
 
 

 

 

Buddhism i skolan 

En kvalitativ studie om högstadieungdomar med och utan 

buddhistisk bakgrund  

Prisca Céline 

 

 

 

 

 

Umeå universitet HT 2017 

Institutionen för idé och samhällsstudier  

Examensarbete i religionsvetenskap för ämneslärarexamen – 30HP 

Handledare: Hanna Zipernovszky  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of the study is to investigate sixteen upper secondary pupils, of which six have 

Buddhist background, perceive the teaching of Buddhism in high school. Great emphasis is 

placed on their perception of Buddhism and the content as well as the methods used in teaching 

of Buddhism. The study was conducted using group interviews and individual interviews. The 

upper secondary pupils with a Buddhist background feel that they have learned more about the 

history of Buddhism in religious education in Sweden, but there is a lack of facts about Buddhist 

holidays and traditions though. The upper secondary pupils without a Buddhist background feel 

they don’t have knowledge of how a layman in Buddhism practice their faith and if there are 

Buddhist ceremonies. Based on the pupils' experiences, their teachers have used methods such 

as group work and presentations. As an important conclusion, I come to some degree of 

uniformity. Probably different perspectives on textbooks and films are needed. 

Keywords: upper secondary school, pupils, teaching, religion, Buddhism, interviews.  

 

 

Syftet med studien är att undersöka hur sexton gymnasieelever, varav sex elever har buddhistisk 

bakgrund, uppfattar undervisningen om buddhism på högstadiet. Stor vikt läggs på deras 

uppfattning på buddhism och vilket innehåll samt vilka metoder som har använts i 

undervisningen. Studien genomfördes med hjälp av gruppintervjuer och enskilda intervjuer. 

Elever med buddhistisk bakgrund upplever att de har lärt sig mer om buddhismens historia i 

religionsundervisningen men att det saknas fakta om högtider och traditioner. Elever utan 

buddhistisk bakgrund upplever att de har ingen kunskap om hur en lekman inom buddhism 

utövar sin tro och om det finns buddhistiska högtider. Utifrån elevernas upplevelser har deras 

lärare använt metoder såsom grupparbeten och genomgångar. Som viktigaste slutsats, kommer 

jag fram till en viss enformighet. Antagligen behövs det olika perspektiv beträffande läroböcker 

och filmer.  

Sökord: gymnasieelever, högstadiet, undervisning, religionskunskap, buddhism.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Att undervisa i skolan är att förmedla kunskap om ett eller flera ämnen som anses vara viktiga 

i läroplanen. Målet är att eleven får en bredare syn och perspektiv för att kunna utvecklas som 

individ. Därmed måste de som undervisar, läraren, inneha en ämnesdidaktisk kompetens för 

att kunna hjälpa elever med hjälp av olika metoder att förstå ämnets innehåll och betydelse i 

vardagen och livet. Det ämnet som lärs ut, kan med olika utgångspunkter belysa olika sidor av 

fenomen som finns runt omkring oss.  Lars-Åke Kernell nämner i sin bok Att finna balanser, 

de tre frågorna som en lärare ska ha i åtanke när hen undervisar och dessa tre frågor är: ämnets 

identitet, legitimitet och ämnesinnehållets prioritet.1  

 

Undervisning är ett möte mellan lärare och elever kring ett innehåll. Vad ska 

undervisningen handla om? Hur ska innehållet behandlas? Varför-frågan gäller syftet 

med det innehåll och de metoder man väljer. Syftet och mål för lärandet är alltså 

utgångspunkten för val av innehåll och metod.2 

 

Därför finner jag det intressant om vad som lärs ut om just buddhism till elever. Vad väljer 

läraren för material och innehåll, uppfattar eleverna att undervisningen om buddhism har varit 

lärorikt och intressant. Ett ytterligare intressant område är antalet undervisningstillfällen som 

läraren planerar för de olika stora världsreligionerna. Jag har en hypotes att undervisningen om 

buddhism kan variera stort beroende på hur läraren har planerat och hur världsreligionernas 

innehåll i läroböcker presenteras, samt om läraren använder sig av något annat material än 

läroböckerna. Jag ämnar undersöka hur tidigare högstadieelever har upplevt undervisningen om 

buddhism i Sverige.  

 

 

                                                           
1 Lars-Åke Kernell.  Att finna balanser: En bok om undervisningsyrket. (Lund: Studentlitteratur. 2010). 
2 Gunnar, Lindström & Lars Åke, Pennlert. Undervisning i teori och praktik- en introduktion i didaktik. (Umeå, 

Fundo förlag, 2016). S.26.  
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011 

Många människor har enligt mig, ett behov att vilja tillhöra en gemenskap, någon sort av 

samhörighet. Det kan innebära att tillhöra en grupp som har samma intresse, etik, en religion 

eller helt enkelt ett sätt att finna sig själv och andra i den processen. Religioner och 

livsåskådningar kan ses som en av gemenskap som finns i världen och i dagens samhälle som 

är präglat av mångfald, är det viktigt att ha kunskaper om religion för att skapa en förståelse för 

varandra. I Lgr113 skrivs det om att elever ska förstå att för många individer i hela världen är 

religion eller livsåskådning en del av deras identitet. Dessa personer är oftast födda i en religiös 

familj som utför religiösa traditioner och har trosföreställningar samt praktiserar sin tro 

dagligen. Med religionsundervisning i skolan får även eleven en inblick och chansen att utöka 

sina perspektiv på religioner och livsåskådningar som finns. Eleven får även reflektera i vilken 

utsträckning religioner och livsåskådningar har använts, till exempel livsfrågor, segregation, 

fredssträvanden och konflikter samt att bibehålla en social enighet och lojalitet gentemot 

omvärlden.4 Därför är det upp till läraren när det gäller metod och innehåll, att hen väljer att 

förmedla religionerna och livsåskådningarna på basis av ett brett perspektiv. 

Invandringen i Sverige gör att vi idag är ett mångreligiöst land, vilket bidrar med en utmärkt 

resurs för alla och som lärare kan man se detta med positiva ögon och våga använda det som 

redan finns i klassrummet. Läroböcker och diverse filmer, kan ge en bild av en religion och 

livsåskådning men för att ha en bättre förståelse att det finns redan bland oss. Till exempel kan 

en eller flera elever i klassrummet redan ha en religiös tro och kan berätta om sin vardag, 

trosföreställning, levnadssätt, etik och moral. Med den metoden kan förståelsen för andras sätt 

att tänka och leva, ge eleven ännu ett bredare synsätt på sin egen och andras livshållning, oavsett 

vilken religion eller livsåskådning någon tillhör. Sverige har under en längre tid varit ett 

sekulariserat land. Allt fler svenskar har sedan införandet av 1951 års religionsfrihetslag som 

innebar att varje person sedan dess har rätt att bestämma om denna tillhör en religion eller inte 

valt att lämna Svenska kyrkan. År 2000 skildes staten och Svenska kyrkan åt vilket ytterligare 

stärker bilden av Sverige som ett sekulariserat land. Det skapar en öppenhet och nyfikenhet hos 

många individer och därför är religionskunskap ett viktigt samt ett intressant ämne i 

                                                           
3 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (Hämtad 2017-01-22). 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap. 
4 Ibid. (Hämtad 2017-01-22). 
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undervisningen. Den ger möjligheten att förstå andra religiösa och icke-religiösa människor, 

dess historia samt levnadssätt. Kunskap skapar förståelse och acceptans för varandra. 

 

 

1.3 Buddhism  

1.3.1 Buddhismens uppkomst 

För mer än 2000 år sedan i norra Indien levde en adelsman vid namnet Siddharta Gautama. Han 

var en indisk prins som lämnade sitt palats som anses vara en trygg miljö för att se vad som 

finns utanför portarna.5 Väl utanför portarna mötte han en äldre man och vidare under sin färd 

lade han märke till en sjukling. Han fortsatte sin färd och såg ett lik och slutligen en asket.6 Det 

var dessa fyra tecken som gjorde att han bestämde sig för att leva utanför palatset och lämnade 

sin hustru Yashodara och sin son Rahula bakom sig. Han valde att leva asketens liv. Siddharta 

Gautama såg tillbaka på sitt liv som en lögn, anordnat av sin far. Han valde att resa söderut till 

Magadha i Bihar för att söka efter någon lärare som kunde hjälpa honom att bli befriad från 

död, ålderdom och sjukdom.7 Väl i Magadha mötte han en yogalärare som lärde honom 

meditation och lär sig som att meditation gör att man hamnar i ett djupt tillstånd där man vilar 

i tanken av intet.8 Han träffade flera andra lärare inom meditation och yoga och han utförde de 

olika traditionerna inom yoga men han kom ändå inte fram till det han sökte. Han började istället 

prova självplågeri och tortyr som metod men han insåg snabbt att det inte heller var den vägen 

till att bli fri från sjukdom, ålderdom och död.9  Sedan valde han att praktisera en naturlig metod 

som blir en medelväg i sökandet och med ansiktet vänt österut satte han sig under ett träd.10 

Under bodhiträdet i Bodh-Gayā, upptäckte han de fyra ädla sanningarna och realiserade nirvāṇa 

och samsara som är livets kretslopp avslutades.11 Enligt legenderna finns det sju 

traditionskretsar som ställdes samman av redaktörer och dessa berättelser är: 

 

                                                           
5Nationalencyklopedin, buddha. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/buddha. 

(Hämtad 2017-04-04). 
6 Nationalencyklopedin. (Hämtad 2017-04-04). 
7 Knut A Jacobsen, Buddhismen: Religion, historia, liv. (Stockholm: Natur och Kultur, 2002), 37. 
8 Jacobsen (2002) s. 37. 
9 Jacobsen (2002) s. 38–39. 
10 Jacobsen (2002) s. 39. 
11Nationalencyklopedin, nirvana. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nirvana. 

(Hämtad 2017-04-04). 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/buddha
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/buddha
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/buddha


4 
 

 1) Shakyamunis föregående existenser, 

 2) hans födelse i Lumbini vid staden Kapilavastu i hans sista existens, 

 3) hans ungdom, 

 4) hans övergivande av världen, 

 5) hans upplysning under ett bodhiträd i byn Buddh Gaya, 

 6) hans tid som vandrande lärare, vilken började med hans Benarespredikan och 

 7) hans sista månader i livet och hans död i staden Kushinagara.12 

 

Buddhismens grundläggande lära innefattar de fyra ädla sanningarna och beskriver att livet har 

dukka, som betyder lidande.  Det framkallas bland annat av människans begär och strävan efter 

njutning. De fyra ädla sanningarna är Allt är lidande, Lidandets ursprung är livstörsten, det 

finns ett slut för lidandet: utsläckandet av livstörsten genom upplysningen, så att man når 

nirvana och det finns en väg som leder till nirvana, ”den ädla åttafaldiga vägen”.13 För att 

undkomma dukka ska man följa den åttafaldiga vägen som leder till nirvāṇa och den sista av de 

fyra ädla sanningarna. Den åttafaldiga vägen är: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den åttafaldiga vägen inom buddhism.14 

                                                           
12 Nationalencyklopedin, buddha. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/buddha 

(Hämtad 2017-04-04).  
13Nationalencyklopedin, buddhism. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/buddhism 

(Hämtad 2017-04-04). 
14 http://i1.wp.com/www.nectarofwisdom.com/wp-content/uploads/2016/06/NobleEightfoldPath.jpg (Hämtad 

2017-04-04). 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/buddha
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/buddha
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/buddha
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/buddhism
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/buddhism
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/buddhism
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Buddha tog avstånd från Veda, hinduismens heliga skrifter och lärde sina lärjungar det han hade 

åstadkommit själv under sin resa till upplysningen. Buddhas kommentarer och tal sattes ihop 

och finns i en skriftsamling uppdelad i tre sektioner. Denna skrift fick namnet Tipitaka15 och 

betyder de tre korgarna.16 

 

1.3.2 Buddhismen i allmänhet 

Buddhism utgör den fjärde största religionen i världen17 och har nått en global acceptans. 

Definitionen av buddhism är för många individer en religion medan för andra en livsåskådning. 

Jag kommer i denna studie att använda termen religion för att definiera buddhism i frågan. Inom 

buddhismen finns det tre traditioner som kallas för de tre yānas och dessa tre traditioner är 

theravada (den lilla vagnen), Mahāyāna (den stora vagnen) och vajrayāna (diamantvägen). De 

tre yānas är en indelning på hur man kan nå nirvana (frälsning) eftersom buddhister tror på 

återfödelse, att man ständigt återföds i nya kroppar tills vi lyckas att nå nirvana. Studiens 

undersökning grundar på theravadatraditionen som är dominerande i Thailand, Sri Lanka, 

Burma, Kambodja och Laos. Denna tradition syftar på att en människa hittar den högsta 

kunskapen om verklighetens sanning på egen hand, med sin egen styrka och kraft och utan 

någon annans hjälp. Människan hittar kunskapen om att verkligheten är vad den är, det vill säga 

Yathabhutam.18 Begreppet theravada betyder den äldstes skola och är den traditionen som har 

bibehållit den första kompletta samlingen av buddhistiska skrifter på pali, ett kanoniskt språk. 

Individen måste själv jobba för sin frälsning och detta görs med hjälp av sasana, buddhan 

Siddharta Gautamas lära.  

Enligt Professorn Lewis19 finns det inom de buddhistiska traditionerna tre sorters andliga 

strävanden för att nå frälsning och dessa tre är: att genom ritualer göra sig förtjänt av sina goda 

handlingar, att göra moraliska omtänksamma handlingar som är meritskapande och till sist 

                                                           
15 Tipitaka är pali, det språket som Buddha talade. På sanskrit heter skriften Tripitaka. 
16 Nationalencyklopedin, Tripitaka. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tripitaka 

(Hämtad 2017-04-04). 
17 Pew-templeton global religious futures project. 

http://globalreligiousfutures.org/explorer/custom#/?subtopic=15&countries=Worldwide&chartType=bar&data_t

ype=number&year=2010&religious_affiliation=all&pdfMode=false&age_group=all. (Hämtad 2016-11-02). 
18 Katarina Plank. Det mångreligiösa Sverige- ett landskap i förändring. (red). Daniel, Andersson & Åke Sander. 

(Lund: Studentlitteratur, 2015), 215. 
19 Todd Lewis. ”Representations of Buddhism in Undergraduate Teaching: The Centrality of Ritual and Story 

Narratives”. Ur Teaching Buddhism in the West. (red)  V. Sogen Hori, R. Hayes & M. Shields. (London: 

Routlegde Curzon, 2002).  

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tripitaka
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tripitaka
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tripitaka
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genom meditation, strävar man efter nirvana. Stor vikt läggs på moralen, tänkandet och 

handlandet för att lyckas nå upplysningen och för buddhister är den åttafaldiga vägen den 

symbolen som sammanfattar Buddhas lära: rätt tänkande, rätt kunskap, rätt tal, rätt handlande, 

rätt strävan, rätt liv, rätt beslut och rätt meditation. Religionen innefattar att som person, kunna 

hitta sin inre kraft och medvetenhet för att kunna återfödas och slutligen nå nirvana.  

Buddhism har på senare tid framställts som en trendig religion, högaktuell och modern eftersom 

religions grundtankar anses vara liberala och djupa.20 Religionens syn på karma, gör att många 

människor finner det bra för själen eftersom man påverkar själv hur sitt nästa liv kommer att 

tänkas bli. Denna religion har blivit snabbväxande i västerländska länder.21 Antalet migranter i 

Europa växer varje år vilket resulterar i en kulturell mångfaldhet och en ökad nyfikenhet om 

religionerna, dess traditioner och levnadssätt. I Europa bor det i dag cirka en miljon invandrade 

buddhister och utgör den tredje största religiösa migrantgruppen enligt Pew- Templeton Global 

Religious Futures Project. 22  

 

1.4 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några gymnasieelever med buddhistisk bakgrund 

och några gymnasieelever utan buddhistisk bakgrund uppfattar skolundervisningen om 

buddhism på högstadiet. Med frågeställningarna nedan vill jag lyfta fram hur dessa elever 

upplevde buddhismundervisningen i klassrummet på högstadiet. De frågeställningarna till 

uppsatsens undersökning är: 

1) Vad har elever med och utan buddhistisk bakgrund för uppfattning av undervisningen 

om buddhism på högstadiet? Vilka likheter och skillnader har de uppfattat? 

2) Hur upplever eleverna innehållet om buddhism i skolundervisningen? 

3) Vilka metoder upplever eleverna att deras lärare har använt i undervisningen om 

buddhism?  

                                                           
20 Martin Baumann. “Buddhism in Europe- Past, Present, Prospects”. (red) C. Prebish & M. Baumann. Ur 

Westward Dharma- Buddhism beyond Asia. (University of California Press, 2002). 85-105. 
21 Cathy Cantwell & Hiroko Kawanami. Buddhism. (red) L. Woodhead et al. Religious in the Modern World. 

(London: Routledge, 2002). 41-69.  
22 Pew-Templeton global religious futures project. 

http://globalreligiousfutures.org/explorer/custom#/?subtopic=23&chartType=bar&data_type=number&year=201

0&religious_affiliation=all&pdfMode=false&regions=Europe&destination=to. (Hämtad 2016-11-02). 
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1.5 Teoretiska utgångspunkter 

1.5.1 Kulturell mångfald 

Hans Ingvar Roth är professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet och han 

påpekar att Sverige har blivit mångkulturell där skolan spelar en viktig roll eftersom den är en 

spegling av samhället i miniatyr som påvisar att även där uppstår en mångkulturell miljö.23 Han 

menar att skolmiljön är en viktig kärna där unga individer lär sig att samarbeta med varandra 

och kan ha med sig olika värderingar hemifrån kring olika ämnen. Med dessa olika värderingar, 

kan konflikter skapas då det förekommer olika åsikter och dessa konflikter kan bli djupa och 

långvariga speciellt om de innehåller religiösa eller kulturella grunder.24 Skolan kan ses inneha 

ett stort ansvar angående identitetsskapande funktion och har därför en viktig roll att spela och 

därmed motarbeta rasism och främlingsfientlighet som kan lätt uppstå vid sådana situationer.25 

 

[…] respekt för kulturell pluralism där kulturell tolerans inte grundas enbart på ett passivt accepterande 

av andra kulturella gruppers, inklusive minoriteters rättigheter, utan också aktiv och ingående kunskap 

om dessa kulturer som leder till ömsesidig respekt och förståelse.26 

 

Detta uttalande gjordes av UNESCO- ledamoten Attiya Inayatullah och hon påpekar att det är 

inte enbart en passiv acceptans som ger respekt utan en djupgående kunskap om olika kulturer. 

För att det är först då, det uppstår en verklig och kvarstående respekt och förståelse. Man kan 

säga att individer har ett behov av att ha kunskap för att kunna förstå och med detta påstående 

menar jag att rädsla kommer från okunskap. När människor inte har tillräckligt kunskap om ett 

ämne eller företeelse, skapas en rädsla om vad som finns framför en och hur man ska bete sig 

eller behandla ämnet eller situationen. Denna rädsla försvårar respekten och istället uppstår 

förutfattade meningar, fördomar och främlingsfientlighet. Som UNESO- ledamoten har uttalat, 

är det genuint att aktivt dela och informera om olika kulturer och dess värderingar, för en ökad 

förståelse och respekt. Både Attiya Inayatullah och Hans Ingvar Roth påpekar att utbildning om 

olika kulturer som ges via skolan, är viktigt och har en betydelse roll för unga individer för att 

                                                           
23 Hans Ingvar, Roth. Den mångkulturella parken- om värdegemenskap i skola och samhälle. (Stockholm: Liber, 

1998) 11–12. 
24 Ibid. s. 11–12. 
25 Ibid. s. 11–12. 
26 Ett uttalande av UNESCO- ledamoten Attiya Inayatullah. Vår skapande mångfald- Världskommissionen för 

kultur oh utveckling. (UNESCO, 1996) s.171. 
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ha en djupgående förståelse för varandra. Roth menar att Sverige har blivit ett mångkulturellt 

land där det behövs mer kunskap för att uppnå acceptans och tolerans. Skolan har enligt Roth 

en viktig roll i identitetsskapandet för unga individer.27 Han påpekar även att på grund av den 

globaliseringen som sker, måste skolan ta större kliv med att utöka utbildningen mer 

internationellt som blir förberedande för elever när det gäller kontakt och bemötandet med 

omvärlden och kulturer.28 Skolan lämpar sig den bästa kulturella platsen idag för att kunna dela 

denna kunskap och förebygga främlingsfientlighet.29 

 

1.5.2 Tradition och identitet 

På 1600-talet var det enbart fyra religioner som existerade i Europa. De religioner som ansågs 

finnas var kristendom, mohammedanism (islam), judendom och paganism.30 Inom den 

europeiska världen, var paganism en beteckning för de icke-monoteistiska religionerna som 

senare ersattes med andra ismer och dessa är konfucianism, daoism, hinduism, shintoism, 

sikhism och slutligen buddhism.31 Katarina Plank, universitetslektor vid Karlstad universitet, 

menar att termen buddhism inte alltid varit en världsreligion och den europeiska världen har 

känt till termen de senaste tre århundraden. Sedan kom ett nytt begrepp som kallas för 

världsreligioner och buddhism blev en egen enhet. Detta gjorde att religionen växte alltmer i 

slutet av 1800-talet där böcker om den buddhistiska läran publicerades och även den 

gemensamma buddhistiska flaggan skapades. Denna flagga har tagits fram av en amerikan vid 

namnet Henry Steel32, som tillsammans med Madame Blavatsky grundade det Teosofiska 

Samfundet33. Plank menar att genom globalisering, har buddhismen nått till flera länder och har 

blivit accepterad som en världsreligion men det finns ändå flera åsikter om vad buddhism 

innebär.34 Katarina Plank menar att många män och kvinnor anser att buddhism är hur man 

                                                           
27 Hans Ingvar Roth. Den mångkulturella parken- om värdegemenskap i skola och samhälle. (Stockholm: Liber, 

1998) s. 11–13 
28 Ibid. s.21 
29 Ibid.  s. 11-13 
30 Katarina, Plank. Det mångreligiösa Sverige- ett landskap i förändring. (red). Daniel, Andersson & Åke Sander. 

(Lund: Studentlitteratur, 2015) s. 209. 
31 Plank. (2015) s. 209. 
32 Överste Henry Steel Olcott (1832–1907), grundare av Teosofiska samfundet. 
33 Plank. (2015) s.209. 
34 Katarina Plank. Det mångreligiösa Sverige- ett landskap i förändring. (red). Daniel, Andersson & Åke Sander. 

(Lund: Studentlitteratur, 2015) s.209. 
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tänker och vilka värderingar man har i livet, om man praktiserar det och det finns även 

institutioner i Buddhas namn som man kan ansluta sig med.  

Buddhism är för många buddhister en identitet och tradition, men då lyder frågan: Hur 

definieras en buddhist? Då utgår man från att en buddhist är kopplad till en religion, buddhism, 

där personen lever ett religiöst liv och tar del av religiösa traditioner.35 Katarina Plank menar 

att det är svårt att definiera en buddhist eftersom man kan tillhöra religionen genom att vara 

född i en religiös buddhistfamilj och fortsätta att praktisera den religiösa tron med närheten till 

ett buddhistiskt tempel. Dessa buddhister brukar oftast vara asiatiska buddhister. Men att man 

även kan tillhöra religionen var man än befinner sig i världen och tror på religionen. Många 

människor är inte aktiva i sin religiösa tro men lever sina liv med religiösa traditioner och 

värderingar. Det gäller att göra ett medvetet val om hur man vill leva sitt liv för att vara lycklig 

och ta hand om varandra, oftast att ta sin tillflykt till Buddha och hitta en inre själslig ro. Trots 

tillflykten till Buddha och dess tradition, kan det ändå vara otydligt om det är den som tyder att 

man har en buddhistisk identitet eller inte. Många konvertitbuddhister kan befinna sig lite 

överallt i världen, där det är flera mil till ett buddhistiskt tempel och väljer att praktisera till en 

Buddha staty i hemmet. Andra konvertitbuddhister ägnar sig åt meditation och mindfullness, 

att hitta en inre ro i sig själv och vardagen samt att vara medveten om sina handlingar som kan 

medföra bra eller dålig karma.  

Presentationen av en religion har en stor betydelse, särskilt om eleverna inte har kunskap om 

ämnet sedan tidigare. Anledningen till att det är viktigt är att eleverna tar emot informationen 

som undervisas utifrån läroböcker samt undervisning och utgår att det som lärs ut, är 

verkligheten. Den buddhistiska läran tolkas och presenteras oftast i läroböcker och 

undervisning som en filosofisk religion där en stor betoning ligger på hur man tänker och 

handlar i livet men mindre om dess religiösa traditioner.36 Todd Lewis påpekar att stor vikt 

läggs på den filosofiska sida om religionen där traditioner får inte samma tyngd. Religionen 

framställs som en lättsam och modern tro med anslutning till meditation som även har blivit 

någon sort av trend.37  

                                                           
35 Katarina Plank. Det mångreligiösa Sverige- ett landskap i förändring. (red). Daniel, Andersson & Åke Sander. 

(Lund: Studentlitteratur, 2015)  s.211. 
36 Todd Lewis. ”Representations of Buddhism in Undergraduate Teaching: The Centrality of Ritual and Story 

Narratives". Ur Teaching Buddhism in the West. (red)  V. Sogen Hori, R. Hayes & M. Shields. (London: Routlegde 

Curzon, 2002) s. 40. 
37 Martin Baumann. Buddhism in Europe- Past, Present, Prospects. (red) C. Prebish & M. Baumann. Ur Westward 

Dharma- Buddhism beyond Asia. (University of California Press, 2002). s.85. 
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Denna bild av buddhism visas fortfarande i medierna att det är en fridens religion och även en 

religion som har en medveten iakttagelse av sitt eget själsliv. Konsekvensen är att bilden av 

buddhism blir missvisande och orättvis.38 Enligt Plank, utelämnas den buddhistiska kulturen 

och dess religiösa drag i form av traditioner samt hur stor roll buddhismen har spelats i den 

militärstyrande Burma eller det inbördeskriget som skedde i Sri Lanka. Några viktiga 

informationer när det gäller buddhismens engagemang runt om i världen, tas inte oftast med i 

skolundervisningen eller i läroböckerna menar Plank och ytterligare information om hur 

asiatiska buddhisters religiösa vardag ser ut i Asien och även i Sverige hade gett en bättre bild 

på religionen.39 Framställningen av religionen i läroböcker och medierna har bland annat tolkas 

och lyft fram av teosofer, västerländska akademiker och även konvertitbuddhister, vilket 

resulterar till en otillräcklig bild på buddhismen. Detta anser Plank som ett problem eftersom 

det inte överensstämmer med verkligheten, det saknas en del kunskap som ges ut i läroböcker 

och skolundervisning om buddhism. 

 

 

1.6 Forskningsöversikt 

1.6.1 Val av kunskap om buddhism i undervisningen 

Den engelska religionspedagogen Michael Grimmitt argumenterar i sin bok om hur 

användningen av olika kunskapssyner och sättet dessa brukas kan påverka de olika kunskaperna 

som elever får av religionsundervisningen.40 Vidare analyseras Grimmitts kunskapssyner i 

boken Kan du höra vindhästen som är skriven av religionsforskaren och religionsdidaktikern 

Kjell Härenstam. I hans bok introducerar Härenstam buddhism och redogör de olika 

framställningarna som finns på religionen.41 Genom undervisning om buddhism eller andra 

religioner får elever alla sorters kunskap och det är hur elever tar emot det som är viktigt. Han 

problematiserar de olika kunskapssynerna i samband med vilka kunskaper elever ska ta emot 

och hur är det lämpligt att elever ska skaffa dessa kunskaper. I boken skriver Härenstam även 

om lärarens roll i undervisningen och framförallt när det kommer till valet av innehåll som ska 

                                                           
38 Katarina Plank. Det mångreligiösa Sverige- ett landskap i förändring. (red). Daniel, Andersson & Åke Sander. 

(Lund: Studentlitteratur, 2015) s.206. 
39 Ibid. s.206. 
40 Michael Grimmitt. Religious Education and Human Development. (Essex, 1987) s.4. 
41 Kjell Härenstam. Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik- om konsten att välja kunskap. (Lund: 

Studentlitteratur, 2000) s.20. 
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läras ut. Härenstam påpekar att det är inte enbart lärarens val av kunskap att lära ut som påverkar 

resultatet utan det är mer invecklat. Innehållet i läromedel varierar beroende på vqad 

läromedelsförfattare anser vara av vikt att ta upp om varje religion och därför kan innehållet 

variera stort i olika läromedel.42 Denna forskning anser jag relevant för min studie, då syftet är 

att förstå elevers uppfattning och vad som har använts i undervisningen om buddhism. 

Härenstam lyfter fram innehållet som lärs ut av läraren, vilken kunskap eleverna mottar samt 

hur viktigt det är att få tillräckligt med kunskap från början. Han talar även om framställningen 

av buddhism i undervisningen och detta är relevant för min studie. 

Ytterligare två religionsforskare diskuterar Grimmitts kunskapssyner i sina böcker och riktar 

funderingarna på kunskap om förståelse om varandras kulturer och traditioner. En av dessa två 

religionsforskare är Ragnar Furenhed som skriver i Livsfrågor och etik att det är människans 

omgivning som skapar en djup förståelse hos en person att förstå någon annan. Därmed är 

omgivningen betydelsefull för att förstå på djupet och då behövs ”fysisk, social, kulturell och 

historisk miljö”.43 Den andra religionsforskaren är Boel Westerberg och hon skriver om 

kunskapssyner och inhämtande av kunskap om kulturer och religioner.44 Hon menar att få mer 

information om olika traditioner och religioner är bra men om det fortsätter att bara vara 

information, skapas istället något främmande och långt ifrån där man är. Att det blir en känsla 

att religionen som undervisas är för folk som är långt borta, där det praktiseras.45 Dessa 

forskningsresultat är delvis relevanta för min studie, då det tar upp kombinationen av kunskap 

och religion samt hur viktigt det är att skapa en förverklighet, en närhet och ett djupt till denna.  

Religionshistorikern och professorn David Thurfjell skriver i sin bok Det gudlösa folket hur 

svenskar ser på buddhism och islam. I boken gör han en granskning på hur svenskar praktiserar 

religion i dagens samhälle och han granskar även deras upplevelser och uppfattning.46 Vidare 

diskuterar Thurfjell om framställningen av buddhism, att den politiska delen inom buddhism 

lämnas åt sidan och istället läggs fokus på den filosofiska delen. Därtill anser många människor 

                                                           
42Kjell, Härenstam. Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik- om konsten att välja kunskap. (Lund: 

Studentlitteratur, 2000) s.20. 
43 Ragnar Furenhed. Livsfrågor och etik: Undervisning och förståelse- exemplet religionskunskap. (Linköping: 

2000) s.118. 
44 Boel Westerberg. ”Amen sitt! Religionskunskapens didaktik från katekes till livstolkning”. Ur Religion, skole 

og kulturel integration i Danmark og Sverige. (red). Andersen Peter B et al., (Köpenhamn: Museum Tusculanums 

förlag, 2006).  
45 Ibid. s.215. 
46 David Thurfjell. Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen. (Stockholm: Molin & 

Sorgenfrei, 2015) s. 157. 
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att religion och andlighet är två olika begrepp inom buddhism och att religionen är mer 

filosofisk än religiös.47 Thurfjell är relevant för studien eftersom den tar upp uppfattning om 

buddhism och hur det framställs i Sverige. Han skriver om hur svenskar upplever och uppfattar 

buddhism, som överensstämmer med min studie. 

 

1.6.2 Buddhism i västvärlden 

Det var under kolonialtiden som många europeiska länder blev bekant med buddhismen, då 

områden såsom Sri Lanka och Burma blev koloniserade.48 Den formen av buddhismen de mötte 

var olika beroende på vilket område de hade övertagit, om det var theravāda eller mahāyāna.49 

Jacobsen skriver om buddhismen som en omvändelse religion där många människor med till 

exempel kristen bakgrund valde att konvertera sig till buddhism efter att ha besökt buddhistiska 

länder. Han skriver om omvändelsen som tog form på slutet av 1800-talet, där européer 

konverterade sig från kristendom och att det kan ha berott på kristendomens hegemoni. 

Kristendomen hade en ledande ställning under denna tid och buddhismen hade börjar sprida sig 

med religiösa rörelser som teosofi och spiritism.50 Jacobsen menar att många som anslöt sig till 

buddhism kan ha varit intresserade av religionens koncept som passar med vetenskapens 

verklighetsuppfattning och rationalitet.  

Den västerländska buddhismen är enligt Jacobsen mer modern i jämförelse med den asiatiska 

buddhismen och det kan tyda på att européer väljer intellektualismen före tradition. Européer 

väljer ofta förståelse och förnuft, förståndsmässiga förklaringar före dogmatiska företeelser och 

lekmannaorganisationer. Medan i Asien väljer de tradition där tillit (śraddhā) kommer före 

vishet (prajñā).51  

Anledningen till att buddhismen kan ha lockat många människor till att omvända sig, kan ha att 

göra med att religionen inte har kopplats till krig och militära utbredning utan har mest 

framståtts som en fredlig religion. I jämförelse med de andra religionerna som kristendom och 

islam, har militärer och soldater kopplats till dess omvändelser och tvång. En buddhist kan välja 

själv vilken väg den vill ta för att nå frälsning(nirvāṇa), till exempel kan en buddhist avstå från 

                                                           
47 David Thurfjell. Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen. (Stockholm: Molin & 

Sorgenfrei, 2015)  s. 85. 
48 Knut A Jacobsen. Buddhismen: Religion, historia, liv. (Stockholm: Natur och Kultur, 2002) s.264. 
49 Ibid. s.265. 
50 Ibid. s.265–266. 
51 Ibid. s.267. 
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ritualer utan att känna sig ovärdig frälsning. Denne person är fortfarande en buddhist, följer 

grundtankarna inom buddhism och lever efter karma och goda handlingar.  

I boken Teaching buddhism in the West skriver Todd Lewis att det finns tre sorters andliga 

strävanden inom buddhismen för att uppnå nirvana och det är genom att delta i ritualer för att 

visa sina goda handlingar. Den andra är att genom att inte skada någon annan varelse och göra 

goda handlingar som är omtänksamt, karma.52 Begreppet karma betyder att göra meritskapande 

handlingar och är en moralisk lag som innebär att handlingar som en människa gör i det här 

livet, har stor påverkan hur människans nästa liv kommer att bli.53 Den tredje vägen enligt 

Lewis är meditation genom att komma i kontakt med sin inre själ och att finna en inre ro.  

Meditation kopplas oftast av många människor med buddhismen medan andra kopplar det till 

att hitta sin inre ro och att komma bort från frustatration och kaos i sitt liv. Som Jacobsen 

påpekade om att buddhismen har fått ett moderniserat prägel när det gäller buddhistiska 

traditioner54, delar även religionsprofessorn Martin Baumann likadana åsikter om religionens 

expansion i väst.55 Baumann menar att den buddhismen som kommer från Asien, har förändrats 

i västerländska länder och fått en trendig bild. Att meditera har skyltats i sociala medier och i 

tusentals böcker som en självhjälp för att hitta inre ro. Många människor som gör detta, 

mediterar eftersom det har blivit ett ämne som talas och uppmuntras överallt utan någon 

koppling till gudar eller dogmer. Många människor i västerländska länder följer denna 

avstressande trend men det blir att själva visdomen som den buddhistiska traditionen innehar, 

faller tyvärr bort i den upptrissade materialismen som finns i västerländska länder.56  

En del människor känner inte till religionens viktiga grundtankar, budskap och ritualer utan kan 

lätt bli påverkade av en samhällstrend där framställningen av religionen blir ytligt. Det finns 

säkerligen en del icke-buddhister som saknar kännedom om vilka levnadsregler som finns inom 

buddhism. Till exempel vilka ritualer och högtider som är viktiga inom buddhism för en vanlig 

buddhist i Asien och i Sverige. 

                                                           
52 Todd Lewis. ”Representations of Buddhism in Undergraduate Teaching: The Centrality of Ritual and Story 

Narratives”. Ur Teaching Buddhism in the West. (red)  V. Sogen Hori, R. Hayes & M. Shields. (London: Routlegde 

Curzon, 2002). 
53 Donald S Lopez Jr. Buddhism in practice: Abridged edition. (New Jersey: Princeton University Press, 2007) 

s.14. 
54 Knut A Jacobsen. Buddhismen: Religion, historia, liv. (Stockholm: Natur och Kultur, 2002) s.266. 
55 Martin, Baumann. “Buddhism in Europe- Past, Present, Prospects”. Ur Westward Dharma- Buddhism beyond 

Asia. (red.) C.Prebish & M. Baumann. (University of California Press, 2002) s.85. 
56 Daniel Lopez. “Prisoners of Shangri- La”. Ur Tibetan buddhism and the West. (Chicago University Press, 1999). 
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Buddhism kan ses vara en dubbelreligion, som går att dela de som praktiserar i två grupper: de 

som följer levnadsreglerna och lever i samhället och de som följer levnadsreglerna plus 

ytterligare några regler till och lever i templet som religiösa företrädare.57 Att det byggs tempel 

i Sverige har visat att vårt land har blivit mångreligiöst och det är ett tecken att vi får fler 

perspektiv på livet samt att utöka vår förståelse för andras levnadssätt. Denna förståelse är viktig 

att åstadkomma för att kunna leva sida vid sida med varandra och att kunna leva fredligt oavsett 

religion, etnicitet, kön och ursprung. 

 

 

1.6.3 Representation av buddhism i läromedel 

I svenska gymnasieskolor är religionskunskap ett gemensamt ämne och i läroplan för 

grundskola, förskoleklassen och fritidshem står det följande: 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, 

livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå 

och leva i ett samhälle präglat av mångfald […] Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar 

kunskaper om hur människor moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och 

livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och 

trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.58 

 

Skolverkets Lgr11 menar att elever ska ges möjlighet att utveckla till sociala individer i 

samhället med ökad förståelse på sina medmänniskor. Till socialisationsprocessen hör att de 

ställer allt fler frågor om himmel och jord, livsstilar, klädval, matval, religion, etnicitet och kön. 

De kommer i kontakt med vänner, bekanta, främlingar som har en helt annan livsstil och 

värderingar och för att fortsätta växa för ökad förståelse, måste det ges mer kunskap om 

religionerna. Skolan utgör stor del för individutvecklingen, där identitet skapas och genom 

skolan får eleven en uppfattning av sig själv samt omgivningens.59 Roth menar att skolan är en 

samlingpunkt i ett mångkulturellt samhälle där det förekommer konflikter om bland annat 

                                                           
57 P-A Berglie. ”Dessa underbara droppar jag druckit.. Synen på berusningsmedel inom hinduism och 

buddhism”. H. Rydving (red.) Ur Rus & rit – om droger och religioner. (Örebro: Libris, 1996) s.99. 
58 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (Hämtad 2016-12-20). 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap  
59 Hans Ingvar Roth. Den mångkulturella parken- om värdegemenskap i skola och samhälle. (Stockholm: 

Skolverket, Liber, 1998) s.12. 
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normer, värderingar, livsstilar och då är det viktigt att ha den mångkulturella parken som 

modell. Där eleverna får ett brett kulturellt perspektiv och eleverna har en chans att berätta om 

sina egna berättelser från sina egna trosföreställningar.  

För att uppfylla kunskapskraven som skrivs i Lgr11, har det sedan 1991 blivit bestämt att skolor 

och lärare får friheten att välja vilka läromedel som de vill använda i undervisning och innan 

dess var det staten som bestämde valet av läromedel.60 Då Skolöverstyrelsen och Statens institut 

för läromedelsinformation inte längre fanns, avslutades den statliga förhandsgranskningen som 

gjordes på läroböckerna.61  

 

 Kvalitetssäkringen ligger i dag på lärarna och indirekt på lärarutbildningen - att man utbildar 

 lärare till att kunna göra bra kvalitetsgranskningar av läromedel och att göra lärarna medvetna om 

 att ingen annan granskar kvaliteten på läromedel.62 

 

Istället utbildas blivande lärare när de går på lärarutbildningen för att kunna göra en 

kvalitetsgranskning på läromedel som finns i deras framtida undervisning. Det är i klassrummen 

som läromedel blir levande63, där läromedlets innehåll har stor betydelse för 

kunskapsförmedling till eleverna. Då innebär det att läraren har en stor frihet att kunna påverka 

undervisningens innehåll och vilka läromedel ger en rättvis presentation om ämnet. Många 

gånger kan valet av läromedel bli att lärare använd de läromedel som redan finns på skolan men 

läraren får ändå välja förlagens val och även författarna.64  

Läraren är makthavaren som kan styra undervisningens innehåll och variation, där eleverna får 

en bred kunskap om ämnet.65 Enligt Todd Lewis kan innehållet i läroböcker och undervisningen 

                                                           
60 Anna Johnsson Harrie. ”Staten och läromedlen: En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av 

läromedel 1938–1991”. Linköping Studies in Pedagogic Practices No 10/ Linköpings Studies in Behavioural 

Science No 142. (Linköping, 2009) s. 12-14. 
61 Anders Calderon. Skolverket- Hur väljs och kvalitetssäkras läromedel? (Hämtad 2017-04-05). 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras-

laromedel-1.181769 
62 Ibid. (Hämtad 2017-04-05). 
63 Staffan Selander. ”Pedagogic Text Analysis”. Ur Julkunen, Liisa m.fl. Research on Texts at School. (Joensuu: 

1991) s.30. 
64 Johan Wickström. ”Didaktisk textkompetens”. Ur Religionsdidaktik- Mångfald, livsfrågor och etik i skolan. 

(red.) Malin Löfstedt. (Lund: Studentlitteratur, 2011) s.157. 
65 Todd Lewis. “Representations of Buddhism in Undergraduate Teaching: The Centrality of Ritual and Story 

Narratives”. Ur Teaching Buddhism in the West. (red)  V. Sogen Hori, R. Hayes & M. Shields. (London: 

Routlegde Curzon, 2002). s.40. 
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i skolan ibland få fram en orättvis bild på buddhismen. Han menar att det görs textbaserade 

tolkningar där det läggs stor vikt på den förnuftiga förståelsen av Buddha läran och som i sin 

tur resulterar att buddhism kopplas till filosofi och inte religion.66 Läromedel som blir valda, 

måste ha rätt och tillräckligt innehåll om alla religioner för att ge en rättfärdig bild. När det 

gäller den ensidigt positiva framställningen av buddhism i media och i böcker, kan det ge en 

vinklad bild som inte alls är uppdaterad och aktuell.67 Detta skriver Sundström om i sin uppsats 

och hon beskriver även risken som finns när det inte finns religiösa praktiker nära, blir det 

enbart fakta som tas in och ingen upplevelse eller nära verklighet till religionen.  

 

 

1.7 Metod och material 

I uppsatsen har jag valt en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer och enskilda 

intervjuer av elever med buddhistisk bakgrund, samt elever utan buddhistisk bakgrund. 

Intervjufrågorna finns som bilaga. I detta avsnitt kommer jag att redogöra vilka byggstenar som 

har använts till den kvalitativa intervjustudien i form av fokusgrupper och enskilda intervjuer.  

 

1.7.1 Tillvägagångssätt och material för den kvalitativa intervjustudien 

Med denna studie kommer jag att söka kunskap om undervisning och lärande, utifrån några 

elevers uppfattning om buddhism på högstadiet. Den metoden som används i undersökningen 

för att besvara de frågeställningarna är en kvalitativ metod och är inriktade till en grupp elever. 

Den kvalitativa intervjun innebär att alla frågor är klara i förväg och följer därför en bestämd 

struktur som liknar ett vanligt samtal men förhåller sig till ett specifikt ämne. Intervjuaren är 

den personen som ser till att respondenterna håller sig till ämnet men måste se till att inte styra 

alltför mycket genom att ställa ledande frågor.68 Vid intervjustudien, är det viktigt att 

                                                           
66 Todd Lewis. “Representations of Buddhism in Undergraduate Teaching: The Centrality of Ritual and Story 

Narratives”. Ur Teaching Buddhism in the West. (red)  V. Sogen Hori, R. Hayes & M. Shields. (London: 

Routlegde Curzon, 2002). s.40. 
67 Maria Sundström. Buddhism i gymnasieskolan: En studie om undervisningens innehåll och elevers tillägnade 

av kunskap i kursen Religionskunskap A. (Högskolan i Gävle: Diva, januari 2011). 
68 Sonja Kihlström. ”Intervju som redskap”. Ur Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. (Stockholm: Liber, 2007) s. 48. 
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intervjuaren inleder frågesamtalet med fokus på respondenternas svar när det gäller deras 

uppfattningar om ämnet.  

 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? I ett 

intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om sin livsvärld, hör dem 

uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord…69 

 

Intervjuaren ska även försöka att undvika sin egen bedömning och erfarenhet genom att 

analysera sina förkunskaper om ämnet innan intervjun påbörjas. Anledningen till att denna 

kvalitativa metod användes vid intervjustudien, berodde på hur många elever med buddhistiska 

bakgrund som jag kunde komma i kontakt med och även var villiga att ställa upp med intervjun. 

En ytterligare orsak till att utföra en kvalitativ intervju som forskningsmetod, är att komma 

närmare respondenternas värld, deras erfarenheter och inte enbart utgå från de vetenskapliga 

förklaringarna.70 

Planeringen av intervjustudien har följt Brinkmans och Kvales metodbeskrivning71: Ämne, 

förförståelse, intervjupersoner, etiska regler, planering, pilotintervju, intervju, transkribering, 

analys och kartläggning. Först valde jag ämnet buddhism, eftersom jag blir gymnasielärare. 

Som gymnasielärare ville jag veta vilka förkunskaper (förförståelse) som eleverna har när de 

kommer till gymnasiet. Nu när temat till studien har valts, formulerade jag syfte och dess 

frågeställningar. Jag fördjupade mig i litteraturen, för att vara förberedd på intervjuerna. Jag 

utgår från att informanter med buddhistisk bakgrund har redan en överblick över sin 

förförståelse om buddhism och är medvetna om vad de hade lärt sig på högstadiet. Med ämnet 

och förförståelsen avklarade, är det då dags att välja vilka som ska ingå i intervjustudien. 

Intervjuaren ska ha i åtanke att när valet av undersökningsgruppen görs, är det givande att välja 

personer som har erfarenheter av ämnet och som är relevanta för intervjustudien.  

Sedan är det viktigt att ta del av Vetenskapsrådets etiska principer, forskningskrav och 

individskyddskrav72 särskilt när det är barn eller elever som ska intervjuas eftersom de kan vara 

                                                           
69 Svend Brinkmann & Steinar Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund: Studentlitteratur, 2009) s. 10. 
70 Ibid. s. 11. 
71 Byggstenarna skrivs i kursiv stil. 
72 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. (Hämtad 2016-11-24) s. 9. 
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omyndiga. Detta är ansenligt viktigt i min studie eftersom jag har intervjuat elever som är under 

18 år. Eleverna har fått med sig ett missivbrev hem för att bli signerade av sina föräldrar. Enligt 

Vetenskapsrådet finns det fyra huvudkrav inom Individskyddskravet som är viktiga inför/under 

en intervjustudie och dessa är (mer utförligt: se avsnitt Etiska överväganden): 

 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet73 

 

Efter att ha tagit del av Vetenskapsrådets huvudkrav, kan planering av intervjufrågor påbörjas 

med syftets frågeställningar som utgångspunkt. Intervjuaren ska kunna skilja på 

frågeställningar och intervjufrågor, eftersom dessa två inte är densamma.  

Frågeställningar utgår från syftet och är formulerade för att förtydliga det. Det är alltså inte 

frågeställningarna som ska ställas till respondenten, dessa ska du besvara utifrån respondentens svar på 

intervjufrågorna. […] En öppen fråga kan liknas vid en fråga som inte har ett färdigt svarsalternativ.74 

 

När intervjufrågorna hade bearbetats, valde jag att utföra en pilotintervju. Genom att genomföra 

en pilotintervju kan intervjufrågorna testas och bedömas om de besvarar studiens syfte samt 

frågeställningar. Slutligen kan pilotintervjun leda till att intervjuaren får erfarenhet av att 

intervjua. Med mer erfarenhet ökar möjligheten att förbättra intervjusituationen.75  

Mitt urval av fokusgrupp gick till att jag tog kontakt med en buddhist som har stort kontaktnät. 

Han hjälpte mig tillfråga unga buddhister som har gått ut högstadiet. Jag kom i kontakt med de 

unga buddhisterna och berättade för dem hur en fokusgruppsintervju går till. I 

överensstämmelse med fokusgruppen, har intervjufrågorna delats ut till dem vid 

intervjutillfället och då skedde en genomgång på vilka frågor som kommer att ställas. Jag valde 

att inte dela ut följdfrågorna utan dessa hade jag på mig för användning. Intervjun genomfördes 

                                                           
73 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s. 7–15 (hämtad 2016-11-24). 
74 Sonja Kihlström. ”Intervju som redskap”. Ur Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. (Stockholm: Liber, 2007) s. 50. 
75 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. (Malmö: Liber, 2011) s.422. 
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i fokusgruppens skola. Följande materialet användes vid intervjutillfället: inspelning i mobilen, 

anteckningsbok och penna. Efter intervjun påbörjades en transkribering samt bearbetning av 

svaren. 

 

1.7.2 Fokusgrupps-, semistrukturerade- och enskilda intervjuer som metod 

Genom att använda fokusgrupper till undersökning kommer åsikter, attityder och idéer till 

uttryck i en grupp76 och de elever som deltar i undersökningen har kännedom om att stor fokus 

kommer att vara på ett speciellt ämne för diskussionerna. Att använda fokusgruppsintervju som 

ett redskap till studien, anser jag relevant eftersom på det sättet får jag ett djupare samtal med 

respondenterna. Med fokusgruppsintervju ställs följdfrågor som intervjuaren anser relevanta 

för att besvara studiens syfte och ytterligare en viktig del med denna metod är ögonkontakten. 

Det verktyget som användes vid intervjutillfället var en mobiltelefon där fokusgruppssamtalet 

spelades in och även anteckningar gjordes som bland annat innefattar begreppsförklaringar 

inom buddhism. Intervjun har skett i en skola efter skoltid, för att inte störas av obehöriga till 

studien och skolan valdes för att fokusgruppen är redan bekanta med platsen och kan skapa en 

känsla av trygghet för deltagarna. Min åsikt som blivande lärare är att denna form av intervju 

passar denna åldersgrupp. I en situation där flera jämnåriga sitter tillsammans, känner 

ungdomarna sig snabbare bekväma. Jag har även tänkt på placeringen, att alla kan se varandra 

och jag blir en del av gruppen. 

 Min erfarenhet blev som Brinkmann och Kvale uttrycker: att intervjumetodik som 

forskningsform liknar ett samtal med deltagarna där intervjuaren lär känna dessa personer och 

få en förståelse av deltagarnas svar genom specifika frågeställningar inom ett ämne eller 

område.77  

Intervju är en vanligt förekommande metod inom kvalitativ forskning78 och för att få intervjun 

att vara så avslappnat som möjligt, valde jag att framföra med en semistrukturerad intervju. 

Deltagarna har fått ta del av intervjufrågorna innan intervjun med en genomgång av vilka frågor 

som ska ställas (se avsnitt 1.7.1) men är medvetna om att frågorna kan ställas i annan ordning 

och kan även omformuleras under intervjustudiens gång. Deltagarnas svar och berättande kan 

                                                           
76 Victoria Wibeck. Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. (Lund: 

Studentlitteratur, 2010). 
77 Svend Brinkmann & Steinar Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund: Studentlitteratur, 2009) s. 15. 
78 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. (Malmö: Liber, 2011) s.433. 
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påverka frågornas ordning samt följdfrågorna som kan föra vidare samtalets ämne till en 

djupare nivå. En semistrukturerad intervju liknar ett vanligt samtal79, där frågorna berör det 

ämnet som respondenten berättar om. Dock är det intervjuaren som förblir att behålla kontrollen 

att leda frågesamtalet i rätt riktning.80 Med semistrukturerad intervju som metod, kan deltagarna 

möjligtvis bli avslappnade vilket resulterarar att deras berättande kan vara mer omfattande och 

detaljerande. Jag lyckades försäkra svaren på mina frågeställningar genom att mina informanter 

kunde föra egna diskussioner och följa tråden vidare. Jag ryckte in med mina följdfrågor där 

jag kände att det var viktigt. 

Utöver fokusgruppsintervju finns det en till metod jag har använt för att genomföra 

intervjustudien och det är enskilda intervjuer. Anledningen till att det blev ytterligare en metod, 

berodde på att deltagarna inte hade möjlighet att sammanstråla till samma träff. De enskilda 

intervjuerna påträffade vid olika tillfällen och intervjuformen var full strukturerade med 

följdfrågor.  

 

1.7.3 Hermeneutik som metod  

Studien är inriktade på elever med och utan buddhistisk bakgrund som delar sina erfarenheter 

gällande buddhism i skolan. Av den anledningen reflekterade jag över undersökningssyftet och 

insåg att det även handlar om tolkningslära. Hermeneutisk tolkning betyder att ha förståelse för 

någons upplevelser, känslor och tankar samt förstå personens situation den befinner sig i. Det 

innebär att genom att undersöka en persons upplevelser och perspektiv, kan tolkningsläran bilda 

en förståelse för personen i ett speciellt sammanhang och inte enbart genom iakttagelse.81 

Deltagarna svarar intervjufrågorna genom att berätta om deras uppfattning och erfarenheter om 

buddhism på högstadiet. Därmed finner jag lämpligt att använda mig av hermeneutiken i studien 

för att förstå elevernas perspektiv och upplevelser kring ämnet. En del kan känna igen 

användningen av hermeneutiken vid bibeltolkning och anledningen till det sambandet är att den 

forskarmetoden användes först och främst av präster för att tolka bibeln.82 I dag har 

hermeneutiken blivit en tolkningslära gällande människors upplevelser och livsvärldar, där det 

                                                           
79 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. (Malmö: Liber, 2011) s.412–416. 
80 Annika Lantz. Intervjumetodik, 2: a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2007) s.10–17.   
81 Torsten Thurén. Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. (Stockholm: Liber, 2007) s.94–95. 
82 Per-Johan Ödman. Tolkning, förståelse och vetande: Hermeneutik i teori och praktik. (Göteborg: Norstedts 

akademiska förlag, 2007) s. 25.  
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läggs stor vikt på att nå förståelse på andras föreställningar om olika fenomen i världen.83 På 

det sättet får intervjuaren en inblick i respondentens livsvärld samt försöka att sätta sig in genom 

tolkningar av svaren. 

Det går att utmärka fyra olika punkter inom hermeneutisk metod och dessa kan sammanfattas 

inom dessa kategorier: förförståelse, förståelse, förklaring och tolkning.84 En ny förståelse 

bildas när intervjuarens förförståelse blandas samman med en annan kunskap om ett ämne som 

analyseras. Med de två perspektiven på ämnet, bildas då denna nya förståelse. Deltagarnas 

perspektiv samt berättelser är utifrån deras upplevelser och även deras tradition som de lever 

dagligen.85 Den förförståelse som forskaren har, kan vara tankar, idéer, känslor och upplevelser 

om ämnet i samhället och även ämnet i studien. En förförståelse kan därför associeras med 

tradition, eftersom människor lever med vissa normer och olika levnadssätt i samhället. 

Personers upplevelser kan vara baserade på tradition men även perspektiv på olika fenomen i 

samhället.86 Därför anser jag den hermeneutiska metoden relevant för min studie, då jag vill 

använda min förförståelse om ämnet buddhism i skolan.  

Genom denna intervjustudie får jag reda på vilken uppfattning informanterna har om innehållet 

i undervisningen om buddhism, deras upplevelser om innehållet och uppfattningen om 

buddhism. De resterande punkterna inom hermeneutisk metod är förklaring och tolkning. Enligt 

Ödman är det deltagarnas berättelser och uppfattningar som tolkas och ges därefter en 

förklaring.87 Forskaren måste huvudsakligen förstå vad som ska klargöra först, för att sedan 

kunna förklara fenomenet. Genom förklaringen kommer en egen erfarenhet som sätter mer 

tyngd på förståelse, då det som förklaras är verkligt. Med förförståelse, förståelse, tolkning och 

förklaring kan det uppstå nya kunskaper och perspektiv som blir tydligare för många människor.  

Med hermeneutik som redskap i studien, vill jag beskriva samt lyfta fram några elever med och 

utan buddhistisk bakgrund hur de uppfattar undervisning av buddhism på högstadiet. Min 

förförståelse kommer att presenteras först i analysavsnitt för att kunna klargöra vilket är mina 

                                                           
83 Ulf Bjereld & Marie Demker & Jonas Hinnfors. Varför vetenskap: om vikten av problem och teori i 

forskningsprocessen. (Lund: Studentlitteratur, 2009). 
84 Per- Johan Ödman. ”Hermeneutik och forskningspraktik”. Ur Kunskapande metoder inom 

samhällsvetenskapen. (Lund: Studentlitteratur, 2004) s. 74. 
85 Per-Johan Ödman. Tolkning, förståelse och vetande: Hermeneutik i teori och praktik. (Göteborg: Norstedts 

akademiska förlag, 2007) s. 50. 
86 Ibid. s. 25–26. 
87 Per- Johan, Ödman. Hermeneutik och forskningspraktik ur Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 

(Lund: Studentlitteratur, 2004) s. 75. 
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upplevelser och tankar kring ämnet jag upplevde på högstadiet. Sedan kommer deltagarens 

berättelser och uppfattning in, vilket bidrar till en förståelse, tolkning och blir sedan en 

förklaring. Anledningen till att jag kommer att börja med förförståelse är att få en ökad 

förståelse på deras situation om religion i skolan fast med buddhism som fokus. 

 

 

1.7.4 Metodkritik, validitet och reliabilitet 

I en undersökning brukar man ta hänsyn till reliabilitet och validitet. Begreppet reliabilitet som 

betyder tillförlitlighet, innebär att undersökningen går att genomföra ett antal gånger och 

resultaten blir likadana om det görs om på samma sätt. Med likadana metoder och 

tillvägagångsätt.88 Med validiteten som betyder giltighet innebär det att svaren som forskaren 

får in, ska mätas och överensstämma med de frågorna i undersökningen.89 Forskare har frågat 

sig om begreppen reliabilitet och validitet är relevanta för kvalitativ forskning.90 Eftersom 

validitet och reliabilitet anses vara mest lämpligt vid kvantitativ forskning, i min studie 

förekommer detta endast begränsat. 

Innan genomförandet av intervjutillfället, använde jag en pilotintervju för att prova om frågorna 

var lämpliga och detta resulterade i smärre justeringar. Semistrukturerad- och 

fokusgruppsintervju användes när intervjustudien genomfördes. Användningen av 

semistrukturerade intervjuer är relevant speciellt när flera forskare ska redogöra om det går att 

jämföra ett fenomen.91 Om någon annan skulle använda intervjufrågorna, skulle dennas resultat 

kunna jämföras med resultatet av min undersökning. 

Jag har utfört två enskilda intervjuer. Metodkritiken mot semistrukturerade intervjun är att 

tidsramen kan variera, eftersom det kan ta lite längre tid att genomföra intervjun med en 

fokusgrupp än med enskilda deltagare. Fördelen med att använda sig av semistrukturerad 

intervju är deltagarna kan känna sig bekväma eftersom den metoden liknar ett vanligt samtal. 

Nackdelen med denna metod är att ett missförstånd kan uppstå när intervjuaren ställer en fråga 

som sedan respondenten svarar felaktigt på grund av att denne har uppfattat frågan fel. Men det 

är inte respondentens fel att missförstånd kan uppstå, det är intervjuarens ansvar att korrigera 

                                                           
88 Judith Bell. Introduktion till forskningsmetodik, 4:e uppl. (Danmark: Narayana Press, 2007) s.117. 
89 Jan Trost. Enkätboken, 3:e uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2007) s.65.  
90 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. (Malmö: Liber, 2011) s.351. 
91 Ibid. s.416. 
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och se till att man talar om samma sak. Detta gäller även när intervjuaren ställer följdfrågor, för 

intervjuaren måste då bedöma själv svarens lämplighet till varje fråga. Trots att med hjälp av 

pilotintervju, kan intervjuaren betrakta frågorna relevanta till deltagarna men missförstånd kan 

uppstå om deltagarna har svenska som andra språk och ifall de behärskar svenska språket väl. 

I enlighet med det faktumet, måste intervjuaren vara medvetna om situationen och omformulera 

frågorna men ändå tänkas vara lämpliga för att få in reliabilitet och validitet med frågorna. 

Jag finner fokusgruppsintervju som metod gynnande för min undersökning eftersom det kan ge 

deltagarna en mer avslappnad och bekväm känsla under intervjutillfället. Dock insåg jag att 

blygsamma deltagare kan låta de andra deltagare att ta mer plats och det blev nästan att de 

deltagarna som talade mest, var först på att svara frågorna. Blygsamma och tystlåtna deltagare 

kan även välja att svara likadant som föregående respondent och då kan intervjusvaren bli 

opålitliga. Denna påstående som är min åsikt, kan även kopplas till ovanstående uttalande om 

missförstånd som kan uppstå med deltagare som har svenska som andra språk. 

Det finns en medvetenhet i urvalet av deltagare eftersom frågeställningarna berör 

respondenternas minnesbild av en skolform de har lämnat för ett antal år sedan och detta kan 

utgöra en felkälla. Jag är medveten om denna möjlighet till en felkälla. 

 

1.7.5 Etiska överväganden 

I dagens samhälle är forskning viktig för utveckling och inkluderar oftast människor som 

medverkar och därför finns det några etiska principer som behövs att ta hänsyn till.92 Detta kan 

genomföras med hjälp av människor genom till exempel: enkäter och intervjuer i olika former. 

Människor som medverkar i forskningen befinner sig i en sårbar och utsatt situation och därför 

är det essentiellt för intervjuaren att ta del av de etiska principer som finns för att slutföra 

forskningen. Enligt Vetenskapsrådet måste forskaren ta del av de etiska reglerna, forskarkravet 

och individsskyddskravet för att planera och genomföra en forskning och dessa har jag tagit del 

av. Det finns fyra etiska grundkrav inom Individsskyddskravet och dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.93  

                                                           
92 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2016-11-26) s. 7–15. 
93 Ibid. s. 7–15. 
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Alla eventuella respondenter ska ha möjlighet att säga ja eller nej till att bli intervjuade och de kan 

också när som helst avbryta intervjun. Om du avser att intervjua barn eller elever som är omyndiga 

måste föräldrar/vårdnadshavare ge sitt samtycke.94 

 

I informationskravet beskrivs det att deltagarna som medverkar i undersökningen, måste ha 

varit informerade om studiens syfte samt att deras medverkan är frivillig och går att avbryta i 

vilken stund som helst. Den första personen som jag tog kontakt med för studien, är en 

konvertitbuddhist som är känd för sitt deltagande i det buddhistiska templet i Sverige. Med hans 

hjälp, hoppades jag på att bli presenterad för buddhistiska munkar och nunnor. Jag hoppades 

att han kände till några unga buddhister som skulle kunna medverka i studien. Varje deltagare 

fick veta studiens syfte i förväg samt vilka rättigheter de har gällande intervjun. Informanterna 

borde få information om studien både skriftligt och muntligt.95 Några av deltagarna är 

minderåriga och jag skickade därför ut ett underlag till föräldrarna om studiens syfte samt de 

etiska principer som finns angående deltagandet av en intervju.  

Efter att deltagarna har blivit informerade om studiens syfte, är nästa krav inom 

Vetenskapsrådets etiska principer, nämligen det samtyckeskravet som innebär att deltagarna ska 

känna till att deras medverkan är frivillig och att även under intervjustudiens gång har rätt att 

avbryta sin medverkan.96 Deltagarna ska bli erbjudna att ta del av transkriptionen efter 

intervjustudiens gång om det så önskas och har rätt att ha tillgång till det. 97 För att följa 

samtyckeskravet, fick deltagarna information om frivilligheten samt godkännanden från sina 

föräldrar och även tillgång att ta del av transkriptionen. Dock ansåg ingen av deltagarna att det 

var nödvändigt och ingen transkription delades ut. 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, som handlar om deltagarnas integritet och deras 

personuppgifter ska skyddas. Deltagarnas personuppgifter om deras identitet måste hålla 

anonymt, vilket innebär att det är viktigt att informationen samlas in,98 är enbart intervjuaren 

som handskas med materialet och inte några icke auktoriserade.99 Jag har transkriberat och 

                                                           
94 Sonja Kihlström. ”Intervju som redskap”. Ur Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. (Stockholm: Liber, 2007) s. 49–50. 
95 Göran Hermerén. God forskningssed. (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011) s.43. 
96 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2016-11-26) s.9. 
97 Göran Hermerén. God forskningssed. (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011) s.44. 
98 Ibid. s.67–69. 
99 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2016-11-26) s.12. 
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hanterat varsamt det materialet som har samlats och den enda personen som har haft tillgång 

till transkriberingen är min handledare. 

Det sista kravet är nyttjandekravet och det innebär att allt material som har samlats in, ska då 

nyttjas bara för forskningen och ingenting annat.100 Undersökningen genomförs för att besvara 

mitt syfte och mina frågeställningar om buddhismundervisning och det insamlade materialet 

används enbart i den här studien.  

 

 

1.8 Urval 

Med denna undersökning, vill jag undersöka elevers uppfattning om buddhism i skolan. För att 

komma i kontakt med elever som har buddhistisk bakgrund, valde jag att träffa en 

konvertitbuddhist som är aktiv i ett tempel i Sverige. Mötet med konvertitbuddhisten var för att 

få kännedom om hans uppfattning om buddhism i allmänhet och buddhism i Sverige men även 

om han kände till unga buddhister i länet. Han presenterade mig för munkarna, nunnan och en 

av de ”medhjälparna” i templet. Jag väljer begreppet ”medhjälparna” eftersom det är personer 

som tar hand om munkarna och nunnan i templet genom att laga mat, diska och hjälpa dem med 

städningen. Denna person känner till unga buddhister och med hans hjälp har jag tagit kontakt 

med dem.  

Jag har valt att intervjua ungdomar från och med gymnasiet för att vara säker på att de har läst 

religionskunskap på högstadiet. Min studie utgår från att denna minnesbild ska besvara studiens 

frågeställningar. 

Åldersgruppen är mellan 17 till 21 år och anledningen till att det blev upp till 21 år, är att det 

har varit svårt att få deltagare till studie. Samtliga personer har medverkat i undersökningen och 

de har fått fiktiva namn för att bevara deras identitet. Fem informanter är i vuxen ålder i studien, 

men de var gymnasieelever när intervjun genomfördes. Anledningen till att de är i vuxen ålder 

och fortfarande går på gymnasiet, är att de gick ett extra år på högstadiet och även några extra 

år än de tre ordinarie åren på gymnasiet.  

                                                           
100 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2016-11-26) s. 14. 
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Michel är 17 år gammal och går i årskurs 1 på en gymnasieskola. Han är ursprungligen från 

Thailand och är en troende buddhist. Han har bott i Sverige i cirka 5 år. Båda föräldrarna är 

buddhister. 

Kim är 17 år gammal och går i ett introduktionsprogram (IM) på en gymnasieskola. Hon är 

ursprungligen från Thailand och är troende buddhist. Hon har bott i Sverige i cirka 5 år. 

Föräldrarna är buddhister. 

Alex är 17 år gammal och går i årskurs 2 på en gymnasieskola. Han är ursprungligen från 

Thailand och är troende buddhist. Han har bott i Sverige i cirka 8 år och har en förälder som är 

buddhist. 

Eva är 17 år och går i årskurs 2 på gymnasiet. Hon är född i Sverige och är kristen. Hon har en 

förälder som är kristen och en som är icke-religiös.  

Hans är 17 år och går i årskurs 2 på gymnasiet. Han är född i Sverige och är icke-religiös samt 

har föräldrar som är icke-religiösa. 

Anna är 17 år gammal och går på gymnasiet. Hon är född i Mongoliet och är buddhist. Hennes 

föräldrar är buddhister. 

Sanna är 17 år gammal och går på gymnasiet. Hon är född i Sverige och är kristen. Hennes 

föräldrar är kristna. 

Anton är 17 år gammal och går på gymnasiet. Han är född i Sverige och vill konvertera sig till 

buddhismen. Hans föräldrar är icke-religiösa. 

Andrea är 17 år gammal och går på gymnasiet. Hon är född i Sverige och är kristen. En av 

hennes förälder är kristen och den andra är icke-religiös. 

Elliot är 18 år gammal och går i ett introduktionsprogram (IM) på en gymnasieskola. Han är 

ursprungligen från Thailand och är troende buddhist. Han har bott i Sverige i cirka 3 år. Båda 

föräldrarna är buddhister. 

Max är 18 år och går i årskurs 3 på gymnasiet. Han är född i Sverige och är kristen. Hans 

föräldrar är kristna.  

Martina är 18 år och går i årskurs 3 på gymnasiet. Hon är från Israel och har judendom som 

religion. Båda av hennes föräldrar är judar, varav en av dem har konverterat sig till religionen. 
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Love är 20 år gammal och har gått på högstadiet och gymnasiet. Hon är ursprungligen från 

Mauritius och är icke troende. Hon har bott i Sverige i cirka 13 år. Hennes föräldrar är kristna. 

Robyn är 21 år gammal och har gått på högstadiet och gymnasiet. Han är ursprungligen från 

Thailand och har buddhistisk bakgrund men är icke troende. Han har bott i Sverige i cirka 10 

år. Hans föräldrar är buddhister. 

Kris är 21 år gammal och har gått på högstadiet och gymnasiet. Hon är född i Sverige och är 

icke-troende. Båda föräldrarna är svenskfödda och är inte religiösa.  

Sam är 21 år gammal och har gått på högstadiet och gymnasiet. Han är född i Sverige och är 

icke-troende. Båda föräldrarna är svenskfödda och är inte religiösa. 

Charlie är 50 +, en konvertitbuddhist som delade med sig om sin uppfattning om Buddhism i 

Sverige samt som följde med och presenterade mig för munkarna, nunnan och medhjälparen i 

templet. En intervju genomfördes med denna informant för att förstå miljön bättre. 

 

1.9 Avgränsning 

Undersökningens syfte är att intervjua gymnasieelever som har gått på en högstadieskola i 

Sverige och ta reda på deras uppfattning om buddhismundervisning. Enligt min planering ville 

jag att det skulle vara lika många unga med och utan buddhistisk bakgrund men är dock svårt 

att komma i kontakt med elever med buddhistisk bakgrund. Genom Charlie kom jag i kontakt 

med elever med buddhistisk bakgrund och han ordnade även ett besök med två munkar i ett 

buddhistiskt tempel. Det sistnämnda är en exkurs i min studie. Ytterligare åtta gymnasieelever 

intervjuades, varav en har buddhistisk bakgrund. Det totala antalet elever i denna studie är 

sexton. 

 

1.10 Disposition  

Denna uppsats består av sex kapitel. I det inledande kapitlet ges det en introduktion om ämnet 

som ska analyseras. Syftet med denna studie som är att undersöka hur sexton deltagare, varav 

sex har buddhistisk bakgrund uppfattar undervisningen om buddhism på högstadiet. Stor vikt 

läggs på deras uppfattning på buddhism, deras upplevelser om innehållet som har funnits i 

undervisningen samt vilka metoder de upplever har använts i undervisningen. Den använda 
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metoden är kvalitativ i form av enskilda och fokusgruppsintervjuer. Hermeneutik används som 

metod och används senare som verktyg i min analys. 

 I det andra kapitlet presenteras resultatet, deltagarnas svar från frågeställningar framläggs i tre 

huvudrubriker och i fyra underrubriker. Deltagarnas svar sorterades och kategoriserades under 

rubrikerna som sedan analyseras i det tredje kapitlet. I det tredje kapitlet presenteras analysen 

som är uppdelad i tre rubriker. 

I det fjärde kapitlet redovisas och diskuteras resultatet och analysen i en diskussionsdel, för att 

få en förståelse om deltagarnas uppfattning och vilka kunskaper deltagarna har med sig från 

högstadiet till gymnasiet. De frågeställningarna från det första kapitlet besvaras och diskuteras 

i det fjärde kapitlet och detta görs i tre rubriker. 

I det femte kapitlet sammanfattar jag studien och begrundar vidare forskning om ämnet 

buddhism. I det sjätte kapitlet finns det en exkurs där ett besök i ett buddhistiskt tempel har 

gjorts i syfte att få en djupare kunskap om buddhism i Sverige. I samband med studiebesöket 

blev det ett möte med två buddhistiska munkar och en nunna.  
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2. Resultat 

Undersökningen genomfördes i Sverige med hjälp av 16 ungdomar varav sex har en buddistisk 

bakgrund och tio utan buddistisk bakgrund. I detta avsnitt presenteras deltagarnas svar om deras 

uppfattning om buddhism och även deras relation till buddhism. Det ger en inblick om 

uppfattningen kan ha påverkats av relationen till sin buddhistiska bakgrund. Sedan presenteras 

deltagarnas upplevelser gällande material och metoder som användes i undervisningen om 

buddhism. Slutligen fortsätter resultatet om deltagarna upplever att det saknades något i 

undervisningen om buddhism och deltagarnas uppfattning om avsnittet buddhism i jämförelse 

med de andra världsreligionerna.   

 

2.1 Deltagarnas uppfattning av undervisningen om buddhism på högstadiet 

Enligt min erfarenhet av de böcker som jag fick tillgång till som lärarstudent på 

verksamhetsförlagd utbildning, bestod de ofta av en historisk bakgrund följt av beskrivningar 

om religionernas livsregler, tro, ritualer, traditioner samt religionen i nutid. En fråga ställdes till 

deltagarna om de har en annan skolbakgrund, det vill säga om de har gått på högstadiet någon 

annanstans än i Sverige. Alla deltagare berättar i undersökningen att de har läst 

religionskunskap först på högstadiet i Sverige. Deltagarna Alex, Kim, Elliot, Robyn, Michel 

och Anna har buddhistisk bakgrund och de berättar att kunskapen om buddhism, har de fått 

sedan de var små när de befann sig i hemlandet Thailand och Mongoliet.101 

Deltagarnas allmänna uppfattning om buddhism var varierande. Vissa deltagare påpekade att 

buddhism inte är en religion med gudstro, medan andra tyckte att Buddha är en profet. Det som 

nämndes var även karma, det vill säga hur man ser över sina handlingar eftersom man kan 

drabbas av det när man återföds. Utöver gudstro, Buddha, karma, återfödelse nämndes även 

yoga som en uppfattning om buddhism av en deltagare. Deltagarna fick berätta fritt om sin 

uppfattning om buddhism utan strukturerade förslag. På det sättet fick svaren bli det första de 

tänkte på när de fick frågan.  

Alex har buddhistisk bakgrund och tycker att buddhismen är en bra religion för att människor 

ska ha förståelse för varandra. Genom Buddhas lära blir man bättre människor eftersom karma 

                                                           
101 Svar från två fokusgruppsintervjuer som genomfördes 2016-08-25 och 2017-02-29. 
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är en stor del inom buddhismen och detta resulterar att vi blir bättre lyssnare och tänker extra 

mycket på våra handlingar i livet och i vardagen. Han berättar så här: 

[...] buddhism är bra som religion för att man förstår människor mer. För att vi inte tror på gudar. 

Vi tror på lärdom och lär oss av Buddha. Vi lyssnar på vad han säger. Vi tror på karma, t.ex. om 

jag gör dåligt, så kanske jag får samma tillbaka. Vi förstår människor mer när man är buddhist. 102  

 

Deltagaren Kim utan buddhistisk bakgrund antyder en likadan uppfattning om att buddhism gör 

att vi blir bättre människor och det menar även deltagaren Kris som även hon har ingen 

buddhistisk bakgrund. Vidare förklarar Kris att hennes uppfattning om buddhism är att det är 

en rätt så stor religion som handlar mest om vänlighet. Love har ingen buddhistisk bakgrund 

och hennes uppfattning om buddhism är att Buddha är en buddhistisk profet och att buddhism 

utövas geografiskt i Asien.  

Deltagaren Hans har ingen buddhistisk bakgrund och hans allmänna uppfattning om buddhism 

är att det inte finns en gud utan det är en person som buddhister följer och han heter Siddharta 

Gautama samt kallas för Buddha.  Hans menar att buddhismen är som hinduismen, den enda 

skillnaden är att hinduismen har hundratals gudar medan buddhismen har ingen gud. Dessa två 

religioners gemensamma mål är att nå upplysningen, för att kunna bli fri från att återfödas på 

nytt. Deltagaren Hans nämner även karma och definierar begreppet som snällhet mot sin näste.  

Deltagaren Eva har ingen buddhistisk bakgrund och hennes uppfattning om buddhism är att 

religionens uppkomst skedde genom hinduismen. Då Siddharta tillhörde religionen hinduism 

från början men började en ny livsstil som skapade religionen buddhism. Evas påpekar att denna 

livsstil är viktig inom buddhism och det innefattar den åttafaldiga vägen och de fyra ädla 

sanningarna. Slutligen nämner Eva att hon känner till att reinkarnationen är en stor del inom 

buddhismen. 

Deltagaren Martina har ingen buddhistisk bakgrund och hon talar om nirvāṇa, återfödelsen och 

karma samt dess betydelse. Hon vidareutvecklar att karma är, då man helst vill undvika att 

återfödas som en fluga. Hon påpekar även att kor är heliga inom buddhism och att bli återfödd 

som en ko är positivt. Efter en fundering, inser Martina att hon blandade ihop hinduismen och 

                                                           
102 Alex, 2016-08-25. 
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buddhismen och anmärker att hon har svårt att skilja dem åt. Hon tillägger att det finns en 

buddhastaty då buddhister praktiserar meditation. 

[…] Nirvana, att man ska vara så god som möjligt. Karma, annars kan man återfödas som en fluga. 

Det är inte så bra. Sen är det kon, den är väl helig? Så återföds man som en ko, är det ganska bra. 

Eller det kanske är hinduismen? Det finns oftast en buddhastaty när de mediterar.103 

 

Deltagaren Max har ingen buddhistisk bakgrund och hans uppfattning om buddhism är att 

meditation visar vägen till att hitta friden i sig själv och att slippa återfödelsen. Han påpekar att 

Buddha var en människa och inte en gud. 

 

Att leva på det bästa sättet man kan. Meditera för att försöka hitta friden i sig själv. Hitta svaret, 

för att slippa återfödas. Buddhismen har inte direkt en gud, utan de ser upp till Siddharta. En 

människa alltså.104 

 

Deltagaren Sanna har ingen buddhistisk bakgrund, hennes uppfattning om buddhism är baserad 

på känsla och hon beskriver religionen som andligt, personligt men även välkomnande.  

En annan deltagare som associerar buddhismen med känsla, är Anton som inte har buddhistisk 

bakgrund men vill konvertera till buddhism. Hans känsla om buddhism är att det är en lugn, 

mysig och fridfull religion.  

Anna har buddhistisk bakgrund och kommer från Mongoliet. Hennes uppfattning om buddhism 

är att det finns moral, kärlek och förståelse för andras liv och det är inte enbart om människor 

emellan utan även om hur vi ser på växter och djur. Allt har en mening i livet och detta 

förespråkas i buddhismen. 

Deltagaren Sam har ingen buddhistisk bakgrund och han uppfattar buddhismen som en 

harmonisk tro som utövar yoga och har karma som en stor del i sin lära.  

                                                           
103 Martina, 2017-02-09. 
104 Max, 2017-02-09. 
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Några ord som deltagarna kopplar buddhismen med är gudlös, andlighet, lugn, fridfull, moral, 

kärlek och förståelse för andras liv. Religionen kopplar till att hitta sin inre själ och ro genom 

meditation och stillhet. Återfödelsen är även en stor del av religionen. 

 

2.1.1 Deltagarnas uppfattning om buddhism utifrån sin bakgrund 

Buddhism är för många människor en religion som de har anslutit sig till eller valt att leva efter 

dess grundtankar. Medan för andra kan det vara en religion och tradition som de är födda med 

eftersom föräldrarna är buddhister eller om de lever i ett område där majoriteten är buddhister. 

Vad som utmärker en buddhist, kan vara svårt att definiera.  

Sex av deltagarna har buddhistisk bakgrund och är uppväxta med buddhismen sedan de bodde 

i Thailand och Mongoliet. Deras relation till buddhism är att deras föräldrar är buddhister och 

det gäller även deras släktingar i både Thailand, Mongoliet och Sverige. De är uppväxta med 

religionen och känner till levnadsreglerna för en buddhist, hur man når nirvana, karmas 

betydelse, återfödelsen men dock inte vilka grenar som finns inom buddhism. De kallar sig 

själva för buddhister utan någon speciell gren, det vill säga om de tillhör grenen mahayana eller 

theravada.  

Anna talar om sin relation till buddhism, att hon kommer från Mongoliet och lever med 

buddhistiska traditioner även i Sverige. Hon antyder att tempelbesök är en stor del av de 

buddhistiska traditionerna och att besöken görs allt mindre då det är för långt till ett tempel från 

där hon bor i Sverige. 

Alexs relation till buddhism är att han är uppvuxen i Thailand, där religionen utövas och att 

hans föräldrar är troende buddhister. Alex nämner tempelbesök som en vana han har blivit 

uppväxt med i Thailand. Genom att gå i tempel, anser han att det visar en medveten om dukkha, 

som är centrum inom buddhism. Dukkha betyder lidande, som uppstår vid okunnighet och 

livstörst. Man kan bli befriad från lidandet genom att följa den åttafaldiga vägen.105 Alex 

berättar även om en tradition som gjordes varje morgon genom att offra mat. Denna sed kallas 

                                                           
105 Nationalencyklopedin, dukkha. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dukkha(hämtad 2017-

05-11) 
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för merit-making och även boun och genom att bland annat offra mat till andarna i templet eller 

till munkarna men även med olika sysslor i templet, försöker man att påverka sitt nästa liv.106 

Martina berättar att en av sina kompisars mamma är troende buddhist och att det är genom sin 

kompis som hon mötte religionen för första gången för många år sedan. Kompisens mamma 

kommer från Japan men kompisen är född i Sverige och ser inte sig själv som buddhist. Martina 

har dock inte samtalat med varken kompisen eller kompisens mamma om buddhismen, utan 

känner endast till deras religiösa tro.  

Max berättar om att han har ingen relation till buddhism i övrigt men hans morbroders fru som 

kommer från Thailand är buddhist. Max berättar vidare att när morbroderns fru åker till 

Thailand för att hälsa på släktingar, brukar hon även gå i ett kloster eller tempel för att hjälpa 

till med olika sysslor i några dagar. Sedan ger morbroderns fru och många andra i Thailand 

munkarna mat och vatten när de promenerar förbi deras hus. 

 

Min morbrors fru kommer från Thailand, så hon är buddhist. Hon kanske inte pratar så mycket 

om det men tydligen när hon åker tillbaka till Thailand så kan hon gå i ett kloster och hjälpa till 

med olika sysslor. Även att ge mat till munkarna som går på vägarna.107 

 

Robyn flyttade till Sverige för tio år sedan, hans relation till buddhismen är att han är uppvuxen 

i Thailand och hans mamma samt släktingar är troende buddhister. Robyn påpekar att sin 

kunskap om buddhism är på grund av att han alltid har varit i kontakt med religionen men han 

ser inte sig själv som buddhist.  

De övriga deltagarnas relation till buddhism, är att de kom i kontakt med religionen för första 

gången när de gick på högstadiet. Deltagaren Anton kom i kontakt med buddhism för första 

gången när han läste det på högstadiet. Det var under då som Antons vilja att konvertera sig till 

buddhismen började och han vill än idag lära sig mer om religionen. Anton insåg att buddhism 

är en religion som han gärna associerar sig till, då religionen har samma värderingar som han 

redan hade. 

                                                           
106 Tina, Svensson. Handelsplatsen Ayutthara- Konflikter mellan forntid och nutid i Thailand. (Studentuppsats ur 

Diva, Stockholms universitet, 2013). 
107 Max, 2017-02-09. 
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Buddhism är den religionen jag associerar mig till. Jag skulle vilja konvertera till buddhism och 

lära mig mer om religionen. Det var på högstadiet under buddhismen som jag kände att denna 

religion var för mig, då jag hade redan samma värderingar som denna.108 

 

Första gången som deltagaren Sam kom i kontakt med buddhismen var när han läste det på 

högstadiet men sedan fördjupades hans kunskap när han var på semester utomlands. Där 

träffade Sam en munk som berättade om munklivet och deras utbildning som man måste 

genomgå för att bli munk. 

 

 

2.2 Deltagarnas upplevelser av innehåll om buddhism på högstadiet 

Kursen Samhällsorienterade ämnen (SO-ämnen) som finns på högstadiet, är en samling på fyra 

ämnen och dessa ämnen är historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap.109 I 

årskurs 7 till 9, får elever lära sig om bland annat världsreligionerna och livsåskådningar och 

för många elever är det nog första gången de lär sig så djupgående om varje religion.  

Deltagaren Alex berättar att han har blivit tillfrågad av sin SO- lärare om han kunde tänka sig 

dela med sig sin tro om att vara buddhist för att ge eleverna i klassrummet en känsla att 

buddhism finns närmare än vad eleverna tror. Sedan minns Alex att de såg på en film om hur 

buddhistiska munkar och nunnor lever i templet samt hur de gör när det kommer till måltider. 

Det var inga grupparbetet eller gruppdiskussion, utan enbart genomgångar av läraren och min 

presentation i helklass om buddhism. Metoder som användes under momentet buddhism, var 

enligt Martina grupparbeten och presentation av religionen. De hade ett prov om både hinduism 

och buddhism samtidigt medan de övriga tre världsreligionerna var indelade med en religion 

per provtillfällen. 

Max tror att de hade ett ganska överblickande område när de hade buddhismen men det som 

talades mest om var dess uppkomst. De såg även på korta dokumentärer om livet som buddhist 

och dess lära.  

                                                           
108 Anton, 2017-02-09. 
109 Skolverket. (Hämtad 2017-02-01) http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-

amnen/tema-so/so-amnenas-didaktik-1.186606. 



35 
 

Robyn berättade att han fick lära sig om spridningen av buddhism i världen och hur den spreds 

sig. Han tyckte att det var ett mycket givande moment eftersom han har redan förkunskaper om 

buddhismens historia. Att få diskutera och fördjupa sig genom att jämföra de olika grenarna 

inom buddhism var intressant. 

 

Jag minns att jag kunde det mesta innan eftersom min mor har lärt mig en hel del. Men det jag 

kommer ihåg bäst är diskussionerna och jämförelserna mellan andra religioner. Vem var Buddha? 

Hur blev man Buddha? Hur uppstod religion? Hur utvecklades den och hur spreds den. Samt vilka 

buddistiska inriktningar det fanns och vad var skillnaden mellan dessa.110 

 

Love minns att de gick igenom buddhismens ursprung, buddhistiska munkar och hjulet, där 

fokus låg på historian av religionen och dess lära. Deltagaren Sam berättar att även han lärde 

sig om buddhismens ursprung och att det var fokus på historian om religionen. Det var även 

om hjulet, som såg ut som ekrar samt vad karmas betydelse inom buddhism. 

 

Att en munk vid namnet Buddha är deras profet. Munkar och hur de levde. Historia om religionen. 

I kursboken läste vi det som ska komma på provet, hjulet, munkar, uppkomsten.111  

Kommer ihåg karman och hjulet med de olika ekrarna. Buddha. Återfödelsen. Vi hade en liten 

bok som beskrev olika religioner. Några kapitel för varje religion och kristendomen var den som 

hade mest sidor.112  

 

De fem deltagarna Michel, Alex, Kim, Elliot och Robyn har alla buddhistisk bakgrund och har 

tidigare bott i Thailand. De beskriver momentet buddhism på högstadiet som mycket kort. De 

minns att filmvisning var inkluderat i momentet och läraren använde sig av läroboken för att 

undervisa om buddhism. Många av deltagarna berättar att filmen handlade om hur livet ser ut 

för en munk och nunnor inom buddhism samt hur deras vardag ser ut. Deltagarna berättar även 

att filmen som de har sett under momentet buddhism handlade om Buddha och vem han var 

innan samt hur han blev upplyst. Några deltagare minns att undervisningens innehåll var om 

                                                           
110 Robyn, 2017-02-09. 
111 Love, 2016-08-25. 
112 Sam, 2017-02-09.  
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Buddhas historia, hur munkarna lever i Asien, vilka grenar det finns inom buddhism samt 

”hjulet”/ ekrarna. Undervisningen innefattade även karma, nirvāṇa, återfödelsen samt 

upplysningen.  

 

2.2.1 Deltagarnas upplevelse om vad som saknades i undervisningen om 

buddhism 

Frågan som ställdes till deltagarna, var om det saknades något i undervisningen och deltagarna 

utgick från vad de hade lärt sig om andra religioner. Svaren från deltagarna med buddhistisk 

bakgrund presenteras nedan: 

De två deltagarna Michel och Anna har buddhistisk bakgrund och de utgår från sin tro för att 

klarlägga vad som saknas i undervisningen om buddhism. Båda två deltagarna talar om att det 

saknas information om högtider och traditioner. Exempel på traditioner som gavs av Michel, är 

hur mycket det skiljer sig med tempelbesök och rutiner i Sverige jämfört i Thailand. Munkarna 

får inte äta alltför många gånger i Thailand, enbart 1–2 tillfällen per dag.  Medan här i Sverige, 

tycker Michel att munkarna äter oftare.  

Alex anser att det saknas fler berättelser om Buddha och andra Buddhor. Läraren visade en film 

om munkarna men det saknades en detalj att munkarna sover enbart 4–6 timmar och de påbörjar 

sina rundor med sina matskålar runt i byn. Alex kallar dessa rundor för Pindapata. Efter att de 

har mediterat, delar de maten de har fått med hemlösa katter och hundar som finns runt templet. 

Oftast får munkarna mat men ibland är det även blommor som ges till dem som ett offergivande. 

Kim gör ett tillägg på Alex svar, att det saknades även vilka tider måltiderna bör ätas av 

munkarna. Ett exempel på detta är att den andra måltiden får ske endast mellan 10 och 12 samt 

att de inte får äta något på kvällen. Munkarna får inte heller köra bil, de måste promenera 

överallt. 

Robyn saknade information om hur en buddhist lever efter sin tro och inte endast om munkarna. 

Han menar att det finns många grenar inom buddhism och det vore intressant att jämföra dessa 

och skillnader när det kommer till traditioner och levnadsregler.  
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Om hur en troende person lever hade varit mer intressant att läsa om, en lekman inom buddhism. 

Hur stor betydelse buddismen har i världen. Det finns många olika sorters grenar inom buddism, 

det saknas mer djupgående fakta om dem.113 

 

Deltagarnas svar presenterade ovan antyder de att det saknades kunskap om vilka högtider som 

finns inom buddhismen. Med deras buddhistiska bakgrund, har de kunskap om religionens 

traditioner samt högtider som är viktiga för buddhister. Att det brukar ingå högtider om 

religioner i undervisningen är riktigt och i Skolverkets publikation för högstadiet lyder det så 

här: 

Innehållet högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom innebär att 

undervisningen ska behandla konkreta religiösa uttryck. Detta kan fungera som en ingång till 

senare årskursers fördjupade innehåll om världsreligioner. Det kan även bidra till elevernas 

förståelse för jämnåriga som utövar olika religioner.114 

 

De nämner även hur munkar lever och vilka rättigheter de har samt inte har i vardagen. Enligt 

deltagarna är även hur vardagen ser ut för en buddhist när det gäller riter och ritualer, bland 

annat på morgon och kväll samt vid måltider. Deltagaren Robyns svar var även att det saknades 

information om buddhismens betydelse för världen. 

Samma fråga ställdes till deltagarna utan buddhistisk bakgrund, om vad de anser ha saknats i 

undervisningen om buddhism och de påpekar att undervisningen hade varit ännu bättre om det 

hade skett någon sort av studiebesök. Att en troende buddhist kunde närvara på en lektion för 

att ha ökad förståelse och en känsla på religionen. Deltagaren Sam anser att det saknar 

ytterligare information om munkarnas liv och hur man blir en så kallad munk.  

Deltagaren Love tycker att det är svårt att framlägga vad som saknades i undervisningen om 

buddhism. Hon påvisar att en buddhist eller någon med buddhistisk bakgrund kan ge bättre svar 

om vad som saknas eftersom de har bättre kunskap om sin tro. Love inser att hon saknar 

kunskap om högtider och om buddhister har någon ritual när de ber till en Buddhastaty. 

 

                                                           
113 Robyn, 2016-08-25. 
114 Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen religionsvetenskap. (Edita. Stockholm, 2011) s.18 



38 
 

Jag vet faktiskt inte, jag tror att det var tillräckligt om buddhism men svårt att säga eftersom jag 

inte är buddhist själv. En buddhist kan säkert säga att det finns mer, eftersom den är född med den 

religionen. Men om jag ska gissa, kanske högtider. Vet inga högtider som buddhister har. Kanske 

hur en vanlig buddhist lever, och inte en munk som läraren har visat på film. Lättare att förstå en 

vanlig buddhist, för den kanske man stöter på oftare än en buddhistisk munk.115 

 

Något som betraktas som mindre intressant enligt deltagaren Kris är om hur munkarna lever 

och att det borde informeras mer om hur en ”vanlig” buddhist lever i sin tro. Eftersom vanliga 

buddhister känns betydligt troligare att träffa på i Sverige än en buddhistisk munk. 

När det kommer till studiebesök, är det ingen av deltagarna som har haft det i momentet 

buddhism. Martina önskar att det hade blivit ett studiebesök eller träffat någon buddhist för att 

kunna skapar en sort verklighet av religionen. Hon minns att en same kom till skolan en gång 

för att föreläsa om sin religion och hur religionen är idag. Genom denna föreläsare blev det mer 

liv i naturreligionen, att det inte var endast fakta i en bok. Martina menar att det blir som en 

bekräftelse att religionen utövas fortfarande och det finns i Sverige. 

Max håller med om att en föreläsare eller någon som representerar religionen hade varit mer 

levande och djup i undervisningen. Han saknar att ha en variation av olika metoder, material 

och innehåll. Om att diskutera stora samhällsämnen i samband med religionerna, genom 

gruppdiskussion eller enskilt arbete. Till exempel om buddhismen idag, ställning eller 

konflikter runt om i världen. Max saknar även en fördjupning i alla grenar inom buddhism för 

att kunna skilja dem åt.  

Eva vill lära sig mer om symboler, några speciella armband eller halsband som kan symbolisera 

något. Vidare menar Eva att det saknas en viss balans kring innehållet om buddhism i 

undervisningen. Med detta åsyftar hon på all positivitet som presenteras om buddhism, det dras 

aldrig några kopplingar till något negativt eller mindre neutralt, såsom konflikter eller missnöje. 

Eva höjer misstankar om livsreglerna som alla buddhister ska följa för att nå nirvāṇa. Hon 

tycker att det bör vara svårt att följa regler i vardagen för att planlägga att sin återfödelse blir 

någorlunda bra. Därför anser hon att framställningen av buddhismen som en lättsam religion är 

inte hundraprocentig. Eva förklarar att hon saknar även kunskap om kvinnans roll i hemmet 

eller i templet inom buddhismen. 

                                                           
115 Love, 2016-08-25. 
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2.2.2 Deltagarnas uppfattning av buddhismavsnittet på högstadiet 

I kursplanen i religionsvetenskap på grundskolan står enligt följande: 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom 

undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner 

lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa 

vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja 

social sammanhållning och som orsak till segregation. Undervisningen ska även ge kunskap om 

och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess 

värderingar.116 

 

Enligt kursplanen ska eleverna utveckla kunskaper om religionen samt att sätta sig in hur 

människor lever med religiösa traditioner och även vilken betydelse och roll religionen har i 

samhället. Även att undervisningen ska ge eleverna kunskap om kristendomens roll och hur 

dess traditioner har sina influenser i samhället. Utifrån denna kursplan har denna fråga 

framkommit, för att utifrån deltagarnas perspektiv få en inblick om undervisningsmomentet av 

de fem världsreligionerna. 

Av de fem världsreligionerna som har undervisat om på högstadiet, har de flesta deltagare lagt 

sin röst på kristendomen som den mest undervisade religionen på skolan. Enligt några deltagare 

har lektionerna om kristendomen varit fler och har känt som den största religionen av de fem 

världsreligionerna. Alex tyckte dock att det var fler lektioner om islam, sedan kom 

kristendomen på andra plats när det gäller undervisningstillfällen och på tredje plats kommer 

hinduismen. Anledningen till att han kan mer om hinduismen i jämförelse med buddhismen, 

måste det vara att fler filmer har visat i undervisningen om hinduism. Michel håller med Alex 

angående hinduismen att det var mer kunskap om den religionen.  

Loves och Martinas svar om fördelningen av alla världsreligionerna var att buddhism och 

hinduism inte fick lika stor plats som de övriga tre världsreligionerna. De radade upp vilka som 

fick flest undervisningstillfällen och hade mest innehåll i läroboken. Kristendom var det som 

hade mest undervisningstillfällen, sedan kom islam, judendom och slutligen hinduism och 

buddhism. 

                                                           
116 Skolverket. (Hämtad 2016-12-28) http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap#anchor1 
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De tre världsreligionerna kristendomen, islam och judaism var mest om och sedan fick hinduismen 

och buddhismen var inte lika stora områden.117 

 

Max framhåller att hinduism och buddhism är relativt lika, då Buddha var trots allt en indisk 

prins som hade hinduismen som religion. Sedan blev han Buddha och en ny religion blev till, 

men det finns influenser av hinduismen i buddhism. Därför anser Max att det är svårt att urskilja 

dessa två religioner ibland och speciellt när dessa två religioner presenterades tätt intill varandra 

i undervisningen.  

På det högstadiet som Eva gick på, var momentet om buddhism kortare än alla andra religioner 

men islam var den religionen som hade flest lektionstillfällen. Eva förklarar att hon har bättre 

kunskap om islam än om de andra religioner och det beror på att hon har många muslimska 

vänner som skapar en slags verklighet samt förståelse till religionen. Momentet buddhism var 

även inbakat med hinduism, vilket gav ett intryck av att det inte finns tillräckligt med 

information om dessa två religionerna. På högstadiet avslutade de religionskursen med ett prov 

på alla världsreligioner samtidigt som tog upp det viktigaste av alla dessa religioner. 

Anton gick på ett högstadium som börjar med årskurs 6 och det var redan då han lärde sig 

buddhism för första gången. Kapitlet om buddhism var kortare än den hinduismen och i årskurs 

9 skulle de fortsätta med buddhism och hinduism men det uteblev. Läraren förklarade att det 

inte skulle hinnas med eftersom det var dags för nationella provtillfällen och dessa måste 

prioriteras. Anton har bättre kunskaper om kristendom, islam och judendom av den orsaken att 

dessa religioner jobbade de med i nästa ett halvt år. 

 

2.3 Deltagarnas uppfattning av metoder i undervisningen om buddhism 
 

På frågan om material var det lärobok enligt fjorton deltagare det materialet som användes i 

undervisningen om buddhism på högstadiet och som även har varit utgångspunkten för 

kommande prov inom ämnet. Sedan har femton av sexton deltagare minnesbilder att de har sett 

en eller två filmer om buddhism och sex deltagare minns att de hade gruppdiskussion om 

                                                           
117 Martina, 2017-02-09. 
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buddhism. Enligt alla deltagare har ingen av dem haft något studiebesök eller haft någon 

utövare av buddhism på besök.  

Deltagaren Love berättar att hennes religionslärare påpekade att provet kommer att bestå av 

innehållet från läroboken. Deltagaren Love talar även om att läraren visade en film om 

buddhism och att detta material var menad för ökad förståelse om buddhism men att provet 

kommer att vara baserad på läroboken.  

Filmvisning är det materialet som har näst störst deltagande där femton av sexton deltagare har 

sett en film på högstadiet om buddhism. Den filmen som några deltagare har sett, handlade om 

den historiska Siddharta Gautama och hans väg till upplysningen och några andra deltagare har 

sett en film som handlar om hur munkarna lever i Asien. Denna metod uppskattades av 

deltagarna eftersom de anser att det ger ökad förståelse och djup om ämnet. Filmerna som 

visades på deltagarnas lektioner kan tyvärr inte bekräftas, då deltagarna inte kommer ihåg vad 

filmerna hette utan enbart handlingen.  

Några av deltagarna berättar att en annan metod som användes i undervisningen om buddhism 

på högstadiet var gruppdiskussion. Några av dessa deltagare har buddhistisk bakgrund och fann 

metoden mycket lärorikt och lätt att engagera sig i ämnet. Deltagaren Robyn tyckte att det var 

intressant att lära sig om olika religioner utöver sin egen buddhistiska bakgrund som han känner 

väl till. Med denna åsikt menar Robyn att gruppdiskussion om religionens värdegrund, 

livsregler och etik var mycket intressant att diskutera i grupp för att få en fördjupad bild. På så 

sätt, byggs det nya perspektiv om ämnet samt att det blir en annan sort av engagemang i 

gruppdiskussion än att endast använda sig av läroboken som metod och material. 

Ingen av deltagarna gjorde ett studiebesök under momentet buddhism men Alex höll en kort 

presentation och information om sin buddhistiska tro inför klassen. Deltagaren Michel har 

buddhistisk bakgrund som Alex men han blev aldrig tillfrågad att hålla en kort presentation om 

sin tro under momentet buddhism. Michel tror att det kan ha att göra med att läraren tänkte att 

Michels svenska var otydlig. Deltagaren Anna frågade sin lärare om hon kunde prata lite kort 

om buddhismen, då hon är buddhist men läraren antydde att momentet om buddhism var för 

litet för att kunna klämma in en kort presentation. 

Jag frågade min lärare om jag kunde prata om buddhismen, då jag är buddhist. Men då sa han att 

avsnittet buddhism är så litet att det inte skulle hinna med det. Kanske senare.118 

                                                           
118 Anna, 2017-02-18. 
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Att inkludera film i undervisningen är vanligt och förekommer ofta för att ge elever en inblick 

på religionen i praktiken eller sin historiska bakgrund. Denna metod kan vara relativt givande 

för elever eftersom vissa av dem kan tycka att variation är bra och resulterar i att intresset hålls 

på en stadig nivå. Även att det är avkopplande att lägga läroboken åt sidan och lära sig om 

religionen i ett visuellt format. Innehållet i läroböcker i religionsundervisning brukar oftast 

innehålla en historisk bakgrund, geografiska ställen där stor majoritet utövar religionen samt 

religions betydelse och traditioner.  

Genom att presentera en film eller dokumentär inom religionen, erhåller eleverna en större bild 

på religionen i rörlig bild samt kunna diskutera om aktuella händelser som har kopplingar till 

religionen. Deltagarna talar om att de har sett en film om buddhism, men att de inte minns hela 

innehållet och speciellt namnet på filmen/dokumentären. Däremot kommer de ihåg vad de 

handlade om och några deltagare från samma högstadium berättar att de har sett en film om 

Buddha- Siddharta Gautama. De minns att det var en historisk bakgrund om buddhism, hur 

Siddharta var en indisk prins som sedan blev nyfiken på omvärlden och sedan hans väg till att 

bli den första Buddha samt att nå upplysningen. Andra deltagare berättar om dokumentären de 

hade sett, handlade om munkarnas liv och regler.  

 

Jag minns att det var en film om Buddha, men vet inte vilken. Det finns många filmer om Buddha 

som jag eller vi har sett men det var ingen av dem som läraren visade. 119 

 

Mer än häften av deltagarna har sett en film eller dokumentär om Buddhas uppkomst och hans 

upplysning. Dock hade ingen av deltagarna registrerats filmens eller dokumentärens titel då den 

visades, därmed utgår vi utifrån vilket innehåll togs upp i dem istället. 

Deltagarna Andrea och Love är några av deltagarna som såg en film om Buddha och hur 

munkarna lever. Deltagaren Hans berättar att de såg på flera dokumentärer, en av dem handlade 

om munklivet som börjar redan vid 12 års ålder och den andra handlar om Siddharta innan han 

blev Buddha. 

                                                           
119 Michel, 2016-08-25. 
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Jag minns filmerna som hur han uppstod, lite kort sammanfattning om hans liv. Han var instängd 

och ville ut. Det var mer av en dokumentär som handlade om Siddharta, buddhismens uppkomst 

och munkarna. Inget om hur vanliga buddhistiska människor lever i sin tro. Mer om hur munkarna 

vid 12 årsåldern, började ägna sig till munkarnas liv. Med kloster och sedan bli lärare.120 

 

Deltagaren Anna beskriver filmen hon såg som en inblick i hur munkarna lever och i filmen 

talades det om hjulet och de åttafaldiga vägarna. För Anna blev det en upprepning av vad som 

lärobokens innehåll om buddhism, då innehållet i läroboken var detsamma som i filmen. 

Innehållet presenteras i rörlig bild istället. 

 

2.3.1 Elevers uppfattning om undervisningsmetoder  

Enligt min studie är den vanligaste metoden som användes av många lärare på högstadiet är att 

hålla korta föreläsningar om ämnet och att utföra dessa föreläsningar brukar lärarna använda 

sig av innehållet i läroboken. Valet att använda sig av läroboken är oftast att det innehåller de 

delar som är nödvändiga och den även sammanfattar ämnet i helhet. Frågan som ställde till 

deltagarna var vad de minns om läroboken som användes på högstadiet. Med den frågan ställd, 

blev svaren att det var ett litet avsnitt om buddhism och då syftas det i jämförelse med de andra 

världsreligionerna.  

Alex som har buddhistisk bakgrund anser att det stod för kortfattat om buddhism i läroboken 

eftersom det finns oerhört mycket mer om religionen i verkligheten. Då syftade han på Buddhas 

lära, högtider samt ritualer som enligt honom har begränsats i läroboken i Sverige. En annan 

deltagare som delar samma åsikt som Alex att det var för kortfattat om buddhismen, är Michel 

som har buddhistisk bakgrund. 

 

[…] det var lite information om buddhism, bara det viktigaste togs upp. Det var ett väldigt litet 

avsnitt.121 

                                                           
120 Hans, 2017-02-09. 
121 Michel, 2016-08-25. 
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Deltagaren Sam beskriver avsnittet om buddhism som kortfattat, då lärobokens upplägg var att 

ta upp det viktigaste inom varje religion. Han håller dock inte med att de olika religionerna blev 

rättvist tilldelade då kristendomen hade ett större avsnitt än de andra världsreligionerna. 

Deltagaren Love höll inte med angående sitt läromedels innehåll, för att hon anser att det 

innehöll tillräckligt med fakta om varje religion. Hon fick goda kunskaper om buddhismen efter 

momentet.  

Deltagaren Robyn reflekterar över momentet buddhism för att minnas innehållet i läroboken 

som användes och han tycker att momentet buddhism var kortfattat och förenklat. Han har 

intryck av att läroboken tog upp endast det som var mest relevant för allmänheten. Det var om 

buddhismens uppkomst och vägen till att slippa återfödelsen. En stor del av innehållet om 

buddhism var om dess historia och vem som står i centrum för religionen, men det tog inte upp 

hur buddhister lever och vilka traditioner de följer. 

 

[…] Jag minns att de förklarade religionen väldigt kortfattat. Tog med endast relevant information 

för allmänheten. Läste inte så mycket om hur de levde och hur de bad till Buddha […] 

 

Varken Martina eller Eva hade någon lärobok i religion och gick inte på samma högstadium. 

Båda deltagarna påpekar att det var intressant, då de inte visste vad läraren kommer att 

undervisa om. Läraren undervisade från sina anteckningar och använde sig av material från 

internet.  Det gällde att vara koncentrerad och engagerad som elev, eftersom lärarens 

genomgång och anteckningarna som fördes, var det som kommer på provet. Det fanns ingen 

lärobok att följa och träna på inför provet i religion. Eva poängterar att hon tyckte att 

religionstimmarna var roligast och mest intressant, då det inte fanns någon lärobok. Läraren var 

mer engagerad än andra lärare och det blev alltid en överraskning om vad de ska jobba med.  

  

Vi hade inte ens någon lärobok i religion. Det var mest på internet man hittade kunskap. Läraren 

skrev från sina anteckningar och vi skrev sedan ner dem.122 

                                                           
122 Martina, 2017-02-09. 
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Vi hade inga böcker alls, det var mest läraren som skrev på tavla och hade eget material eller 

anteckningar för att genomföra genomgången. Han skrev på tavlan från sina egna anteckningar 

och vi skrev av.123 

 

Enligt deltagaren Max var undervisningsmomentet om buddhism lika stora som de andra 

världsreligionerna, men kapitlet om buddhism i läroboken var betydligt tunnare än om de andra 

världsreligionerna. Sedan började hans skola använda digitala läroböcker och lade till mer 

kunskap om buddhism från den digitala läroboken.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Eva, 2017-02-09. 
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3. Analys  

I detta kapitel kommer resultatet att analyseras i kategorier. Kategorierna bygger jag på mitt 

resultat om hur informanterna upplever känslomässigt buddhismen och utifrån kunskap, 

begrepp som de använder när de beskriver buddhism samt vilka likheter och skillnader det finns 

mellan deltagarna med och utan buddhistisk bakgrund. Jag stödjer mig på en tankemodell som 

Anne-Marie Körling berättar om i tankemodellen124. Med hjälp av hermeneutik görs en tolkning 

utifrån deltagarnas berättelser och upplevelser om buddhism i undervisningen på högstadiet. 

Deltagarnas svar om deras uppfattning och upplevelser om buddhism i undervisningen är 

minnesbilder och är en tolkning i sig.  

 

3.1 Deltagarnas uppfattning av undervisningen om buddhism 

3.1.1 Deltagarnas upplevelser av känslor och kunskap om buddhism 

Utifrån de svaren som deltagarna gav om deras uppfattning om buddhism kan man utläsa att 

alla deltagare med och utan buddhistisk bakgrund beskriver upplevelsen om buddhism med ord 

som fredlig, lugn, moralisk, andlig, själslig, fridfull och filosofisk. Dessa beskrivande ord 

återkommer flera gånger i intervjun av nio deltagare125, varav två av deltagarna har  buddhistisk 

bakgrund126. De två deltagarna med buddhistisk bakgrund beskriver buddhism som en moralisk 

och filosofisk religion, med innebörd såsom medkänsla, förståelse och kärlek för varandra. En  

deltagare utan buddhistisk bakgrund127 beskriver buddhism som en religion utan tvång, det 

finns istället en frihet och en fri vilja att ansluta sig till denna om man så vill.  

En annan deltagare utan buddhistisk bakgrund128 beskriver buddhism med ord såsom andligt 

och personligt, med förklaring att det är hitta en själslig och andlig väg att följa genom 

meditation och yoga. Fyra deltagare utan buddhistisk bakgrund129 beskriver buddhism som en 

fredlig religion och fem deltagare utan buddhistisk bakgrund130 beskriver buddhism som en 

lugn religion, med harmoni och positivitet.  

                                                           
124 Skollyftet. http://skollyftet.se/2011/08/14/en-tankvard-tankemodell/ (hämtad 2017-05-17) 
125 Deltagare: Anton Andrea, Sanna, Max, Martina, Hans, Sam, Anna & Alex. 
126 Deltagare: Anna & Alex. 
127 Deltagare: Martina. 
128 Deltagare: Sanna. 
129 Deltagare: Andrea, Max, Hans & Sam. 
130 Deltagare: Anton, Andrea, Sanna, Max & Sam. 
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3.1.2 Begrepp som deltagarna använder när de beskriver sin uppfattning om 

buddhism 

Den bilden av buddhism som deltagarna ger, kan tolkas att buddhism utstrålar positivitet och 

ses mer som en filosofisk religion. Utöver uppfattningen av buddhism som en filosofisk 

religion, beskriver deltagarna religionen med begrepp såsom nirvana, vänlighet och karma, med 

stor vikt att tänka över sina handlingar i vardagen. Sammanlagt var det tio deltagare131, varav 

tre med buddhistisk bakgrund132, som använde begreppet karma och visa vänlighet till sina 

medmänniskor. Tre deltagare utan buddhistisk bakgrund133 och en deltagare med buddhistisk 

bakgrund134 använde begreppet nirvana och beskrev även återfödelse. 

Fyra deltagare utan buddhistisk bakgrund135 talar om yoga och meditation, som en del av 

buddhism men enbart en av de tre deltagarna136 kunde vidareutveckla hur det utövas. Två 

deltagare utan buddhistisk bakgrund137 upplever att de finner svårigheter att skilja begrepp som 

finns inom hinduism och buddhism, eftersom de finns i de båda religionerna. Det tolkas som 

att de är osäkra om begreppens betydelse är likadan i hinduism och buddhism. Utifrån 

deltagarnas minnesbilder verkar svårigheten ha uppstått, då deltagarna har läst dessa två 

religioner tätt efter varandra.  

Fem deltagare varav två deltagare har buddhistisk bakgrund138, kände till den åttafaldiga vägen 

och de fyra ädla sanningarna som är trots allt viktiga grundstenar inom buddhism. Därmed kan 

deltagarnas uppfattning om buddhism tolkas som att de delar likadan syn på religionen men att 

några av deltagarna saknade kunskap om viktiga religiösa begrepp inom buddhism. 

Fyra deltagare139 uppfattade Buddha som en människa som hittade en väg till upplysning och 

att det inte finns någon gud. Historien om buddhismens uppkomst verkar deltagarna känna till, 

Siddharta Gautamas väg ut från palatset och att han mötte lidandet utanför porten för första 

gången. Deltagarna upplevde att de läste denna historia i sina läroböcker, sedan följdes det med 

en film om just Siddharta Gautamas liv före och efter att han gav sig utanför palatset. En 

                                                           
131 Deltagare: Martina, Max, Hans, Eva, Kris, Sam, Alex, Kim, Michel & Love. 
132 Deltagare: Alex, Kim & Michel. 
133 Deltagare: Martina, Max & Kris. 
134 Deltagare: Michel. 
135 Deltagare: Max, Hans, Anton & Sanna. 
136 Deltagare: Sanna. 
137 Deltagare: Martina & Max. 
138 Deltagare med buddhistisk bakgrund: Alex & Anna. Deltagare utan buddhistisk bakgrund: Eva, Sam & Love. 
139 Deltagare med buddhistisk bakgrund: Alex. Deltagare utan buddhistisk bakgrund: Hans, Anton & Max. 
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deltagare140 uppfattade att Buddha var en profet, en religiös ledare. Det kan uppstå ett problem 

när den filosofiska sidan lyfts fram och man kan undra om det har att göra med att i västvärlden 

framställs Buddha i sin tur mer som en filosofisk ledare. Särskilt om i läroböcker och i media, 

lyfts buddhism som en filosofisk religion med visdom. Framställningen av Buddha som den 

buddhistiska ledare och buddhismens religiösa traditioner tonar bort allteftersom. Alla deltagare 

känner till buddhismens ursprung och begrepp inom buddhism. Dock det som förefaller 

bekymmersamt är att enbart ett fåtal av deltagarna kände till kärnan i all buddhism: de fyra ädla 

sanningarna.  

 

 

3.1.3 Likheter och skillnader mellan deltagare med och utan buddhistisk 

bakgrund  

Deltagarna med buddhistisk hade redan en förförståelse om ämnet buddhism när de läste det på 

högstadiet, på grund av att de är uppväxta med religionen sedan barndomen. Det är stor 

sannolikhet att deras förståelse och förklaringar om buddhism är mer rikt på kunskap än 

deltagarna utan buddhistisk bakgrund. Deltagarnas svar om sin relation till buddhism har 

tillfrågats för att framlägga deras bakgrund som kan möjligtvis påverka deras uppfattning om 

buddhism. Resultatet visade även att deltagaren Max lärde sig om tempelbesök genom sin 

morbrors fru som är buddhist och han känner till tempelbesök som en del av den buddhistiska 

traditionen. Resultatet visade sig att deltagare som har en relation till buddhism har en djupare 

kunskap om religionen än de deltagarna utan en relation till buddhism. Deltagare med relation 

till buddhism kände till bland annat: tempelbesök, traditioner och högtider inom buddhism.  

Både deltagarna med och utan buddhistisk bakgrund uppfattade buddhism som en religion som 

fokuserar på allt levande, från myror, växter till människor. Genom att visa vänlighet och jobba 

på sin karma, uppfattade deltagarna att man kan nå nirvāṇa. Deltagarnas uppfattning av 

buddhism är att det är en vänlig religion och man kan påverka sitt nästa liv genom att göra goda 

handlingar. De ser Buddha som en inspiration och som visar en väg som är möjligt att ta. Genom 

hans lära kan man ta del av hans visdom. Deltagarna delade samma uppfattning om att alla 

buddhister vill slippa återfödelsen men om man ska återfödas, är det bra att man har en bra 

karma. Därför är de viktigt att se över sina handlingar. 

                                                           
140 Deltagare: Love. 
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3.2 Deltagarnas upplevelser av innehållet i undervisningen  

3.2.1 Deltagarna med buddhistisk bakgrund 

De sex deltagarna med buddhistisk bakgrund141 upplevde att det saknades något i 

undervisningen om buddhism. Utifrån deras upplevelse, gjorde de en anmärkning att det 

saknades information om de fem personerna som hjälpte Buddha och som blev hans lärjungar. 

De förklarar att denna del har stor vikt i deras religion i sitt hemland. De upplevde att det saknar 

buddhistiska berättelser i undervisningen för att förstå deras buddhistiska traditioner. De 

upplevde även att fokus var på munkarnas liv och inte på en lekmans liv. En deltagare142 

upplevde brist om buddhismens engagemang inom politik i vissa områden i världen. 

Deltagarna minns att innehållet om buddhism, innefattade vem Siddharta och buddhismens 

uppkomst och inriktningar. Deltagarna berättar att de själva och många andra buddhister har en 

Buddha staty i hemmet för att be till Buddha. I deras hemland är det nära till ett buddhistiskt 

tempel och de brukar besöka det ofta men i Sverige får de praktisera framför Buddhastaty 

betydligt mer. Anledningen till detta är att det är långt till närmaste buddhistiskt tempel i 

Sverige. Den informationen upplever deltagarna att det kunde ha funnits i innehållet om 

buddhism, då det är en lekmans utövande av religionen.  

 

3.2.2 Deltagarna utan buddhistisk bakgrund 

Sju deltagare utan buddhistisk bakgrund143 upplevde att det fanns en kunskapsbrist i 

undervisningen om en lekmans vardag, traditioner, högtider och buddhismens engagemang i 

världen. En tolkning kan göras att genom att förbigå religionens betydelse och engagemang i 

världen, kan religionens bild visas som inaktuell. Bilden av buddhism blir inte heller fullkomlig, 

om det saknas innehåll om hur en lekman utövar sin tro. Deltagaren Martinas upplevelse om 

innehållet om buddhism i undervisningen, är att religionen framställs som en liberal religion. 

Flera deltagare upplever också beskrivningen av religionen som positivt, att vem som helst kan 

ansluta till buddhism och välja själv vilka delar inom buddhism man vill följa. Deltagarnas 

                                                           
141 Deltagare: Alex, Michel, Elliot, Kim, Robyn & Anna. 
142 Deltagare: Robyn. 
143 Deltagare: Max, Eva, Anton, Andrea, Sanna, Kris & Love. 
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beskrivning kan tolkas som att det saknas information om buddhisms engagemang i världen 

och även dess religiösa traditioner. 

3.2.3 Deltagarnas upplevelser av känslor och kunskap om innehållet 

Utifrån deltagarnas upplevelse om innehållet, stämmer det med Planks teori144  att det som 

tyvärr oftast utelämnas, är den buddhistiska kulturen och dess religiösa drag i traditioner samt 

rollen i den militärstyrande Burma eller inbördeskriget i Sri Lanka. Deltagarnas upplevelse 

redogör att denna del faller bort i undervisningen om buddhism, medan andra världsreligioner 

tas det oftast upp om religionens engagemang i världen. Fem deltagare145 upplever att det ger 

en orättvis bild av buddhism om allt inte tas med i undervisningen.  

Tre deltagare utan buddhistisk bakgrund146 associerar buddhism med yoga och meditation som 

kan utövas i västvärlden. Utövandet av meditation blir en paus i sin stressiga vardag. Detta är 

vad Bauman tror att det händer147, att buddhismen framställs som en lättsam modern tro med 

anslutning till meditation men även trendigt att följa. Han menar att bilden har blivit så orättvis 

då det enbart associeras med meditation som har blivit en stor trend och magnet för många 

stressade människor som söker efter en inre ro i vardagen. Associationen som deltagarna gör, 

kan tolkas att meditation och även yoga har blivit en trend i samhället där fokus ligger på att 

varva ner. Nackdelen av denna association utan religiösa kopplingar, ger buddhism enbart en 

filosofisk vägledning. Meditation tappar sin religiösa koppling och blir enbart en trendig paus 

i vardagen. 

Innehållet om buddhism i undervisningen kan påverkas om de antal undervisningstillfällena är 

få. Deltagarnas minnesbilder av undervisningstillfällen är att buddhism var den religionen som 

fick minst undervisningstillfällen. Tolv148 av sexton deltagare upplever att de har haft flera 

veckor med kristendom, islam och judendom medan hinduism och buddhism hade betydligt få 

veckor. Deltagarna drog en slutsats utifrån deras upplevelse att det kan vara anledningen till att 

de har större kunskap om de andra tre världsreligionerna än om hinduism och buddhism. Att 

upplägget av religionerna, kan ha påverkat deras kunskap om varje religion. Deltagarna hade 

även minnesbilder om provens innehåll, där hinduism och buddhism var vid samma 

                                                           
144 Katarina Plank. Det mångreligiösa Sverige- ett landskap i förändring. (red). Daniel, Andersson & Åke 

Sander. (Lund: Studentlitteratur, 2015) s.211. 
145 Deltagare: Martina, Max, Hans, Eva & Anton. 
146 Deltagare: Hans, Max & Sanna. 
147 Martin Baumann. ”Buddhism in Europe- Past, Present, Prospects”. (red) C. Prebish & M. Baumann. Ur 

Westward Dharma- Buddhism beyond Asia. (University of California Press, 2002). S.85. 
148 Deltagare: Kris, Robyn, Michel, Kim, Alex, Sam, Anton, Sanna, Anna, Max, Martina & Love. 
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provtillfälle. De upplever att det var tydligt om vilka religioner var de största, eftersom 

kristendom, judendom och islam blev indelad i var sitt provtillfälle. Utifrån deltagarnas 

upplevelse kan det tolkas som att de upplever buddhism som en mindre religion och att 

hinduism och buddhism hör ihop. Trots att det är två religioner som bör hållas isär, för att inte 

skapa förvirring. Denna förvirring verkar Martina uppleva att det blir med presentationen av 

hinduism och buddhism. Plank skriver om att buddhismen blev en egen enhet, då det kom ett 

nytt begrepp: världsreligioner149, men utifrån deltagarnas upplevelser av undervisningen om 

buddhism är fördelningen av undervisningstillfällen orättvis. Trots att buddhism är en 

världsreligion, upplever de att den är en mindre religion. 

En tradition är att ge munkarna mat när de går sin promenadsrunda, detta är också ett sätt att få 

välsignelse menar fem deltagare med buddhistisk bakgrund150. Dessa traditioner skriver Plank 

om, att vissa traditioner är starkare hos vissa buddhister än andra buddhister men även vilka 

områden de bor i. Att göra tempelbesök är inte en tradition för alla buddhister, menar Plank 

eftersom det inte alltid finns institutioner i Buddhas namn att ansluta till. Många buddhister 

lägger fokus på att följa livsreglerna såsom karma, sina handlingar och vilka värderingar man 

har i livet för att få återfödas till ett bättre liv. Traditioner såsom tillbedjan framför en Buddha 

staty och betydelsen av tempelbesök för en lekman, upplever deltagarna med buddhistisk 

bakgrund att det saknas i innehållet om buddhism. Ingen av deltagarna utan buddhistisk 

bakgrund nämner Buddha staty i hemmet och ritualer om tillbedjan i studien. Enbart deltagaren 

Max nämner tempelbesök och det kan möjligen vara för att han har en relation till buddhism 

genom sin morbrors fru.  

Sammanfattningen av deltagarnas upplevelser om innehållet om buddhism i undervisningen, 

kan det tolkas att innehållet innefattade buddhismens början och vem Siddharta Gautama var 

samt kommer att bli. Innehållet inkluderade även den åttafaldiga vägen och de fyra ädla 

sanningarna samt munklivet. Deltagarna upplevde dock att det saknades information om en 

lekmans liv och hens utövande av buddhism men även traditioner samt högtider inom 

buddhism. Slutligen upplever deltagarna att innehållet om buddhism kunde ha inkluderat 

buddhismens engagemang i världen. 

                                                           
149 Katarina, Plank. Det mångreligiösa Sverige- ett landskap i förändring. (red). Daniel, Andersson & Åke 

Sander. (Lund: Studentlitteratur, 2015) s.209. 
150 Deltagare: Alex, Elliot, Michel, Kim & Anna. 
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3.3 Deltagarnas upplevelser av metoder som användes i undervisningen 

3.3.1 Deltagarnas upplevelser av känslor och kunskap om metoderna 

Deltagarnas upplevelser av de metoder som användes i undervisningen om buddhism var 

grupparbete, genomgång och filmvisning. Fyra deltagare151 har minnesbilder att grupparbetet 

innehöll instruktioner om både buddhism och hinduism. De minns att instruktionerna handlade 

om att välja en av de två religionerna att skriva om samt att göra en presentation. Det kan tolkas 

att resultatet av grupparbetet, blev att gruppen koncentrerade sig på en religion och kunde leta 

informationen själva från olika källor. Två152 av sexton deltagare berättar att de fördjupade sig 

om buddhism genom att läsa om det på internet. De minns att de läste om religionens betydelse 

och engagemang i världen, då detta saknades i innehållet på högstadiet. I och med att de jobbade 

med gruppdiskussion och grupparbeten som metod i de andra världsreligionerna gällande olika 

samhällsämnen, växte det fram en nyfikenhet hos dem.  

Ett bra sätt att skapa en bra balans i undervisningen och öka engagemanget hos elever, är att ha 

en bra variation av metoder och material. Genom att inkludera studiebesök till ett tempel eller 

en kyrka, blir religionen i sig mer levande och minnesvärd.  Fem deltagare utan buddhistisk 

bakgrund153 gav detta som förslag, då  de anser att religionen blir mer levande än att hålla sig 

enbart till läromedel. Alla deltagare som har minnesbilder att de har sett en film i 

undervisningen, tycker att det har varit lärorikt och att det var  bra med variation för en ökad 

förståelse. De upplever att läroboken kan vara begränsad i sitt innehåll och filmvisningen om 

munklivet var ett bra tillägg i undervisning. Två154 av sexton deltagare har minnesbilder att de 

blev introducerad till meditation under undervisningen av buddhism på högstadiet och 

uppfattade meditation som en del av buddhism. De har minnesbilder att läraren höll en kort 

meditation i anslutning till lektionen och de upplevde det som annorlunda men minnesvärt. En 

deltagare155 har minnesbilder att hans lärare introducerade yoga i undervisningen om buddhism. 

Utifrån deltagarnas berättelser, kan det tolkas som att filmvisning är en givande metod och även 

att presentera vissa traditioner såsom meditation i undervisningen.  

Deltagarna Eva och Martina minns att de inte hade någon lärobok i religionskunskap och att 

deras lärare använde sig av sina anteckningar156. Detta kan förstås väcka funderingar kring 

                                                           
151 Deltagare: Andrea, Martina, Kris & Max. 
152 Deltagare: Anton & Max. 
153 Deltagare: Martina, Max, Sanna, Sam & Kris. 
154 Deltagare: Max & Sanna. 
155 Deltagare: Hans. 
156 Se 2.3.1, s.44. 
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innehållet av undervisningen, om det var tillräckligt för att skapa en förståelse för religionen. 

två deltagarna157 upplever ändå att de fick bra med information om buddhism. Således jämförde 

de inte fakta om buddhism med någon annan skola där läromedel har inkluderats i 

undervisningen. 

 

3.3.2 Deltagarnas upplevelser av film och studiebesök som metod 

Elva av deltagarna158, varav tre med buddhistisk bakgrund159, har minnesbilder att de har sett 

filmer om Buddha och det buddhistiska munklivet men inte om en lekmans vardag. Utifrån 

deltagarnas upplevelser, kan man göra en tolkning att buddhismens fulla identitet och tradition 

saknades i undervisningen. Deltagarna upplever att det saknas en mer definierad beskrivning 

vardagen för en lekman inom buddhism och vad det är som definiera en buddhist. Detta 

diskuterar universitetslektorn Plank160 om i sin bok, om vad identitet och traditioner innebär 

inom buddhism. Deltagarna talade om att det är svårt att skapa en fullständig förståelse om man 

inte får kunskap om en lekmans vardag och religiösa traditioner. Deltagarna161 upplevde att 

filmerna i undervisningen handlade om buddhistiska munkar men definierar inte en lekman. 

Således menar Plank att det är svårt att definiera en buddhist, eftersom man kan vara född i en 

religiös buddhistfamilj och fortsätter att praktisera den religiösa tron med anslutning till ett 

buddhistiskt tempel men så är inte alltid fallet. Då vi bosätter oss idag på olika ställen i världen, 

vilket försvårar ibland utövandet av sina religiösa traditioner på samma sätt som förr.  

De deltagarna utan buddhistisk bakgrund162 förklarar att de vill ha ökad kunskap om buddhism, 

att få veta hur en lekman lever med religiösa traditioner och inte enbart munklivet som känns 

långt bort från sig själva. Denna förfråga hade kunnat möjlighetsgöra om det skedde ett 

studiebesök av en buddhist eller om det redan fanns resurser i klassen, nämligen en elev som är 

buddhist eller har buddhistisk bakgrund. Det var endast Alex av de sex deltagarna med 

buddhistisk bakgrund163 som blev tillfrågade om att prata kort om vad det innebär att vara 

buddhist. Två164 av sex deltagare med buddhistisk bakgrund har minnesbilder att de gav sina 

                                                           
157 Deltagare: Eva & Martina. 
158 Deltagare: Martina, Max, Hans, Eva, Sam, Love, Anton & Andrea.  
159 Deltagare: Michel, Kim & Alex. 
160  Katarina, Plank. Det mångreligiösa Sverige- ett landskap i förändring. (Red). Daniel, Andersson & Åke 

Sander. (Lund: Studentlitteratur, 2015) s.211. 
161 Deltagare: Martina, Max, Hans, Eva, Sam, Love, Anton & Andrea 
162 Deltagare: Max, Eva, Anton, Andrea, Sanna, Kris & Love. 
163 Deltagare: Alex, Michel, Kim, Elliot, Anna & Robyn. 
164 Deltagare: Anna & Michel. 



54 
 

lärare förslag om att hålla en kort presentation om sin tro men förslaget valdes bort av sina 

lärare på grund av tidsbrist i planeringen. Skolan spelar en viktig roll, att skapa förståelse för 

varje individ och att motverka främlingsfientlighet165. Religionsforskaren Roths påståenden 

stämmer angående skolans betydelsefulla roll när det gäller identitetsskapande och 

motarbetning av rasism och främlingsfientlighet. Utifrån deltagarnas med buddhistisk bakgrund 

upplevelser kan det tolkas som att de såg deras bidrag i att prata om buddhism som ett sätt att 

ge sina klasskamrater en närbild på religionen för en lekman.  

Denna närbild av religionen, har två deltagare utan buddhistisk bakgrund166 upplevt att det har 

saknat i undervisningen om buddhism. Bidraget kan även betraktas som ett sätt att förebygga 

främlingsfientlighet. Eftersom genom att ha mer kunskap om olika kulturer och dess 

värderingar, skapas en förståelse för varandra. Med förståelse, kommer respekt och acceptans. 

Att ha elever som praktiserar en religion, hade kunnat användas som ett sätt att föra ett djup i 

religionen och inte enbart kunskap som presenteras i läroboken. UNESCO-ledamoten Attiya 

Inayatullahs167 uttalande överensstämmer med detta påstående, att en djupgående kunskap om 

olika kulturer är det som ger en verklig och kvarstående respekt och förståelse och inte enbart 

en passiv acceptans. Genom att inkludera en person som kan tala om den valda religionen, 

skapas det en närmare inblick i lekmännens vardag. Det kan medföra en djupare och mer 

verklighetsbaserad kunskap eftersom flera lekmäns vardag kan vara olika trots att de tillhör 

samma religion. Dessutom berörs en verklig berättelse betydligt mer än användningen av enbart 

en lärobok och eventuellt en film.  

Sammanfattningen är att deltagarnas upplevelser av metoder som har använts i undervisningen 

om buddhism på högstadiet, är att det var filmvisning, grupparbete och genomgång av 

religionen. Deltagarna upplevde filmvisning som en givande metod och de ansåg meditation i 

undervisningen mycket intressant. Studiebesök var inte en del av metoden som användes. 

Endast Alex höll en kort presentation om sin buddhistiska tro i vardagen. De övriga deltagarna 

med buddhistisk bakgrund blev aldrig tillfrågade om att berätta om sin tro. De upplevde även 

att deras förkunskaper och bakgrund om buddhism inte sågs som en fördel av deras lärare. 

                                                           
165 Hans Ingvar, Roth. Den mångkulturella parken- om värdegemenskap i skola och samhälle. (Stockholm: 

Liber, 1998) s. 11–13. 
166 Deltagare: Martina & Sam. 
167 Ett uttalande av UNESCO- ledamoten Attiya Inayatullah. Vår skapande mångfald- Världskommissionen för 

kultur och utveckling. (UNESO, 1996) s.171. 
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4. Diskussion 

Studien byggde på informanternas minnesbilder och det var det jag ar ute efter med hjälp av 

hermeneutisk metod. Jag ville veta vad som befäster sig av religionsundervisning om buddhism 

på högstadiet. Resultatet jag ville få, är vad det är som går i glömska efter några år och jag anser 

det vara nyttig kunskap för en blivande lärare. 

 

4.1 Vad har deltagarna för uppfattning av undervisningen om buddhism? 

När ny kunskap lärs ut sker det en processinlärning hos mottagaren där det skapar en förståelse, 

acceptans och lagring av information. Deltagarna svarade på en fråga om vad de har för 

uppfattning om buddhism. Deras svar är baserade på vad de har lärt sig på högstadiet och även 

på deras förkunskaper om religionen. Med deras förkunskaper syftar jag på om de har en 

relation till buddhism sedan tidigare genom att de har buddhistisk bakgrund eller om de känner 

personer som har buddhistisk bakgrund. Ämnet religionskunskap undervisas redan på 

högstadiet, det sker någon gång under årskurs 7 till 9 men för många av deltagarna hade de 

religionskunskap för första gången redan i grundskolan, nämligen i årskurs 6. För att sedan ha 

religionskunskap igen i årskurs 9. 

Deltagarnas uppfattning om buddhism är att det är en fredlig, harmonisk och moralisk religion, 

där det inte har funnits tvång att följa religionen. Till skillnad till andra religioner, blir buddhism 

som en liberal religion med värdegrund som många människor redan har runt om i världen. 

Denna fredliga och moraliska bild av buddhismen är en likhet som både deltagarna med 

buddhistisk bakgrund och deltagarna utan buddhistisk bakgrund delar. Vidare lyfter deltagarna 

med buddhistisk bakgrund att buddhismen är även en religion full med kärlek, vänlighet, 

respekt för inte enbart människor utan för i stort sett allt levande. Deltagarna utan buddhistisk 

bakgrund talar om buddhism som en religion där yoga och meditation praktiseras för att hitta 

en inre ro i sig själv och i vardagen. Detta kan tolkas att synen på buddhismen är att det är en 

filosofisk religion och religionsforskaren Lewis168 nämnde denna bild om buddhism i sin bok 

samt hur det har blivit en trend att utföra meditation idag. Jag finner den bilden av buddhism 

som ges ut i undervisningen delvis rätt, att det är en religion med mycket positivitet och 

                                                           
168 Todd Lewis. ”Representations of Buddhism in Undergraduate Teaching: The Centrality of Ritual and Story 

Narratives”. Ur Teaching Buddhism in the West. (red)  V. Sogen Hori, R. Hayes & M. Shields. (London: 

Routlegde Curzon, 2002) s. 40. 
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vänlighet men det ger även en bild att religionen saknar traditioner och högtider. Då dessa 

viktiga delar om religiösa traditioner och högtider inte fördjupas och i många fall inte nämns i 

undervisningen om buddhism. Jag anser det som en problematik att det är en stor del av 

religionen som faller bort och jag håller med att bilden blir begränsad och felaktig. Om 

buddhism ständigt kopplas med fred, vänlighet, meditation och karma kommer denna kunskap 

att vara otillräckligt för att skapa en fullständig förståelse om religionen. Även 

religionshistorikern Thurfjell talar om framställningen av buddhism, att den filosofiska delen 

lyfts fram medan den politiska delen inte nämns alls. Det skapar en overklig bild av buddhism, 

som associeras med andlighet, fredlig och mindre religiös än alla religioner. Att buddhism har 

ingen gud, får många att tänka på religionen som mindre religiös än andra religioner. Buddhism 

får i sådana fall en ännu mindre uppfattning som religiös, den blir kopplad med fred, andlig, 

moralisk och meditation. Bilden av buddhismen blir någorlunda vinklad och orättvis. Dessutom 

står det i läroplanen i grundskolan att undervisningen ska klarlägga rollen som religionen kan 

spela i samhället, i samband med konflikter och bemödandet efter fred. Att religioner kan hjälpa 

fram en social gemenskap och även vara en anledning till segregation.169 Utifrån detta bör 

innehållet i läroboken och materialet som läraren väljer för att introducera religionen vara 

omfattande, Detta är särskilt viktigt när det är ett nytt ämne eller ett nytt område för många 

elever. Den nya kunskapen som presenteras för första gången, skapar en uppfattning och därför 

är det viktigt att ta med så många delar som möjligt om ämnet. 

 

4.2 Hur upplever eleverna innehållet om buddhism i undervisningen? 

Deltagarnas upplevelser av innehållet är att det är betydligt mindre innehåll och 

undervisningstillfällena är mindre än i de andra religionerna. Deltagarna utan buddhistisk 

bakgrund upplevde att det blev en förvirring om olika begrepp i buddhism och i hinduism 

eftersom de blev introducerade efter varandra. Jag förstår var förvirringen uppstår, då Buddha 

var en indisk prins och hinduismen sägs vara den religionen som utövades där han bodde i 

Norra Indien. Buddhismen presenteras direkt efter hinduismen och ord som karma och 

återfödelse finns i båda religionerna. Några deltagare utan buddhistisk bakgrund nämner yoga 

och meditation och kopplar begreppen med buddhism men även hinduism. Dessa två 

kopplingar är inget främmande för deltagarna i studien eftersom yoga är numera en form av 

                                                           
169 Skolverket. (Hämtad 2016-12-28) http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap#anchor1.  
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sport och avkoppling som många människor i väst inkluderar i sin vardag. Yoga och meditation 

fungerar som en anti-stress övning som inte alltid kopplas till buddhismens religiösa aspekter, 

utan mer fokus på balansen i sin kropp och själ. Det är även en trend att utföra yoga och 

meditation, då vår vardag idag har blivit alltmer stressigt med höga prestationer. Dessutom har 

flera forskare klarlagt hur fenomenal både yoga och meditation är för både sin psykiska och 

fysiska hälsa.  

Deltagarnas upplevelser av innehåll som har tagit upp under momentet buddhism är 

buddhismens uppkomst och Buddhas upplysning. Av de deltagarna som inte har buddhistisk 

bakgrund, var det endast en deltagare som kände till tempelbesök, ritualer och tillbedjandet 

kring Buddhastatyn. Vilket bör vara en del att ta upp, när det kommer till religiösa traditioner 

och ritualer. Det var enbart de deltagarna med buddhistisk bakgrund som talade om ritualer och 

traditioner samt tempelbesök. Deltagarna upplever att det saknar buddhismens engagemang i 

världen och religiösa traditioner. Utifrån de svaren, har deltagarna kunskapsbrist om 

buddhistiska traditioner och ritualer. 

Deltagarnas upplever att de fyra ädla sanningar, åttafaldiga vägen och munklivet tas även upp 

i undervisningen om buddhism. Deltagarna upplever att de har sett en film om munklivet och 

om buddhismens början. Dock upplevde de att det inte fanns något innehåll om en lekman som 

praktiserar religionen. Detta skapar en distans mellan religionen och eleverna, då det inte bildar 

en förståelse för en vanlig person som eleven själv. Att associera sig med en buddhistisk munk 

är väldigt långsynt, då munkars liv är oftast mer extremt än en lekmans liv. Dessutom står det 

oftast geografiskt var religionen utövas och det glöms bort att vi alla reser mer idag än för 

hundra år sedan. Religioner som läses i läroboken blir alltmer närmare och därför kan jag tycka 

att det är viktigare att ta med hur en lekman utövar religion än enbart hur en munk utövar 

religionen. Den ena bör inte utesluta den andra, båda delar ska finnas med för att få den breda 

bilden av religionen. I innehållet om buddhism hade det varit intressant att ta med hur buddhism 

ser ut i Sverige och inte enbart i världen. 

 

4.3 Vilka metoder upplever eleverna att deras lärare har använt i 

undervisningen om buddhism? 

De metoder som deltagarna upplever att deras lärare har använt i undervisningen om buddhism 

är genomgång ur läroboken och egna anteckningar. De upplever att det har varit grupparbete, 
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där de fick välja en mellan buddhism och hinduism att presentera i helklass. Dessa två religioner 

introducerades tätt efter varandra och grupparbetet innehöll båda två religioner. Att använda 

presentation som metod är lärorikt och kreativt, då det tränas att inhämta kunskap om ett ämne 

och att träna presentera muntligt i helklass. Nackdelen kan således bli att vissa elever tar bara 

den mest relevanta informationen och kunskaper om religionen blir begränsad. Då är det upp 

till läraren att komplettera med mer kunskap om religionen, om hen anser att den bilden av 

religion är långt ifrån fulländad. Läraren har den centrala rollen och möjligheten att påverka om 

det finns kunskapsbrist i vissa områden menar Härenstam170 och det gäller att få ut kunskaper 

om religion på ett sätt som gör det så levande. Det är även läromedlen som kan påverka 

informationen om varje religion. Läromedlen kan inneha oerhört varierade kunskaper om olika 

religioner samt att innehållet om vissa religioner kan få mindre plats i läromedlen eftersom 

läromedelsförfattarna får välja själva. Rollen och ansvaret ligger i det fallet hos läraren att 

granska innehållet och kombinera material utanför läromedlet för att ge en bred bild om 

religionen så mycket som möjligt. Resultatet av detta blir att elevers uppfattning om en religion, 

i det här fallet buddhism blir olika beroende på läromedel och kunskap som tas upp.   

Andra metoder som deltagarna upplever att ha använts i undervisningen om buddhism är 

filmvisning. De hr minnesbilder att filmerna handlade om Buddha, hans väg från att vara en 

adelsman till att bli den personen som grundade buddhismen. Sedan handlade resterande filmer 

om det buddhistiska munklivet, som börjar med att gå i munkkloster vid 12 års åldern till att bli 

en munk i vuxenåldern. Filmvisning som metod tror jag att det uppskattas av många elever, då 

det blir en variation i inlärningen och inlärningsprocessen bearbetas på olika sätt. Elever med 

svårighet att ta till sig information som finns i läroboken, har möjlighet att ta emot kunskap på 

ett annat sätt. Det blir även en repetition av vad som finns i läroboken och med hjälp av olika 

metoder kan kunskap lagras och förstås bättre. Naturligtvis måste materialet vara relevanta och 

intressanta för eleverna samt att det går att diskutera eller analysera det på något sätt. Dock 

anser jag att det saknas i sådana fall en film om en lekman och hur hens vardag ser ut med 

religiösa traditioner. Ytterligare en åsikt som jag har angående vad som hade kunnat ge en 

djupare förståelse i undervisningen, är om lärarna hade tagit an den resursen de hade i 

klassrummet. Då menar jag eleverna med buddhistisk bakgrund som har levt i ett land där 

religionen utövas men även att de utövar buddhismen här i Sverige. Elevers uppfattning hade 

                                                           
170 Kjell Härenstam. Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik- om konsten att välja kunskap. ( Lund: 

Studentlitteratur, 2000) S.20. 
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kunnat få en ny prägel genom att få del av en person som utövar religionen men även att 

utövandet kan variera bland lekmän emellan. 

Genom att ta del av någons berättelser och erfarenheter, kan en djupare förståelse uppstå och 

inte enbart en passivitet och acceptans av en annan kultur. Det kan bli en närmare bild på vad 

som finns bredvid en själv och att förstå varandras vardag på en kulturnivå. I studien hoppades 

jag att deltagarnas upplevelser av metod, skulle vara att deras lärare hade tagit vara på den 

resursen som de har. Utifrån deltagarnas upplevelser, var det endast en deltagare med 

buddhistisk bakgrund som blev tillfrågad av sin lärare att prata om sin religion. Medan en annan 

deltagare med buddhistisk bakgrund har minnesbilder att hon gav sin lärare det förslaget att 

berätta om sin tro men lärarens svar blev att det inte fanns tillräckligt med tid att lägga in det i 

planeringen. Deltagarens upplevelser visar att tiden inte räcker till i planeringen men det kan 

även vara så att läraren har medvetet gjort ett val att avstå från det förslaget.  

Att ha en eller flera elever i klassrummet som vill berätta om sin religion, borde anses vara 

intressant då religioner kan utövas olika samt termen religiös kan variera för många människor. 

Till exempel, att vardagen för en lekman i Thailand kan vara annorlunda än för en lekman i 

Sverige men även att det finns olikheter lekmän emellan i Sverige. Thurfjell skriver om hur 

svenskar praktiserar religion i dagens samhälle och jag håller med att genom att höra svenska 

elever med buddhistisk bakgrund medför det en bild att religionen utövas inte enbart i Asien 

eller att man tillhör en viss nationalitet. Det finns många svenskar som är buddhister eller har 

buddhistisk bakgrund och det är viktigt att det lyfts fram hur det ser ut med buddhism i Sverige 

idag. Slutsatsen är att deltagarnas uppfattning om buddhism, har buddhismens början och att 

Buddha var en människa och inte en gud. Deltagarnas uppfattning om buddhism var att 

religionen är fredlig, moralisk, andlig och filosofisk. De uppfattade att karma är viktig, 

återfödelsen och vägen till nirvāṇa. Deltagarna upplevde att innehållet saknade kunskap om 

högtider, traditioner, hur en lekman utövar sin tro och även buddhismens engagemang i världen. 

Denna upplevelse delade både deltagarna med och utan buddhistisk bakgrund. Deltagarna med 

buddhistisk bakgrund upplevde att det saknade berättelser om Buddha och andra buddhor. 

Deltagarna upplevde filmvisning som en bra metod, då det uppstår en variation. Alla deltagare 

har sett en film om buddhismens början och buddhistiska munkar. De upplevde att det innehöll 

bra information men saknade det viktigaste och det är en lekmans utövande av religionen. 

Deltagarna upplevde att grupparbete var lärorikt men dock enbart om den religionen man valde 

att presentera.  
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5. Sammanfattning 

Avslutningsvis vill jag göra en sammanfattning av min studie och svaren på mina 

frågeställningar. Uppsatsens syfte är att undersöka hur tio gymnasieelever utan buddhistisk 

bakgrund och sex gymnasieelever med buddhistisk bakgrund uppfattar skolundervisningen om 

buddhism på högstadiet. För att genomföra undersökningen valde jag en kvalitativ metod i form 

av fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. Då studien handlar om elevers uppfattning, 

använde jag även hermeneutik som metod för att tolka deras svar och kroppsspråk. Teoretiska 

utgångspunkter har varit om identitet, tradition, framställningen av buddhism och buddhism i 

Sverige. Med hjälp av hermeneutisk metod och de teoretiska utgångspunkterna i studien har 

mina frågeställningar blivit besvarade. 

Deltagarnas uppfattning om buddhism var lika på många områden men det märktes att 

deltagarna med buddhistisk bakgrund har mer kunskap om religiösa traditioner och högtider. 

Detta saknades hos deltagarna utan buddhistisk bakgrund, några av dem hävdade dessutom att 

buddhismen saknar högtider och traditioner. Alla deltagare hade likadan uppfattning om vem 

Buddha var innan och buddhismens början. Några deltagare nämnde de fyra ädla sanningar och 

den åttafaldiga vägen men de kunde inte förklara vad det innebär. Deras uppfattning om 

buddhism är att det är en fredlig, andlig, moralisk och kärleksfull religion som hjälper många 

att hitta sitt inre. De nämner även meditation och yoga men att karma utgör en stor del inom 

buddhism.  

Innehållet som deltagarna upplever att det togs upp i undervisningen om buddhism på 

högstadiet är religionens början, Buddha och hans lära samt buddhistiska munkar. I 

undervisningen om buddhism på högstadiet har deltagarna minnesbilder att de har sett en film 

om Buddha och även en film om buddhistiska munkar. Metoder som deltagarna upplever att 

deras lärare har använt i undervisningen är filmvisning, grupparbete i form av presentation och 

genomgångar på tavlan. För några deltagare upplevde de att momentet buddhism avslutade med 

ett prov som innehöll både hinduism och buddhism. Nästan alla deltagare i studien upplevde 

att buddhism har minst undervisningstillfällen i jämförelse med de andra världsreligioner och 

hamnar för tätt efter hinduismen. Deltagarna utan buddhistisk bakgrund upplevde förvirringen, 

då de blandade ihop termer och delar från hinduism med buddhism. Deltagarna utan buddhistisk 

bakgrund insåg att de inte kände till traditioner eller högtider inom buddhism och har utgått att 

det inte finns inom religionen. 
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Slutsatsen av denna sammanfattning är att utifrån deltagarnas upplevelser verkar en stor del av 

buddhism utebli på högstadiet och kombinationen av hinduism och buddhism är för nära 

varandra. Framställningen av buddhism har gett uppfattningen att den är mer filosofisk än 

religiös. Deltagarnas upplevelser visar kunskapsbrist i undervisningen om religiösa traditioner 

och högtider inom buddhism men även om buddhismens betydelse i politiken och i samhället. 

Det tycks saknas även en inblick i hur en lekman utövar sin religiösa tro och vilka ritualer eller 

högtider denna firar. Deltagarna utan buddhistisk bakgrund upplever att de känner till det 

buddhistiska munklivet men saknar hur sin ”granne” praktiserar sin tro.  

 

 

5.1 Vidare forskning 

Som framtida forskning skulle jag föreslå att göra en läromedelanalys om buddhism på 

högstadiet. Det är viktigt att känna till vilka kunskaper elever från högstadiet tar med sig till 

gymnasiet. Genom att forska vidare om innehållet som väljs ut i läroböckerna på högstadiet, 

kan gymnasielärarna ha en uppfattning om vad som bör fördjupas i. Högstadieelever kommer 

från olika skolor med olika läroböcker och därmed olika läromedelsförfattare som väljer vilken 

kunskap som läroböckerna ska innehålla. Som resulterar att kunskapen som elever erhåller, kan 

variera enormt mycket elever emellan och förhoppningsvis har läroböckerna på gymnasiet mer 

kunskap om religionerna. 
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6. Exkurs  

6.1 Studiebesök i ett buddhistiskt tempel som metod/ Induktiv metod 

I undersökningen var jag i behov av att få en fördjupad bild av buddhism och då valde jag att 

besöka ett tempel i Sverige. Idag finns det flera buddhistiska tempel i Sverige och antalet 

buddhister växer alltfler, då räknas det in immigranter och konvertiter. 171 Det templet som jag 

besökte finns i Sverige, det drivs av två munkar och en nunna och alla tre är ursprungligen från 

Thailand. Anledningen till att jag valde studiebesök som metod, berodde på att jag ville ha en 

ökad förståelse och kunskap om buddhism i Sverige.  

Buddhism är en religion som såväl andra religioner expanderar i Sverige och som i sin tur 

behöver föreningar som praktiserar religionen vidare. Enligt Sveriges Buddhistiska 

Samarbetsråd (SBS) finns det idag 22 buddhistiska föreningar i Sverige.172 Många buddhister 

kommer till Sverige som arbetskraft (t.ex. Säsongsarbetare som bärplockare), familjevandring 

och anhöriginvandring enligt Migrationsverket och thailändare utgör den största 

medborgargruppen som får uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl.173 Studier har gjorts om 

hur buddhismen har utvecklats i bland annat Europa, där exempelvis några forskare har sett ett 

mönster som de kallar för ”parallella buddhismer”: en konvertitgren och en asiatisk 

diasporagren.174 Där den asiatiska diasporagrenen har viktiga punkter som att göra goda 

handlingar, att ge gåvor till templet, att praktisera samt att få undervisning av munkar och 

nunnor. Den andra gruppen, konvertitgrenen riktar in sig på en inre och personlig utveckling, 

ett kunskapssökande genom studier och slutligen genom meditation.175  

Användningen av studiebesöket i min studie är att samla kunskap om den asiatiska 

diasporagrenen och bildar en djupare förståelse om hur en praktiserade buddhist lever i Sverige 

samt hur de har levt i Asien. Med den induktiva metoden, vill jag utgå från verkligheten, hur 

                                                           
171Pew-Templeton global religious futures project. (Hämtad 2016-11-25) 

http://globalreligiousfutures.org/explorer/custom#/?subtopic=15&countries=Worldwide&chartType=bar&data_t

ype=number&year=2010&religious_affiliation=all&pdfMode=false&age_group=all. 
172 Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd. (Hämtad 2016-12-03). http://www.buddhism-sbs.se/frameset.html. 
173 Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl efter medborgarskap 2000–2014. 

(Hämtad 2016-12-03). http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-

fran-tidigare-ar.html.  
174 Katarina, Plank. Det mångreligiösa Sverige- ett landskap i förändring. (red). Daniel, Andersson & Åke 

Sander. (Lund: Studentlitteratur, 2015), s.205-206. 
175 Ibid. s.206. 
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buddhistiska munkar och nunnor lever och upplever buddhism i Sverige samt hur elever 

uppfattar buddhism undervisning på högstadiet.  

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? I ett 

intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om sin livsvärld, hör dem uttrycka 

åsikter och synpunkter med sina egna ord…176 

Utöver studiebesöket, genomfördes ytterligare en intervju och denna gång var det med en 

konvertitbuddhist i Sverige. Syftet med intervjun var att få en inblick på vilken uppfattning en 

konvertitbuddhist har om buddhism i allmänhet samt buddhism i Sverige. Buddhism har på 

senare tid, kopplats som modern, trendig, liberal och med djupt budskap.177 Därför anser jag att 

det var intressant att höra någon konvertitbuddhists egna tankar och uppfattning om ämnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
176 Svend Brinkmann & Steinar Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund: Studentlitteratur, 2009) s. 10. 
177 Katarina, Plank. Det mångreligiösa Sverige- ett landskap i förändring. (red). Daniel Andersson & Åke 

Sander. (Lund: Studentlitteratur, 2015) s.206. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till ungdomar med och utan buddhistisk bakgrund 

1. Vad har du för uppfattning om buddhism?  

2. Vad har du för relation till buddhism? (Föräldrar som är, du själv, mm). Eller annan 

religion? 

3. Minns du när du läste du om buddhism på högstadiet/gymnasiet? På vilken skola?  

4. Vad kommer du ihåg om momentet buddhism som ni läste då?  

5. Vad pratade ni om kring buddhism?  

6. Vad läste ni om kring buddhism? Stort kapitel? I jämförelse med de andra religionerna. 

7. Fick ni se någon film? I så fall, vilken? Vad handlade den om?  

8. Hur var böckerna som ni använde? Bra? Lärorika? Inte bra? Minns du vilken bok? 

9. Kom någon föreläsare som berättade om buddhism? Vem var det? Hur var det? Var det en 

buddhist? Var det en icke-buddhist? Var det en man eller en kvinna? Vad pratade han eller 

hon om?  

10. Vad använde läraren för något annat material om buddhismen?(Studiebesök/grupparbeten/ 

meditation, mm) 

11. Nämn något som du tycker var särskilt intressant och bra om Buddhism i skolan?  

12. Var det något som du tycker var mindre bra? Saknades det något? 

13. Hur upplevde du materialet? Hur var presentationen av buddhism i materialet (läroböcker, 

film, föreläsare, annat)?  

14. Efter undervisningen, hur blev din uppfattning om buddhism? Ändrades eller utvecklades 

din uppfattning? På vilket sätt?  

15. Tycker du att du har fått tillräckligt förståelse för Buddhismen? Eller finns det någonting 

som du tycker att man borde ha tagit med?  

16. Hur var buddhismundervisningen om du jämför med undervisningen i andra religioner i 

skolan? Tas det upp lika djupgående om varje religion? 

17. Känner du till några högtider inom buddhism? 

18. Om du har buddhistisk bakgrund. Jämför den buddhismen som du har med dig hemifrån 

med den undervisning om buddhismen som du fick i skolan i Sverige. Överensstämmer det 

med buddhismen du har hemifrån och Buddhismen som undervisas i Sverige? 


