
VITENSKAP OG RELIGION 

Hva er vitenskap? 

 

Vitenskap er en metode for fremskaffelse av objektiv kunnskap, samt betegnelsen på 

kunnskap som er fremskaffet ved hjelp av vitenskapelig metode. For at kunnskap skal regnes 

som vitenskap, er det et krav at den er etterprøvbar. Det vil si at fagfeller skal ha muligheter 

for å tilbakevise tidligere forskningsfunn på grunnlag av observasjoner, resonnement eller 

eksperimenter. Forskning er aktivitet som har til hensikt å skape, etterprøve eller 

systematisere vitenskapelig kunnskap. 

Den vitenskapelige metode 

Moderne vitenskap regnes for å ha oppstått på 1600-tallet, da det ble utviklet teknikker for å 

fremskaffe objektiv erfaringsbasert kunnskap, isteden for kun å søke kunnskaper 

gjennom religiøse tekster, spekulasjoner og filosofiske klassikere. 

All forskning drives ved at forskere lanserer teorier eller hypoteser for å forklare fenomen. 

Disse testes mot observasjoner («empiri»)*. Dersom teorien kan forklare observasjonene, er 

teorien styrket; hvis observasjonene motsier teorien, må teorien forkastes eller modifiseres. 

Strengt tatt kan ikke noe sies å være «vitenskapelig bevist», bare at det hittil ikke er funnet 

observasjoner som motbeviser teorien. Derfor påstår ikke vitenskapsfolk at de besitter 

«Sannheten» for all fremtid, bare at vitenskapen til enhver tid har de mest plausible, 

troverdige og mest motsigelsesfrie kunnskapene om sitt fagfelt. Arbeidsmåten kalles også for 

den hypotetisk-deduktive metode. 

Hva som er empiri er fagspesifikt. I naturvitenskaper som fysikk kan det være måleresulater 

fra instrumenter. I samfunnsvitenskap kan det for eksempel være spørreundersøkelser, 

i historievitenskap er det historiske kilder, i rettsvitenskap lover og rettspraksis m.m. Det er 

også variasjoner i hvordan de ulike fagene rapporterer og publiserer sine resultater. En av de 

vanligste måtene å formidle resultater er gjennom artikler i vitenskapelige tidsskrifter.  
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Hva er religion? 

Religion er en fellesbetegnelse for ulike trossystemer og kulturelle handlingsmønstre som 

forutsetter at virkeligheten omfatter mere enn det fysiske. Religioner presenterer gjerne svar 

på menneskers eksistensielle undring, og inkluderer som oftest tro på Gud/Guder eller 

andre overfysiske vesener. Dette skiller «religion» fra «livssyn» som ikke nødvendigvis 

inneholder tro på noe ikkefysisk. 

Mange mennesker regner seg selv som religiøse, fordi de tror på en Gud eller overnaturlige 

vesener, selv om de ikke er tilknyttet noen spesifikk religion. Forskning på religion kalles 

for religionsvitenskap. 

 
Gud skaper Adam (1512) Michelangelo ( 1475 – 1564) 

Religion er en organisert samling av tro , kulturelle systemer , og verdensbilder som knytter 

menneskeheten til en bestilling av eksistens.  

 Mange religioner har fortellinger , symboler og hellige historier som er ment å 

forklare meningen med livet og / eller til forklare opprinnelsen til livet eller universet . Fra 

sine oppfatninger om kosmos og menneskets natur , folk utlede moral ,etikk , religiøse 

lover eller en foretrukket livsstil . Ifølge enkelte anslag, er det omtrent 4200 religioner i 

verden.   Mange religioner kan ha organisert atferd , prester , en definisjon av hva som utgjør 

overholdelse eller medlemskap, hellige steder, og Skriftene . Praksisen med en religion kan 

også inkludere ritualer , prekener , markering eller ærbødighet for 

en guddom ,guder eller gudinner , offer , festivaler , fester , trance , innvielser , begravelser 

tjenester , ekteskaps tjenester , meditasjon , bønn, musikk , kunst , dans , offentlig 

tjeneste eller andre aspekter av human kultur. Religioner kan også inneholde mytologi .   

Ordet religion er noen ganger brukes om hverandre med tro , trossystem eller noen ganger sett 

med oppgaver ,  men i ordene til Émile Durkheim , skiller religion fra private tro på at det er 

"noe utpreget sosial".  En global 2012 meningsmåling rapporterer at 59% av verdens 

befolkning er religiøse, og 36% er ikke religiøs , inkludert 13% som er ateister , med en 9 

prosent nedgang i religiøs tro fra 2005.  I gjennomsnitt, kvinner er mer religiøse enn menn.   

Noen folk følger flere religioner eller flere religiøse prinsipper på samme tid, uavhengig av 

hvorvidt de religiøse prinsipper de følger tradisjonelt tillate for synkretisme. 
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Kan du tro på både Gud og Darwin?  

 

 
Charls Carwin(1809 - 1882 ) 

 

Eller mer presist: Går det ann å kombinere religiøs overbevisning med en vitenskapelig 

tenkemåte? 

Enkelt sagt: Vitenskapen lærer oss hvordan himmelen beveger seg, religionen lærer oss 

hvordan vi skal komme til Himmelen. Og siden religionen tar fatt der vitenskapen slutter, er 

ikke de to lærene i konflikt. 

 

Religionen postulerer at det finnes et overnaturlig element i universet. Og et univers med et 

overnaturlig nærvær ville være et fundamentalt og kvalitativt annerledes univers. Denne 

forskjellen er, ufravikelig, en vitenskapelig forskjell. Religioner kommer med påstander om 

eksistens, og dette blir vitenskapelige påstander. 

Vitenskapstilhengerne forstår ofte vitenskap som en motsetning til religion og ideologi. Vi får 

høre at mens religion ( og ideologi ) kun tilbyr evig visshet – om hva som er sant, hva som er 

det rette, hva som vil hende – er vitenskapen aldri skråsikker. 

 

Vitenskapstilhengere innser at der finnes noen bedrevissere i vitenskapen også – men de 

dominerer ikke så mye at det berører hva vitenskapen som kollektiv virksomhet står for. 

Vitenskapen som kollektiv virksomhet er, i henhold til de mange vitenskapstilhengerne, en 

objektiv og åpen søken etter sannheten som skal bringe oss alle inn i lyset. 

Religion og vitenskap har mye til felles. De er begge godt etablerte institusjoner (i alle 

samfunner, idag) men viktigst; de er begge fundamentert i en såkalt Sannhet i Siste Instans. 

For vitenskapen er denne sannheten troen på Objektivitet. For religionen er denne sannheten 

troen på Gud. 

 



Hvordan vi ser på forholdet mellom religion og vitenskap avhenger som 

oftes av hva man tror på.  

 

 

Det sies at dt er fire forskjellige syn på de mulige synene på dette: 

1. Noen mener at vitenskapelig kunnskap er det eneste man kan bygge på, mens alt det 

religiøset er bare et symbol på hva som ikke er riktig om verden og livet. 

2. Noen mener at religionen som er oppriktig og bygger på det som står i de hellige skriftene. 

Det vitenskapelige her er riktig så lenge det ikke strider mot religionen 

3. Andre mener at religion og vitenskap betyr like mye på hvert sitt punkt. Religion dekker de 

ekstistentielle spørsmålene som meningen med livet foreksempel, mens vitenskapen dekker 

det vitenskalige, som foreksempel hvordan universitetet utvikler seg. 

4. Resten sier at vitenskap og religion henger sammen. 

 

 

 

Neden for, leser vi to innleger, fra to unge. Den første (Vitenskapen vil vinne) er skrevet av en 

( Gutt, 14 år ) som tror at, religion er ( uteknologisk, konfliktdannede, og gammeldags. Han 

tror, at det er mye bedere for folk å gjøre enn å tilbe og bruke tid på oppdiktede figurer det 

står skrevet om i en fantasibok. Og , for hvert steg vitenskapen tar, tar religion et steg tilbake. 

Det er bare et tidsspørsmål ! 

Den andre, er skrevet, som et svar på ( Gutt, 14)s innleg, av en persjon (JPW,18) som tror, at 

religion og vitenskap er nemlig gode venner og, mens vitenskap kan gi deg svar på det 

fysiske, kan religion gi deg svar på det moralske. Den persjonen tro, at vitenskap stammer jo 

også fra fortiden. Etter den persjonens meninig, må alt stare et sted! 

 



Vitenskapen vil vinne 

 
 

Dagens  verdens samfunn blir stadig mer høyteknologisk, og vi vet mye mer nå enn før. 

Allikevel henger noe høyst uteknologisk, konfliktdannede, og gammeldags igjen hos 

vannvittig mange av oss : religion.  

Har ikke folk noe bedre å gjøre enn å tilbe og bruke tid på oppdiktede figurer det står skrevet 

om i en fantasibok? 

Den enste grunnen til at folk blir religiøse, er at vi blir fortalt av våre foreldre at religion er 

riktig. Så prøver  barnehagen og skolen å lære oss enda mer om den, og bli enda mer troende. 

Det er ren hjernevasking! 

KRLE- foreslaget fra Kristlige Folkepartiet er så ekstremt uintelligent, og dumt, at jeg blir 

flau over norsk politikk. Nordmenn ble kristne fordi folk truet med å drepe hvis vi ikke tilba 

den kristne guden. Det er den eneste grunnen til at Norge bl et kristent land. Religion står bak 

veldig mange konflikter , og mange liv er gått tapt på grunn av religion. Men èn ting er 

sikkert: For hvert steg vitenskapen tar, tar religion et steg tilbake. Det er bare et tidsspørsmål 

før religion nesten er borte, Men det kommer til å ta lang tid, og jeg synes det er trist at noe så 

simpelt som religion gjør vår verden til et verre sted å bo. 

(Gutt,14) 

Aften Posten,  19. november 2013 

 

 



Du kan være en religiøse vitenskapsmann 

 

 
 

Kjære Gutt(14) bak innlegget «Vitenskap skal vinne». 

 Jeg syntes det er trist at du har det synet på religion og vitenskap. De er nemlig gode venner, 

selv om det ikke alltid kommer tydlig frem i historiske sammenhenger. Det er ingen som har 

sagt at de er bitre fiender- eller at du ikke kan være religiøs og vitenskapsmann. Så hvorfor 

sette de opp mot hverandre? Mens vitenskap kan gi deg svar på det fysiske, kan religion gi 

deg svar på det moralske. Religion bygger nemlig på verdier, og handler for meg om frihet: Å 

kunne velge sin tro. Ja, religion oppsto for mange hundre år siden. Hva så? Det er mye i 

samfunnet som er gammeldags,se på våre norske tradisjoner! Det er jo ikke noe galt med dem 

selv om de er old fashion? Vitenskap stammer jo også fra fortiden. Et sted må jo alt stare. At 

religion får skylden for konflikter er dumt. Først og fremst handler dette om personlige 

mistolkning. Om du leser utdrag fra hver hellig tekst fra de største religionene, vil 

fellestrekket være at ingen ønsker vold. Men folk tolker religion på sin måte, akkurat som 

med alt annet. Det er her jeg tror konfliktene oppstår.Jeg tror ikke religion kommer till å 

forsvinne, for religion bygger på så mye godt. Akkurat som vitenskap. Jeg håper folk vil 

forstå det en dag. 

 

(JPW,18) 

Aftenposten, 25 november 2013 

 

 



Vitenskapen eller religionens moraler 

 

 
 

Helt siden religionens oppstandelse har det vært strid mellom hva vi mennesker skal rette oss 

til: Vitenskapen eller religionens moraler? 

 

Den amerikanske paleontologen Stephen Jay Gould mente at vitenskap og religion var to 

forskjellige domener av kunnskap: 

 (( Vitenskapen kan si noe om hvordan universet virker og hva det er laget av, mens religion 

kun beskjeftiger seg med mening og moral.))  

 

 
Darwin Evolusjonsteorien 
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 all religion symboler 

 
 Illustrert Vitenskap 

 

 

*  Empirisk eller empiri (fra gresk empeirikós = «erfaringsmessig», avledet av empeiría = «erfaring») innebærer at konklusjon er basert på 

sanselige erfaring. Empiri bygger påvitenskapelige undersøkelser av virkeligheten, iakttakelser og eksperiment og derav de erfaringer som er 

gjort, framfor på i forvegen oppstilte teorier eller filosofiskeresonnement. Empiriske data er data som er produsert ved et eksperiment eller 

ved observasjon. 
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