syftar på.39  

Bart Simon beskriver hur transhumanism inte är något som skiljer oss människor åt, utan istället 

menar han att transhumanism är något som gynnar ens perspektiv om vad en människa 

egentligen är och korrumperar inte den ideal bilden av en människa som vissa kritiker mot 

transhumanism har. Eftersom människan är redan en inkomplett varelse eller en hybrid enligt 

Bart Simon, är transhumanism redan något som kan applicera på oss. Francis Fukuyama hävdar 

motsatsen och menar att människor har en essens som kan bli korrumperad av transhumanism 

och att människan är inte en hybrid. Bart Simon syftar att transhumanism inte kommer skapa 

de ”monster” som Francis Fukuyama syftar på, utan att det är ett instrument, för att ta reda på 

just vad för faktorer som gör oss till människor.40  

Det som skiljer Francis Fukuyamas och Bart Simons teori, är hur de förhåller sig till eugenisk 

transhumanism. Francis Fukuyama har ett relativt negativ inställning mot eugenisk 

transhumanism och syftar på detta utifrån flera orsaker, som religiösa, sociala och politiska m.m. 

Han menar att eugenisk transhumanism är ett område som människor inte har mycket kunskap 

om och är inte redo för de konsekvenser som det kan medföra. Han hävdar också att 

transhumanism kan förvränga vår moral vilket i sin tur kan leda till handlingar som kan 

involvera etiska problem, exempelvis som rasbiologi m.m. Bart Simon hävdar det motsatta och 

menar att även om Francis Fukuyama har rätt i vissa punkter, är det mer som Francis Fukuyama 

har misstolkat vad eugenisk transhumanism egentligen handlar om. Det är bara genom att förstå 

både det positiva och det negativa aspekterna med eugenisk transhumanism, som vi människor 

kan förstå vad det har för påverkan hos människor men också hur det kan påverka vår syn på 

andra människor och vad definitionen på en människa egentligen är. 

Dessa två individer och deras motsatta ställning när det gäller angående perspektiven av 

eugenisk transhumanism, är vad detta arbete kommer att utgå från. Teoriramverket kommer 

arbeta runt dessa två individer och deras utgångspunkt över eugenisk transhumanism, för att 

sedan applicera med specifika citat från innehållet om biomedicinska begrepp från de olika 

läroböckerna. En viktig aspekt att belysa i detta teoriramverk är att det inte handlar om Francis 

Fukuyama och Bart Simon per sig, d.v.s. att det inte är deras teori som ligger i fokus, utan 

                                                           
39 Bart Simon, 2003. Sid 2-4 
40 Bart Simon, 2003. Sid 3  
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istället är det mer om vad de har för position och argumentation för deras position när det gäller 

eugeniskt transhumanism eller i detta fall biomedicinska begrepp. Därmed kommer olika 

argument från dem att användas i analysen för att sedan sättas i kontext med citatstyckena från 

innehållsanalysen. 

Det som kan belysas i detta arbete, är valet till varför dessa två teorier kom att väljas framför 

andra. Anledningen till detta är för att Francis Fukuyama argument mot transhumanism är 

negativ, då han anser att transhumanism förvränger det egenskaper som anses klassificera vad 

en människa är.41 Bart Simon hävdar motsatsen och går igenom Francis Fukuyamas olika 

argument, från en kritisk ståndpunkt samt argumenterar för transhumanism från dessa kritiska 

observationer.42 Genom att använda dessa två teorier, får detta arbete en utgångspunkt som kan 

appliceras i undersökningen. Detta medför att resultaten kommer få ett mer tydligare svar på 

vilken sätt de olika läroböckernas innehåll behandlar biomedicinska begrepp och vilken form 

av beskrivning som det får.  

Undersökning 
Undersökning kommer arbeta utifrån en kronologi, där det börjar med det läroböcker som 

utgavs närmast till 2011 och framåt. En detalj som kan nämnas är att fokusen inte är att 

undersöka upplagor eller utgivare, utan det är innehållet om biomedicinska begrepp som ligger 

i fokus. 

Under samma himmel – Religionskunskap för gymnasieskolan 
Läroboken Under samma himmel har valt att placera området religion och vetenskap i ett eget 

separat kapitel, dock går det att påpeka att läroboken har ett ytterligare kapitel som inkluderar 

användningen av internet och människan. 43  I kapitlet Religion och vetenskap diskuterar 

läroboken först om vad vetenskap och religion är samt nämner om hur det kan påverka ens 

livsåskådning. Detta kan senare sätta i kontext med vad för innehåll som framställs av 

biomedicinska begrepp senare i läroboken.44  

Läroboken tar upp biomedicinska begrepp i underrubriken Etiska frågor och vetenskap och hur 

vetenskap kan påverka ens förståelse av hur naturen fungerar, detta inkluderar också hur 

vetenskap förhåller sig till etik och vad människovärdet innebär: 

                                                           
41 Fukuyama, Francis. 2003, Sid 88 
42 Bart Simon, 2003. Sid 2-3 
43 Björlin, Ola & Jämterud, Ulf, 2013. Sid 1 
44 Björlin, Ola & Jämterud, Ulf, 2013. Sid 475-478 
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[…] Men även om vetenskap kan ge oss underlag för att fatta etiska beslut ger den 

inte några slutgiltiga svar i etiska frågor. Vi kan inte enbart med hjälp vetenskapliga 

metoder avgöra vad som är rätt eller fel i olika situationer. Vetenskapen kan inte 

heller ge svar på frågor som rör värderingar, exempelvis var människovärdet 

kommer ifrån och när det inträder.45 

Detta är ett exempel på hur läroboken inte tar upp biomedicinska begrepp men tar upp vissa 

aspekter som involverar det, exempelvis vad för mentalitet som ska finnas i åtanke när det gäller 

bio-etiska frågor. Läroboken går vidare in på denna ståndpunkt och mentalitet för att ställa 

reflekterande frågor om vad människan bör göra när de får tillgång till bio-teknologi som kan 

både främja dem men som också kan skapa nya etiska konsekvenser. Detta kan synliggöras i 

citaten:  

[…] Det ställs också frågor kring hur man bör använda de nya kunskaperna som 

forskningen ger oss. Bör det vara tillåtet att klona människor om detta någon gång 

visar sig vara möjligt? Är det acceptabelt att föräldrar till en dödssjuk pojke skaffar 

ett yngre syskon vars huvuduppgift bara är att donera organ eller benmärg till sin 

storebror?46 

Här ställer läroboken vissa reflekterande frågor om biomedicinska begrepp som kloning.  Här 

har läroboken visat på biomedicinska begrepp och använder dem som en form av inledning till 

etik, troligen för att skapa frågor hos eleverna och vad deras egen ståndpunkt kan vara för dem 

när det gäller etiska frågor. 47  Bart Simon hävdar att många kritiker mot eugenisk 

transhumanism, är humanister eller de individer som värnar om människors essens och utformar 

deras kritik mot transhumanism utifrån humanistiska värderingar. Han anser också att det är 

värt att ta deras kritik i åtanke, även när det finns motargument mot dem. Detta är för att se till 

att få ett helhetsperspektiv.48 Det går att se att läroboken har valt att formulera på samma metod, 

där de ställer inledande och reflekterande frågor om biomedicinska begrepp till eleverna men 

ger inget definitivt svar på dem. Därmed går det att konkludera att de vill istället att eleverna 

ska reflektera och fundera över dessa frågor utifrån deras egna värderingar.49 

Läroboken tar upp biomedicinska begrepp i underrubriken Etik i praktiken och tar upp 

begreppen selektiv abort och fosterdiagnostik. Läroboken presenterar dessa begrepp i ett etiska 

                                                           
45 Björlin, Ola & Jämterud, Ulf, 2013. Sid 496 
46 Björlin, Ola & Jämterud, Ulf, 2013. Sid 497 
47 Björlin, Ola & Jämterud, Ulf, 2013. Sid 497 
48 Bart Simon, 2003. Sid 2-4 
49 Björlin, Ola & Jämterud, Ulf, 2013. Sid 497 
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dilemman, där eleverna får diskutera olika scenarios som involverar selektiv abort och 

fosterdiagnostik. Läroboken tar upp de fördelar som involverar fosterdiagnostik men också de 

nackdelar som det kan medföra.50 I en mening beskriver läroboken om både fosterdiagnostik 

och selektiv abort:  

[…] Möjligheterna till fosterdiagnostik väcker flera svåra frågor. Många anser att 

det är bra om man kan begränsa lidandet genom abort av svårt skadade foster. 

Samtidigt kan man aldrig veta i förväg om ett barn kommer att få ett lyckligt liv 

eller inte […] Vem ska egentligen bestämma vilka egenskaper som är önskvärda 

och vilka handikapp som leder till ett ovärdigt liv.51 

Här tar läroboken upp biomedicinska begrepp och deras relation när det gäller etiska dilemman 

som visas tidigare i citaten. Dessutom ställs frågan om vad för egenskaper som anses vara 

önskvärda eller vad som inte är det. Läroboken har därmed en inblick på biomedicinska begrepp 

och när det gäller förvaltningen av det, är det mest formella stycken, där det inte finns någon 

vinkel som det fokuserar eller lutar sig på. Istället verkar det som att fokus ligger på att upplysa 

eleverna om hur ett etiskt dilemma involverande biomedicinska begrepp kan se ut.52 

Läroboken fortsätter med: 

Man kan fråga sig hur mycket vi egentligen bör få veta om våra ofödda barn. Är det 

önskvärt att känna till alla stora eller småbrister ett foster har, även eventuella risker 

för att barnet kan utveckla vissa sjukdomar längre fram i livet? Vilka sjukdomar 

eller brister ska var ett tillräckligt skäl för att välja bort ett visst barn? Vissa menar 

att man i en vanlig abort väljer bort föräldraskapet, medan man i selektiv abort 

väljer bort en viss sort människor.53 

Här kommer det en intressant belysning när det gäller framställningen av biomedicinska 

begrepp. Här börjar läroboken att använda sig mer av kritiska frågor när det gäller synen på 

fosterdiagnostik och selektiv abort. Anledningen till detta påstående är att läroboken har valt 

att framställa texten. Den har valt att framställa det som att det kan finnas negativa aspekter 

med fosterdiagnostik. Samtidigt har läroboken valt att avsluta meningen med att jämföra vanlig 

abort med selektiv abort och vilka skillnader som finns mellan dem. Dock ska det belysa att 
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51 Ibid 
52 Ibid 
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läroboken syftar på att vissa individer påpekar detta54 och att alla inte gör det men det kan ändå 

ge en form av perspektiv hos eleverna, vilket inte kan helt och hållet uteslutas.55 

Läroboken har också valt att belysa hur individer som har och lever med olika handikapp samt 

hur de kan uppleva av detta: 

[…] Man har pekat på det faktum att många föräldrar inte skulle vilja ha ett 

handikappat barn, och att samhället verkar tycka att sådana barn inte bör födas – 

samhället uppmuntrar ju abort av sådana foster. Ju färre barn som föds med ett 

handikapp, desto mer annorlunda kan de som faktiskt föds känna sig.56 

Här beskriver läroboken om de individer som lider av handikapp, kan uppleva selektiv abort 

p.g.a. fosterdiagnostik. Här kommer en intressant aspekt inom läroboken och det är 

framställningen av individer med handikapp och hur de kan uppleva detta. Dock går det också 

belysa stycket där det står ”samhället uppmuntrar ju abort av sådana foster”. Detta får vissa 

grupper av människor att framställas som av mindre värde än andra, då läroboken visar på hur 

individer med handikapp får en form kritik mot dem från både samhället och hur vissa föräldrar 

inte vill ha handikappade barn. Detta kan i sin tur påverka hur eleverna upplever eller 

konstruerar deras förståelse av biomedicinska begrepp men också om andra människors värden. 

Hur och varför läroboken valde att formulera detta på det sätt som det gjorde, finns det ingen 

specifik förklaring, utan troligen kan det bero på att läroboken ville ge ett genuint och realistisk 

perspektiv dock är detta en spekulation och inte nödvändig vad läroboken hade för syfte. 

Läroboken fortsätter med detta koncept i nästa stycke:  

Det kan väckas frågor hos de handikappade själva, som exempelvis: Är jag en 

belastning för samhället? Tycker folk att jag egentligen borde ha aborterats? Vissa 

har dragit paralleller med äldre tiders rashygien, då man tvångssteriliserade kvinnor 

som man menade bar på icke önskvärda anlag.57 

Här har läroboken också valt att visa på vad för slags mentalitet som kan presenteras hos de 

individer som har handikapp. Det som läroboken också nämner är hur det jämför selektiv abort 

med synen på det äldre tiders rashygien. Återigen syftar läroboken på att vissa har valt att dra 

paralleller med det, dock går det inte bortse från att läroboken har valt att inkludera denna 

                                                           
54 Vilka individer det handlar om, beskriver inte läroboken om utan det syftar mer på en generalisering 
av en grupp. 
55 Björlin, Ola & Jämterud, Ulf, 2013. Sid 512 
56 Ibid 
57 Ibid 
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jämförelse. Detta kan därmed påverka vilken bild som eleverna kan få av att läsa om selektiv 

abort och fosterdiagnostik.58 Francis Fukuyama beskriver i sin teori om hur användningen av 

biomedicinska begrepp kan svartmåla vissa individer och tar just upp om den rasforskningen 

som fanns under början av 1900-talet, för att visa på hur vissa personer anser vad det kan leda 

till.59 Trots att läroboken har valt att ta upp om rasforskningen och drar paralleller med olika 

biomedicinska begrepp, går det hävda att istället för att visa på hur hemsk det var, fokuserar 

läroboken på att visa på hur folk kan tolka likheter mellan dem.60  

Därefter avslutats innehåll om fosterdiagnostik och selektiv abort, för att gå in på genetik och 

kloning i underrubriken Forskning och vetenskap. Här har läroboken valt att diskutera hur 

teknologin och vetenskap går framåt men också att det tar upp frågor om manipulering av gener 

hos olika organismer, människor inkluderad. Läroboken ställer denna fråga i meningen: 

[…] Bör man få manipulera med människors gener, för att på så sätt kunna ge 

människor vissa önskvärda egenskaper? Det skulle ju kunna ge goda effekter, som 

exempelvis att människans styrkor och förmågor ökar, eller att vissa sjukdomar 

hindras från att spridas. Har vi en absolut rätt eller till och med skyldighet att 

använda all tillgänglig teknik för att utveckla och förbättra både djur eller 

människor, så länge det har ett gott syfte? Eller bör vi låta bli att manipulera med 

gener överhuvud taget? Var bör man dra gränsen för vad som ska vara tillåtet?61 

Här ställer de kloning av människan som en fråga över huruvida människan ska göra det eller 

inte. De väljer fram argument om att det kan förbättra människor och förhindra vissa sjukdomar 

men frågar också på vart går gränsen för detta. Kontexten i detta stycke kan tolkas som kritisk 

mot biomedicinska begrepp, dock kan det hävda att läroboken har valt att presentera det mer 

som reflekterande i dess frågeställning. Det skulle kunna spekuleras i att lärobokens syfte med 

detta stycke var att väcka fram reflektioner hos eleverna men detta är bara en spekulation. Detta 

skiljer sig dock åt i det andra stycket som diskuterar fördelar och nackdelar med kloning, vilket 

läroboken beskriver vilka orsaker varför det kan finnas kritik mot kloning: 

[…] Rent teoretisk bör det kunna vara möjligt att klona människor, och dessa kloner 

skulle exempelvis kunna vara till nytta vid organdonationer och annat. I de flesta 

länder är det helt förbjudet att klona människor. Ett skäl är att man antar att det 
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59 Fukuyama, Francis, 2003. Sid 84-87 
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kommer att bli åtskilliga missfall och aborter av gravt missbildade foster, på 

liknande sätt som när man för första gången klonade fram ett får.62 

Här presenterar läroboken att rent hypotetiskt, går det att klona människor men att det fanns 

konsekvenser av det. Nackdelarna får större fokus här än fördelarna men troligen valde 

läroboken denna presentation för att visa på hur ett biomedicinska begrepp som kloning kan 

skapa reaktioner hos vissa och vad för motivation som finns för detta. Ett exempel på denna ty 

av formulering sker vid det sista stycket: 

I argumentationen mot kloning av människor förekommer ofta att man tar avstånd 

från det som upplevs onaturligt. En del kan även motivera ett avståndstagande med 

uttryck som att man ska inte leka Gud.63 

Här går det se det en av de argument som Francis Fukuyama använder sig av i sin teori, när 

läroboken tar upp hur religiösa individer kan anse att kloning är något onaturlig och går emot 

deras gudssyn av människan. Här går det se att läroboken använder sig av religionernas 

skapelseberättelse eller rättare sagt, vart människan står i förhållande till Gud. Detta perspektiv 

tar upp hur biomedicinska begrepp (i detta fall kloning) kan leda till konflikt när det gäller 

etiska frågor men också hur olika individer kan uppfatta hur det går emot människans värde. 

Ifall det går att klona människor, kommer de ha samma värde eller ett mindre värde? Detta kan 

leda till ett kritiskt perspektiv av kloning men det kan också påverka uppfattningen av 

biomedicinska begrepp, dock var det inte i lika stor avseende som kloning fick.64  

Francis Fukutama syftar på att religioner kan ha en negativ syn på transhumanism, då det anses 

inkräkta Guds territorium. Detta påstående får betydelse då läroboken tar upp dessa argument 

om människans relation till Gud, när det gäller det biomedicinska begreppen kloning. Francis 

Fukuyama hävdar att transhumanismen träder in i ett område som människor inte kan förutse 

vad det kan leda till och att nackdelarna överväger fördelarna. Detta påstående träder fram i 

läroboken, då det tar upp de konsekvenser som selektiv abort, foster diagnostik eller kloning i 

vissa moment i de olika textstycken kan denna framställning presenteras som en kritik mot 

biomedicinska begrepp. Trots detta går det ändå se att läroboken försöker presentera 

biomedicinska begrepp med reflektiva frågor och användningen av argument om biomedicin 

samt vilka motiv eller orsaker som kan existera bakom dessa argument.65 
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Söka svar – Religionskunskap kurs 1 och 2 
Läroboken Söka svar – religionskunskap kurs 1 och 2 tar upp biomedicinska begrepp och dess 

användning i underrubriken Etik i praktiken. Läroboken tar upp om fosterdiagnostik och 

stamcellsforskning. När det gäller fosterdiagnostik, beskriver läroboken kortfattat om vad det 

innebär och hur det går till: 

Fosterdiagnostisk är metoder som används för att skaffa information om fostret 

hälsa […] Nya metoder för att upptäcka sjukdomar och skador redan på fosterstadiet 

utvecklas hela tiden. Numera kan sådana metoder användas även för att upptäcka 

ärftliga risk för att drabbas av vissa sjukdomar efter födelsen, dvs. sådana 

sjukdomar som bryter ut först i vuxen ålder.66 

Innehållet i detta stycke kan tolkas som att läroboken ville upplysa eleverna om vad 

fosterdiagnostik handlar om och beskriver vad för motivation som finns bakom användningen 

av det. Troligen är tanken att eleverna ska få en kort genomgång och information om vad 

fosterdiagnostik handlar om. Läroboken går inte igenom det etiska koncepten av det förrän 

stycket efter, då det börjar diskutera huruvida det är rätt att genomföra en fosterdiagnos eller 

inte. I meningen efter, går läroboken igenom om hur:  

Det är dock inte självklart att alla dessa metoder ska användas. Inom den 

medicinska världen diskuterar man ständigt fosterdiagnostikens gränser. För den 

enskilda individen eller paret väcker fosterdiagnostiken svåra etiska frågor.67 

Här går läroboken mer åt ett etiskt perspektiv och använder stycket som en reflekterande 

beskrivning, som troligen ska locka fram diskussioner eller funderingar hos eleverna. Återigen 

förhåller sig läroboken till biomedicinska begrepp med reflektiva perspektiv, där det beskriver 

situationen i stycket utan att vara kritisk eller partisk till användningen av fosterdiagnostik.68 

Det fortsätter vidare med denna förhållningsätt i nästa stycke: 

Vill vi behålla det här barnet som lider av den här sjukdomen eller bär på den här 

kromosomavvikelsen? Samhället och den medicinska världen tvingas ta ställning 

till andra typer av frågor. Finns det fosterdiagnostik som inte bör tillåtas? Vad 

händer med ett samhälle när fosterdiagnostiken ger oss möjlighet att välja bort det 
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sjuka, skadade och avvikande? […] Ska exempelvis föräldrar ges möjlighet att 

använda fosterdiagnos för att bestämma sitt barns kön?69 

Läroboken har valt att framställa fosterdiagnostik med reflektiva frågor, då det inte beskriver 

några argument utan istället formulerar läroboken fosterdiagnostik frågor som kan väcka tankar 

eller funderingar. Det går att se att läroboken har valt att använda sig av frågor som inte har 

direkta ja eller nej svar, utan kan ligga i en slags gråzon. Det kan konstateras att läroboken vill 

upplysa eleverna om fosterdiagnostik än att ge dem någon direkta åsikter om det.70 Bart Simon 

hävdar att argumenten mot eugenisk transhumanism utgår från att människor kan misstolka 

vissa aspekter och skapa förutsatta åsikter om det. 71 Utifrån detta påstående går det se att 

läroboken försöker undvika detta, genom att inte ta med för- eller motargument om 

fosterdiagnostik, utan istället använder sig av öppna frågor. 

Nästa område som läroboken tar upp är om stamcellsforskning. Här använder läroboken samma 

tillgångssätt som förra området, där det ger först en anvisning på vad stamcellsforskning handlar 

om. Sedan går läroboken in på den etiska aspekten, där det skriver hur:  

[…] Forskningen på stamceller ger upphov till grundläggande etiska 

frågeställningar. Det kan vara frågor som rör varifrån stamcellerna hämtas, vilket 

syftet med forskningen är och vem som får ta del av kunskaperna. Argumenten för 

forskningen är främst att de nya kunskaperna kan rädda liv eller bidra till att 

förbättra livskvaliteten hos många. Argument mot handlar risken för t.ex. handel 

med embryon eller orättvisor när det gäller vem som ska få ta del av behandlingen.72  

Läroboken innehåll fokuserar mycket på att upplysa om vad dessa två biomedicinska begreppen 

handlar om men går inte djupare in på själva argumentationen bakom dem. Det som kan belysa 

är att läroboken tar upp relativ kortfattat om argumenten angående dessa begreppsområden och 

beslutar istället att fokusera på vad dessa begrepp handlar om. Denna form av tillgångssätt är 

vad Bart Simon diskuterar i sin teori. Han menar att ta upp de olika sidorna om 

transhumanismen, både det negativa och positiva aspekterna, kan transhumanismen få ett nytt 

perspektiv. Eugenisk transhumanism är ett koncept som inte kan förenklas, utan måste gå 

igenom systematisk för att kunna förstå det hävdar Bart Simon. Han menar att förståelsen för 
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de båda två sidorna av transhumanismen kan leda till mer kunskap om det och i sin tur ta bort 

missförstånd eller stereotyper om det.73 

I denna lärobok går det se att informationen om det biomedicinska begreppen fosterdiagnostik 

och stamcellsforskningen inte är baserad ur en kritisk förhållningsätt men läroboken förespråkar 

inte heller det. Istället är det en relativ opartisk eller formell beskrivning av det, där 

informationen om det får stå som grund för sig själv, utan att det ska finnas några utomstående 

faktorer som kan påverka uppfattningen av biomedicinska begreppen. 

Religionskunskap 1 – om mening, värde och tro 
Läroboken Religionskunskap 1 – om mening, värde och tro tar upp relativ kortfattat om 

biomedicinska begrepp men nämner mer om det i kapitlet Mening och värde och i 

underrubriken Livets gränser. När läroboken diskuterar om dödshjälp, tar den upp 

biomedicinska begrepp och värderingar.  

[…] Människan lägger sig i naturens gång på många sätt som tycks vara allmänt 

accepterade, till exempel när det gäller användning av läkemedel eller av metoder 

inom genterapi eller insemination vid fertilitetsproblem. Då kan det kanske anses 

vara motsägelsefullt att hävda att det inte bör vara tillåtet att påverkan naturens gång 

just när det handlar om dödshjälp.74 

Här använder läroboken av biomedicinska egenskaper och värden för att poängtera om hur 

människor blandar sig in i det som kan anses vara den naturliga ordningen i världen. Läroboken 

syftar på hur det kan se ut som ett hyckleri eller absurditet att människan lägger sig i och 

accepterar vissa biomedicinska aspekter som genterapi eller vid insemination vid 

fertilitetsproblem, för att sedan ignorerar andra aspekter som dödshjälp. Detta kan få 

framställningen av biomedicinska begrepp i läroboken som en kritik mot hur vissa områden är 

mer acceptabla än andra. Exempelvis är meningen […] lägger sig in i naturens gång […], får 

det att låta som att människan träder in i ett område som de inte bör förhålla sig till. Detta skulle 

kunna hänvisas till att människan har en naturliga plats i den världsliga ordningen men detta 

kräver dock att det finns någon slags överhuvud som har angett vart denna gräns går. Oftast 

skulle detta passa in i en religiös bakgrund, då det skulle kunna applicera att det är gud som har 

bestämt att det finns vissa områden som människan inte bör träda på. Detta är en spekulation 

men skulle kunna förklara varför läroboken har valt att presentera stycket som det gör. Trots 
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detta får presentationen av biomedicinska begrepp en mer kritisk förhållningsätt än vad 

läroboken hade syftat på, även om syftet var att relativisera problemet med biomedicinska 

begrepp.75  

Francis Fukuyama skriver i sin teori om hur transhumanism, specifik den eugeniska 

transhumanismen, kan utveckla fram ett negativ perspektiv om det. Med detta påstående syftar 

han på hur biomedicinska procedurer exempelvis kloning eller stamcellsforskning, kan leda till 

en underminering av en människans värde, vilket i sin tur kan leda till att vi börjar skapa olika 

monster bara för att vi kan. Francis Fukuyama syftar på att transhumanism ofta går emot den 

naturliga ordningen i världen, vilket i detta fall används i läroboken för att poängtera när det 

beskriver om eugenisk transhumanism. Francis Fukuyama hävdar att religioner är oftast emot 

transhumanism, eftersom det går emot vad deras lära beskriver om människans position i 

förhållande med naturen. 76  Detta ställer dock frågan om läroboken hade denna form av 

framställning av biomedicinska begrepp som mål? Troligen var det inte menad då anledningen 

till detta är att läroboken troligen hade valt att belysa mer om hur det kan uppfattas som absurd 

att vissa aspekter accepteras medan andra inte gör det. Trots detta kan det uppfattas som en 

kritik mot biomedicinska begrepp men inte på proceduren utan istället fungerar det som en 

kritik mot tanken det och varför vissa aspekter inom det är mer acceptabel än andra.77 

En människa, Tusen världar 
Läroboken En människa, Tusen världar har valt att separera deras etik, religion och vetenskap 

i två delkapitel. Dock kommer transhumanism inte upp i någon av dessa två kapitel eller i andra 

delar av läroboken. Detta ställer frågan varför läroboken har valt att förhålla sig på detta sätt 

och huruvida motivationen var? Läroboken har därmed valt att inte inkludera någon form av 

transhumanism eller biomedicinska begrepp i dess innehåll. Detta sker trots att de skriver i 

inledningen om att de ska ta med: 

Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten.78  

Läroboken har tagit ut detta segment från centrala planen i läroplanen för religion. Trots detta 

som motivation till deras innehåll, har läroboken valt att förmedla en annan form av beskrivning 

mellan vetenskap och religion samt etik. Läroboken valde istället att ta upp om relationen 
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mellan religion och vetenskap samt de centrala delarna inom etik. Därmed har de en annan 

förhållningsätt mot läroplanen, vilket återspeglas i deras innehåll.79  

Religion och andra livsåskådningar – Religionskunskap 1 och 2 
Läroboken Religion och andra livsåskådningar – Religionskunskap 1 och 2 tar upp om eugenisk 

transhumanism i kapitelrubriken Etik. Läroboken diskuterar om hur genteknik har för etiska 

konsekvenser för människan. Dock måste det tilläggas att vid beskrivningen om dödssynderna 

för kristendomen, finns det en modernisering av det: 2008 presenterade påven ett förslag på 

moderniserade dödssynder. 80  Där nämner läroboken om genmanipulering som en av de 

moderna dödssynderna.81 Utöver detta tar läroboken inte upp mer om det utan beskriver kort 

om att det är en av de moderna dödssynderna utan att fördjupa mer i det.82 

I underrubriken Genteknik tar läroboken upp om den vetenskapliga framsteg som har skett 

under den senaste tiden. I detta fall tar de upp om begreppen genteknik. Där förklarar läroboken 

konkret vad det handlar om: 

[…] Genteknik innebär att förändra arvsmassan, generna hos växter, djur och 

människor. När det gäller människor kan det handla om att föra in nya gener för att 

hjälpa dem som har svåra ärftliga sjukdomar, så kallad genterapi […]83 

Här visar läroboken upp en beskrivning på vad genterapi handlar om och hur det kan appliceras 

hos människor. I detta sammanhang visar läroboken på vad genteknik har för funktion men ger 

också en kortfattad förklaring på hur det sker. Läroboken tar upp om två områden med 

genteknik: gendiagnostik och fosterdiagnostik.84 

Läroboken beskriver hur fosterdiagnostiken kan ge kunskap och information ifall barnet lider 

av något ärftligt sjukdom eller handikapp idag men att det var omöjligt förr. Läroboken går 

systematisk igenom om vad för funktioner som innefattar med fosterdiagnostik och vad 

huvudsyftet är. Läroboken beskriver hur: 

[…] Huvudsyftet med provtagningen är att minska lidande och att vägleda 

föräldrarna. Kanske gör föräldrarna bedömningen att de inte skulle orka med ett 
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handikappat barn. Eller att de inte vill att en ärftlig sjukdom förs vidare, eller att nu 

vet vi vad som gäller, så vi får förbereda oss för det.85 

Här beskriver läroboken de fördelar som existerar med användningen av fosterdiagnostik och 

läroboken har använt sig av ord som ”minska lidande”, ”vägleda” eller ”förbereda oss”, för att 

visa på hur fosterdiagnostik kan vara en nödvändig konsekvens. Detta kan medföra att 

framställningen av biomedicinska begrepp i detta stycke blir gynnsam och kan i sin tur påverka 

uppfattningen av dem. Bart Simon syftar just på att eugenisk transhumanism inte ska ses som 

något negativ men inte heller positiv, utan istället måste förståelse över det kommer först. Det 

är bara då som vi människor kan förstå innebörden av transhumanism.86 Detta reflekteras i 

texten, då ordanvändningen skulle tolkas som positiv men ger också en förklaring till varför 

folk väljer att genomföra det.87  

Läroboken går därefter in på fosterdiagnostik och etiska modeller, där det ställer tre etiska 

modeller om fosterdiagnostik utifrån utilitarismen, pliktetik och dygd-etik. Läroboken har valt 

också att använda fosterdiagnostisk som ett frågebatteri, där eleverna kan diskutera om olika 

scenarios för att reflektera samt analysera. Läroboken avslutar med ett sista stycke som ställer 

frågan: 

Den stora frågan i sammanhanget är: Om vi väljer bort att föda människor som inte 

lever upp till bilden av det perfekta barnet, vad händer då med tanken om 

människors lika värde?88 

Här ställer läroboken en fråga som inte har ett definitivt svar men som kan producera flera olika 

svar, beroende på tolkningen av frågan. Frågan är också konstruerad på ett sätt som kan ge det 

en bild av reflektion, där människans värde hamnar i relation till biomedicinska begrepp. Syftet 

är att låta eleverna skapa deras egna slutsatser, utifrån analys och tolkning. Detta följer mycket 

vad Bart Simon diskuterar i sin teori om eugenisk transhumanism om hur människor måste 

förstå att det inte är bara ensidig väg och utgå från det, utan istället måste essensen av det förstås 

först innan en klar bild kan träda fram.89 Ett område som kan tilläggas i detta sammanhang, är 

att läroboken har rasbiologin i Sverige som förslag på ett fördjupningsområde som eleverna kan 
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arbeta med. Dock går läroboken inte in djupare på det, utan det uppmanar eleverna att de har 

möjligheten att fördjupa sig mer inom detta område, genom att söka vidare på egen hand.90 

Översiktlig tar läroboken upp biomedicinska begrepp i dess innehåll som fosterdiagnostik och 

genteknik. Läroboken använder sig också av relativ värdeladdade ord när det kommer till 

beskrivningen av motivation bakom fosterdiagnostik. Detta följer vad läroboken har anvisat i 

dess inledning om hur de har planerat för konstruktionen av innehållet och återspeglas i deras 

text och ordanvändning.91 

Religion 1 & 2 – Liv och mening 
Läroboken Religion 1 & 2 – Liv och mening har valt att ta upp om eugenisk transhumanism och 

vetenskap, i ett eget separat kapitel som heter Fria & lika i värde. Detta ska ha i åtanke att 

läroboken inte tar upp biomedicinska begrepp utan istället är det om det dåtida eugeniska grenen 

av transhumanism som läroboken tar upp istället. Därmed är det viktig att poängtera att det inte 

handlar om samma eugeniska transhumanism som existerar idag, utan det är vad som kan tolkas 

som en arkaisk form av eugenisk transhumanism.  

I en underrubrik tar läroboken upp om den rasbiologin som existerade under 1930-talet Sverige 

och hur människovärdet började hamna på fokus, då dåtida forskare började experimentera om 

tanken om att förädla människan, precis som de hade gjort med växter och andra djur: 

Vid sekelskiftet 1800-1900 började många forskare runt om i världen intressera sig 

för rasfrågor. Man hade just upptäckt att det gick att förädla växter och djur genom 

att para lyckade exemplar med varandra. Nu ville vetenskapsmännen göra samma 

sak med människor.92 

Läroboken använder detta stycke för att visa på hur mentaliteten bakom rasbiologi hade för 

motivation. Denna form av mentalitet, där förädling av människor skulle leda till en bättre 

version, kan likna nuvarande eugenisk transhumanism och biomedicinska begrepp, som 

stamcellsforskning eller genterapi. Dock måste det återigen hävdas att det eugeniska program 

som fanns under början av 1900-talet, är inte samma som den eugenisk transhumanism eller 

biomedicin som vi använder oss idag. Däremot går det hävda att det finns vissa tankar som de 

delarna med sig men verkställande av dem har en drastisk skillnad mellan dem. Lärobokens 

användning av dess text och ordvändning, tycks förknippa dem tillsammans för att belysa 
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läsaren hur och vad eugenisk transhumanism kunde se ut. De tar upp en form av biomedicinska 

begrepp när de diskuterar om förädling, då det involverar genteknik men dock är en vag liknelse 

med biomedicinska begrepp. Detta formar i sin tur på hur och vad läroboken vill förmedla för 

perspektiv till läsaren. I detta fall verkar det som att läroboken vill beskriva hur det svenska 

sällskapet för rashygien hade för bakgrund i dess skapelse. Dock ställer det frågan varför de har 

valt att jämföra detta med den nuvarande formen av eugenisk transhumanism och 

biomedicinska begrepp?93I nästa stycke förtydligas detta ännu mer: 

[…] De skulle verka för att förbättra kommande generationer svenskars fysiska och 

mentala hälsa. Hur skulle det gå till? Rasbiologierna kom fram till att det föddes för 

många undermåliga barn i Sverige. Det var barn till lågutbildade industriarbetare, 

judar, zigenare, tattare, sinnessjuka, kriminella, asociala, sexuellt fixerade, ogifta 

mödrar osv.94 

Här har läroboken visat på vilka grupper i samhället som har associerades med undermåliga 

egenskaper. Läroboken motiverar att skälen till denna mentalitet var för att stärka folks fysiska 

och mentala hälsa, vilket kan ge en sken av att dåtida forskare hade en god motivation bakom 

deras forskning.  Francis Fukuyama tar upp om rasbiologin under 1900-talet och syftar på att 

detta är en konsekvens av människors hantering av eugenisk transhumanism. Han menar att 

eugenisk transhumanism kan leda till negativa åsikter och mentalitet, vilket beror på att det 

oftast går emot den naturliga ordningen. Francis Fukuyama syftar troligen på hur en god tanke 

kan leda till konsekvenser, speciellt i ett område som transhumanism, där det kan leda till att 

människovärdet kan skifta mellan olika grupper beroende på situationen i samhället. 95 I detta 

sammanhang, är denna komparativa jämförelse något som inte kan bortse: 

Man trodde att om sådana människor tilläts föda barn, skulle svenska folket 

försvagas och försämras och det skulle bli ett hot mot Sveriges framtid.96 

Här fortsätter läroboken om att beskriva mentaliteten bakom rasbiologin och som Francis 

Fukuyama nämnde om hur eugenisk transhumanism kan leda till vissa konsekvenser, går det se 

att läroboken målar upp ett scenario om hur dessa individer var ett hot mot Sverige. Troligen 

hade läroboken valt att förmedla innehållet med deras ordvändning och text användning för att 

visa på skillnaden på mentaliteten som existerade då med hur det är idag. Denna lärobok tar 
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dock inte upp om biomedicinska begrepp utan läroboken har valt att förhålla sig till rasbiologin. 

Varför läroboken har valt att visa på rasbiologin som ett exempel av eugenisk transhumanism 

och i sin tur biomedicinska begrepp, går det inte finna något svar på. Det enda som kan förklara 

det är nog att läroboken hade planerat att associera med något drastisk och chockerande, dock 

är detta en spekulation och inget definitivt svar.97 

I nästa underrubrik Sinnesslö och karltokig tar läroboken upp ett stycke från en bok som handlar 

om en kvinna som har blivit påverkat av denna rasbiologiska mentalitet och konsekvenserna av 

det. Här använder läroboken ett exempel på hur rasbiologin kunde ha för påverkan hos 

människor, speciellt för kvinnor. I texten beskriver läroboken om kvinnan Astrid och hennes 

upplevelse av rasbiologin: 

[…] När Astrid var 19 år rymde hon från skolhemmet. Det skulle hon inte ha gjort! 

Nu bestämde personalen att Astrid var både sinnesslö och karltokig. Alltså en sådan 

som enligt rasbiologierna inte skulle få föda barn.98 

Läroboken visar på vad för motivation samt logik som existerade bakom rasbiologin, vilket 

resulterade i den konsekvensen att hon skulle tvångssteriliseras. Det är intressant hur läroboken 

har valt att använda deras ordval i texten, då det framställer texten mer som en berättelse än 

som en konventionell beskrivning. Återigen måste det syfta på att denna lärobok inte tar upp 

biomedicinska begrepp utan istället fokuserar på rasbiologin.99  Dock måste det belysa om 

vilken bild läsaren får av biomedicinska begrepp, när läroboken har valt att ta upp rasbiologi 

som ett exempel. Detta påstående förstärks vidare med: 

Astrid ställdes inför valet att sterilisera sig och få komma ut i samhället eller stanna 

kvar på anstalten på obestämd tid. Astrid visste inte riktigt vad sterilisering innebar, 

Trots hennes pappas protester genomfördes operationen.100 

Detta stycke illustrerar ett ultimatum som har negativ utkomst för Astrid, oavsett vad hon väljer 

finns det konsekvenser för henne. Hon visste inte vad sterilisering betyder och hennes pappa 

kunde inte stoppa operationen när det väl genomfördes.101 Texten fortsätter vidare från Astrids 

situation och vidare in på det svenska samhället i helhet: 
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[…] Detta hände i Sverige på 1950-talet. Astrid var inte ensam om att råka ut för 

detta hemska öde. Ungefär 60 000 svenskar, både män och kvinnor, steriliserades 

av rashygieniska skäl. Många av dem hade små eller inga möjligheter att påverka 

besluten.102 

Läroboken använder sig av ord som kan tolkas som kritiska mot rasbiologin med ord som ”detta 

hemska öde”. Läroboken vill förmedla vilken negativ påverkan rasbiologin hade mot det 

svenska samhället men också för den enskilda personen, vilket i detta fall var Astrid. Detta 

skulle funka som en form av påverkan dock är detta en spekulation då det inte går att säga hur 

effektiv detta skulle vara.103 I det sista stycket tar läroboken om hur mentaliteten har skiftat från 

rasbiologin till eugenisk transhumanism och i sin tur biomedicinska begrepp: 

[…] I dag är det otänkbart att man skulle tvinga någon att sterilisera sig och vi har 

svårt att förstå att detta alls kunde få ske. Så snabbt har samhällets och 

människornas syn på den enskilda individens rättigheter i grunden förändrats. 

Tanken att man skulle våldföra sig på människor för att bevara eller förädla den 

svenska rasen känns mycket avlägsen idag.104 

Här har läroboken visat på hur det svenska samhället har skiftat på perspektivet om 

människovärdet från rasbiologin till nutida Sverige. För att visa på skillnaderna använder 

läroboken sig av värdeladdade ord som ”avlägsen” eller ”våldföra”, för att visa på vilken 

skillnad som finns mellan då och nu. Dessutom tar de upp om hur den enskilda individens 

rättigheter har förändrat.105  

Läroboken visar på att de först utgick från rasbiologin för att sedan skifta till nutida tankar om 

människovärdet i dess innehåll. Dock tar läroboken inget mer om biomedicinska begrepp, bara 

om synen på människovärdet men även då är det relativ vagt beskriven. Mesta av fokusen från 

innehållet i läroboken blir om rasbiologin som existerade under början av 1900-talet. 106 

Religion 1 för gymnasiet 
Läroboken Religion 1 för gymnasiet har ett kapitel som heter Vetenskap och religion och ett 

kapitel som heter Etik. Dock har inte någon av dessa kapitel och förövrigt något av de andra 

kapitlen i denna lärobok, en beskrivning av eugenisk transhumanism i dess innehåll. För att 
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förtydliga detta påstående, kommer arbetet först se över det första kapitlet Vetenskap och 

religion. Där har läroboken valt att förmedla och visa på vad för forskningsmetoder som har 

existerat samt vad deras förhållande till religion är.107 

Läroboken tar upp om olika vetenskapsmetoder som rationalism och empirisk metod m.m. Det 

tar också upp om vad en teori är samt hur det fungerar och vilka metodologier som ingår i det. 

En intressant aspekt som läroboken tar upp, är ett begrepp som heter scientism. Dock tar 

läroboken inget om eugenisk transhumanism i detta kapitel, utan det fokuserar mer på att 

beskriva hur vetenskapliga metoder fungerar och hur de kan komma i konflikt med religion.108  

I kapitel Etik går läroboken mer om de olika etiska modellerna och hur de förhåller sig till vissa 

scenarios, som vi människor kan stötta på. Dock har de valt att fokusera på scenarios som 

handlar om rätt och fel i form av monetära, brott och straff eller psykologiska händelser. 

Läroboken tar inget upp om abortfrågor eller andra eugeniska frågor utan har valt att förbi gå 

detta tema för det områden som har tidigare nämnt. 109  

Detta går att reflektera över, för läroboken har valt att ta upp om relationen mellan religion och 

vetenskap samt utgår från detta stycke som motivation i baksidan av läroboken: 

Reflektera över relationen mellan vetenskap och religion – vad händer när religion 

styr över vetenskapen eller om vetenskapen ersätter religionen […] Förhålla sig till 

etiska modeller och hur de kan tolkas och tillämpas.110 

Läroboken gå mer översiktlig över olika vetenskapliga metoder och begrepp. Detta medför att 

fördjupning på vissa områden uteblir men i gengäld får eleverna fokusera på ett mer 

vetenskaplig innehåll som kan främja dem i framtiden. En annan motivation till detta kan vara 

att i deras förord skriver läroboken om: 

[…] Kunskap om religioner och andra livsåskådningar kan göra världen lite lättare 

att förstå. Det är vår förhoppning att den här boken ska bidra till just detta.111 

Läroboken har därmed tagit dessa stycken som motivation till hur innehållet i deras lärobok har 

blivit konstruerad. Därmed skulle det också förklara varför läroboken har valt att inte inkludera 
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transhumanism, då det troligen är att författarna till läroboken ansåg att det inte skulle passa 

med deras tema.  

Diskussion 
Analysen från detta arbete visade på att biomedicinska begrepp dök upp i de flesta läroböcker 

men att de hade olika förhållningsätt mot det. De biomedicinska begrepp som var mest 

återkommande bland de olika läroböckerna var stamcellsforskning och fosterdiagnostik. Sedan 

kom andra begrepp som genterapi, kloning och selektiv abort också upp i innehållet i 

läroböckerna men stamcellsforskning och fosterdiagnostik var de begrepp som ofta togs upp 

som exempel bland de olika läroboken. Biomedicinska begrepp var ofta kopplade till etik eller 

etiska frågor och när det väl kom till dessa frågor, var majoriteten utformad ur en reflektiv 

frågeställning som inte hade något definitivt svar. Majoriteten av läroböckerna använde sig av 

öppna frågor när det gällde beskrivningen av biomedicinska begrepp, där frågorna var 

konstruerad med reflektion som fokus och denna form av beskrivning var normen för de 

läroböcker som tog upp om biomedicinska begrepp.  

När det gäller beskrivningen av biomedicinska begrepp, fanns det en skillnad på hur 

läroböckerna valde att beskriva det. Läroboken som Religionskunskap 1 – om mening, värde 

och tro och i vissa sektioner ur läroboken Under samma himmel – Religionskunskap för 

gymnasieskolan använde de sig av en kritisk beskrivning av de olika biomedicinska begreppen, 

där de nämner bara konsekvenserna som involverade biomedicinska begrepp och människan 

samt vart det kunde leda till i framtiden för samhället eller för den enskilda människan. 

Läroböckerna Söka Svar – Religionskunskap kurs 1 och 2, Religion och andra livsåskådningar 

– Religionskunskap 1 och 2 och ur vissa sektioner från Under samma himmel – 

Religionskunskap för gymnasieskolan valde dessa läroböcker att inkludera en mer öppet 

beskrivning av biomedicinska begrepp. Detta innebar att de tog upp både fördelar och nackdelar 

samt använde sig av öppna frågor utan att ge ett definitivt svar på frågeställningen. Detta 

innebär att de hade olika argumentation om exempelvis fosterdiagnostik och utgick sedan från 

dessa argument för att ge en klar bild om vad situationen såg ut. Ett exempel på detta är när 

läroboken Religion och andra livsåskådningar – Religionskunskap 1 och 2 beskrev hur 

fosterdiagnostik kunde ge olika valmöjligheter för föräldrar och vilka nackdelar samt fördelar 

som finns med det.  

Ett moment som var intressant och som kom upp bland innehållet om biomedicinska begrepp, 

var hur vissa av läroböckerna som Religionskunskap 1 – om mening, värde och tro och Under 
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samma himmel – Religionskunskap för gymnasieskolan använde argumenten om hur människan 

leker gud eller går in i ett område som inte tillhörde dem. Detta argument användes oftast när 

innehållet om biomedicinska begrepp var kritiska och visade på vilka konsekvenser som 

existerade med det exempelvis kloning eller stamcellsforskning. Det var intressant att innehållet 

som var kritiska mot biomedicinska begrepp tog upp detta argument, då denna kritik kan tolkas 

som ett religiöst argument mot biomedicinska begrepp. Francis Fukuyama tog upp om hur detta 

argument mot transhumanism, eugenisk transhumanism och biomedicinska begrepp, är ofta 

återkommande bland de som är kritiska mot det, speciellt för de som är antingen religiösa eller 

har någon form av religiös ståndpunkt. Det fanns också ett tredje alternativ som läroböckerna 

En människa- Tusen världar, Religion 1 & 2 – Liv och mening och Religion 1 för gymnasiet 

valde att använda när det gällde beskrivningen och hanteringen av biomedicinska begrepp. 

Denna form av beskrivning var att inte alls nämna biomedicinska begrepp alls utan istället 

antyda till något annat som inte hör till det eller rent av ignorera det komplett. Därmed kunde 

detta arbete visa på att det fanns olika metoder som läroböckerna använde sig av för att beskriva 

och presentera biomedicinska begrepp. Dessa olika former av beskrivningar skulle kunna 

påverka de elever som läser om biomedicinska begrepp ur dessa läroböckers innehåll, dock är 

detta en spekulation då det kan involvera flera andra faktorer som inte inkluderas i detta arbete.   

När det gäller Francis Fukuyama och Bart Simons inslag av deras teorier, går det se att vissa av 

läroböckerna har tagit med vissa aspekter från deras perspektiv om biomedicinska begrepp. 

Detta framträddes tydligast när det gällde läroböckernas olika argument om biomedicinska 

begrepp och när de använde sig av reflekterande frågeställningar. Som tidigare nämnt tog vissa 

av läroböckerna upp argumenten om människans plats i naturen och hur biomedicinska begrepp 

kan rubba denna balans. Francis Fukuyama har också detta argument när han diskuterar sin 

teori och åsikter om eugenisk transhumanism i helhet. Detta var relevant när läromedlen tog 

upp människans position med Gud eller naturen och hur människor trädde in i en domän som 

var tidigare associerad med något gudomligt. Francis Fukuyama hävdade att eugenisk 

transhumanism eller i detta fall biomedicinska begrepp, har attribut som kan kollidera med hur 

vi ser på människor eller på vad som definierar en människa. Han går utöver detta och menar 

att detta kan eskalera till värre saker, vilket innehållet hos vissa av de läroböcker som tog upp 

detta argument, inte gick in mer på, utan stannar kvar med att beskriva hur detta är ett område 

som är inte helt och hållet vetenskaplig utforskat än.  

Andra läroböckers innehåll beskrev biomedicinska begrepp med en mer öppen frågeställning 

och reflekterande inställning istället. Detta hade samma likheter med vad Bart Simons tar upp 
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om sitt perspektiv om eugenisk transhumanism och i sin tur biomedicinska begrepp. 

Läroböckerna framställde både vilka fördelar och nackdelar som fanns med biomedicinska 

begrepp, för att i sin tur ge en mer helhets bild om vad det innebär för oss människor, när och 

ifall vi skulle använda oss utav biomedicinska procedurer. Bart Simon syftar på att det finns ett 

missförstånd eller stereotypisk bild när det gäller synen på eugenisk transhumanism, vilket kan 

överkommas ifall det kan förklaras med ett öppet perspektiv. Detta innebär att inkludera både 

det negativa och positiva aspekter av biomedicinska begrepp, för att visa på hur det har för 

betydelse för människan. Därmed visade de olika läroböckerna på de aspekter som de två 

teoretikerna beskriver och tar upp i deras eget arbete.  

Detta arbete visade på att biomedicinska begrepp hade olika former av beskrivning i innehållet 

bland de olika läroböckerna. När det gäller relationen med detta arbete och med det tidigare 

forskning, finns det vissa aspekter som de delar på. Det som trädde fram, är hur utomstående 

faktorer kan påverka vad för perspektiv som biomedicinska begrepp kan få. Denna aspekt kan 

ses i både Erik Hallsbergs och Philip Hefners arbete, där Erik Hallberg diskuterar om 

transhumanism och hur författare till transhumanistiska arbeten, förhåller sig till ett moraliskt 

ansvarstagande. Dessutom diskuterar Philip Hefner om tanken mellan människan och Gud samt 

hur det förhåller sig till varandra inom transhumanism. Båda dessa arbeten diskuterar hur olika 

framställningar kan påverka vilken bild som kan skildras. Detta går att också att applicera i 

detta arbete, då de olika läroböckerna framställde biomedicinska begrepp, beroende på vilka 

frågor som ställdes samt ifall det angav olika argument för eller emot det.   

Både Calvin Mercers och John H. Evans arbete om transhumanism, beskriver hur perspektiven 

på vetenskap och religion kan förändras beroende på olika omständigheter. Detta gäller också 

över de läroböcker som undersöktes i detta arbete. Här visar arbetet på att biomedicinska begrep 

har oftast förmedlats utifrån olika etiska frågor. Mycket av frågorna som dök upp i innehållet 

bland de olika läroböckerna, hade någon modell av reflektiva frågor, där eleverna kunde ställa 

deras egna moraliska ståndpunkt utifrån påhittade scenarios.  

Denna liknelse med hur en modell av reflektiva frågor användes i relation med biomedicinska 

begrepp, dök också upp i både Calvin Mercers och John H. Evans arbete. De diskuterar om hur 

religion och vetenskap kan kollidera med varandra men också hur det kan dela likheter med 

varandra. En del av läroböckerna visar på detta i dess innehåll biomedicinska begrepp. 

Läroböckernas användning av reflektiva frågor om eugenisk transhumanism, visar på hur 

moraliska riktlinjer kan producera olika svar. Detta får effekt på hur läroböckerna har 

reflekterande frågor och förväntar sig att eleverna ska kom till deras egna svar utifrån innehållet. 
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Därmed delar detta arbete på de vad de tidigare forskning har arbetat runt om och kan validera 

vissa av de aspekter som finns med biomedicinska begrepp hos läroböckerna och de tidigare 

forskningen.  

Till vidare forskning 
Detta arbete undersökte hur läroböckerna för religion 1 har hanterat området biomedicinska 

begrepp och hur de behandlade det. Trots att resultaten var av varierande resultat, visade det sig 

att majoriteten av läroböckerna använde sig av öppna och reflekterande frågeställningar om 

biomedicinska begrepp. Utifrån resultaten av undersökningen uppstod flera nya frågor, 

exempelvis hur utvecklingen av biomedicinska begrepp har utvecklat i det svenska skolorna 

men också hur eleverna själva tycker de får för information om biomedicin från andra 

undervisningsmoment än från läroböckerna. Framtida arbeten kan undersöka ur ett intervju- 

och enkätstudie, för att se på hur elever och lärare upplever religionsundervisningen när det 

gäller etiska frågor som handlar om biomedicinska begrepp. Detta kan ytterligare förtydligas 

genom att göra en begränsad undersökning, för att se på hur olika gymnasieskolor i ett län som 

Jönköping eller en ytterligare konkretisering i form av en kommun som har flera olika skolor. 

Därmed skulle det fungera att undersöka hur respektive skola, religionslärare samt eleverna 

förhåller sig till biomedicin i deras undervisning och vad deras upplevelse av det kan vara.  
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