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Abstract  

The study aims to investigate which kind of concept teachers at secondary level use in their 

education about the two religions, Buddhism and Hinduism. The study also aims to investigate 

if there is an ambiguity in the different concept and to see where teachers gather their 

information about the different concept. The study is inductive where written interviews have 

been used when collecting data. The results show that teachers use their textbooks available at 

their school to gather material. The results also show that there is a certain ambiguity in what 

kind of words that can be classified as concept. Words for buildings et cetera have been used 

by teachers as concept. The study also show that textbooks are different in their opinions about 

meaning of different concept and that concept used by teachers are not described in the 

mentioned textbooks. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Som lärare i gymnasieskolan förväntas man att kunna undervisa om de fem världsreligionerna. 

Religionsundervisningen innehåller en rad olika begrepp som lärare ska gå igenom och som 

eleverna ska lära sig. Under min verksamhetsförlagda utbildning stötte jag på en rad situationer 

där dels jag som lärarkandidat brast i min beskrivning av de olika begreppen samt att min 

handledare inte gick igenom de olika begreppen på ett grundläggande vis. Jag började därmed 

fundera kring hur lärare väljer ut material och begrepp som de anser är viktiga att ge en 

definition på, och även kring vilka begrepp de väljer att inte använda i undervisningen samt vad 

detta kan bero på. Under en tidigare studie som jag har utfört intervjuade jag en informant 

rörande yoga och om yoga anses vara religiöst. Informanten ansåg inte att yoga var något 

religiöst snarare något andligt. Personen beskrev att religiösa människor var sådana som satt i 

grupp, sa samma saker, tänkte likadant och utförde samma ritualer. Informanten förklarade att 

den inte gillade dessa gruppaktiviteter eftersom man inte fick ha en egen åsikt om man var 

religiös och ogillade sektliknande aktiviteter. Informanten ansåg däremot att yoga var något 

andligt och menade att andlighet var något personligt som man själv styrde över och som skedde 

inuti varje individ. Även detta fick mig att börja reflektera kring hur vi lärare tolkar olika 

religiösa begrepp och om det kan finnas en tvetydigheten i dess betydelse.  

I styrdokumenten står det att lärare ska se till att undervisningen har en utgångspunkt i en 

samhällssyn som ska vara öppen när det handlar om de olika livsstilarna, livshållningarna och 

människors olikheter. 1 Jag har ställt mig frågan hur lärare väljer ut begrepp och om  

religionslärarna hinner gå igenom viktiga begrepp som visar alla sidor av religionen? Om 

lärarna inte anser att de hinner gå igenom alla begreppen, vilka begrepp får mer utrymme än 

andra? Hur kan detta påverka den öppenhet som ska vara en del av undervisningen om man inte 

hinner gå igenom olika synvinklar av religionen?  

 

 

                                                             

1 Skolverket [Elektronisk resurs], Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskolan, Stockholm, 2011 http://www.skolverket.se/ 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka begrepp lärare använder i sin undervisning om hinduism och 

buddhism. Syftet är även att undersöka hur dessa begrepp används i läroböckerna och om det finns 

skillnader på definitioner av begreppen i böckerna och lärarnas uppfattning av begreppen.  

 

Frågeställningar 

 Vilka begrepp använder lärare i sin undervisning om hinduism och buddhism?  

 Hur förhåller sig lärare till begreppet andlighet i sin undervisning?   

 Skiljer sig begreppen som lärare använder i undervisningen i jämförelse med de begrepp 

som finns med i läroböckerna? 

1.3 Metod 

Denna studie har en induktiv teoretisk utgångspunkt. Om en studie är induktiv innebär det att 

man börjar med att samla in ett empiriskt material som saknar en hypotes och istället är det 

frågeställningen som styr datainsamlandet. Undersökningen är tematiskt upplagd och flera olika 

metoder har används både för att samla in men också för att analysera det empiriska materialet. 

Nedan följer en genomgång dels hur empirin samlats in och också verktyg för hur datamaterialet 

sedan ska analyseras.  

När man inte gör fysiska intervjuer så kallas det för datastödda intervjuer, alltså intervjuer där 

informanterna svarar på frågor utan att ett fysiskt möte sker. Det som kännetecknar datastödda 

intervjuer är att de är självutskrivande, vilket innebär att den text jag får tillbaka av lärarna 

kommer att vara den data som används direkt som resultat, detta innebär att jag inte behöver 

transkribera intervjuerna och kan istället analysera empirin direkt.2 

1.3.1 Analysverktyg 

Det analysverktyg som används för att analysera intervjuerna är kategorisering. När 

kategorisering används innebär det att det empiriska materialet kodas och bildar kategorier.3 

Kodning handlar om att man bearbetar det insamlade materialet för att hitta mönster och 

kopplingar.4 För att kunna dela upp det i kategorier så analyserar man likheter och skillnader, 

                                                             

2 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun (2009). s. 165  
3 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) Handbok i kvalitativ analys,1 uppl. Liber, Stockholm, 

(2009) s.33 
4 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2., 

[utök. och uppdaterade] uppl., Gleerup, Malmö, (2014) s.375 
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vilket resulterar i att mängden text som empirin består av reduceras och systematiseras till ett 

antal kategorier.5  I denna studie granskas begrepp som upprepar sig eller sticker ut. Under 

denna process är det viktigt att granska resultatet i förhållande till frågeställningarna och i 

processen av skapandet av koderna hela tiden jämföra den nya informationen med de färdiga 

koderna för att hålla koll på nya eventuella iakttagelser som sker under kodningens process.6  

För att analysera läromedlen används boken Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och 

praktik skriven av Niklas Ammert. Enligt Ammert så har läroböcker idag, såsom förr, en stark 

position i skolundervisningen. Han påpekar att mycket få lärare idag väljer att arbeta utan 

läroböcker.7 Han lyfter att forskare har kommit fram till att orsaken till detta är att många lärare 

tror att om de följer läroboken så fyller det en legitimerad funktion i undervisningen.8  

Ammert fortsätter även med att beskriva att studier har visat att lärobokstexter som har blivit 

starkt förenklade, kortfattade och komprimerande inte blir lättare för svaga och oerfarna läsare 

att förstå. Vad som händer när texten komprimeras är att viktiga tankeled försvinner från 

textmaterialet. Detta blir relevant i min studie eftersom jag kommer att undersöka hur 

läroböckerna har definierat begreppen och vad som kan hända med begreppet om det är en kort 

definition eller en längre. Ammert påpekar även att det är svårt att mäta huruvida en lärobok 

bidrar till att elever lär sig mer eller mindre av en lärobok. Detta eftersom fler kanaler och 

medier kan påverka elevernas kunskaper och färdigheter. 9 Detta är relevant i denna studie när 

man analyserar lärarnas svar var de hämtar sitt material ifrån. Om en lärare svarar att den enbart 

använder sig av läroboken så är det inte självklart att detta i sin tur innebär att eleverna inte 

kommer att lära sig tillräckligt om exempelvis begreppet karma. Däremot kan man dra slutsatser 

om att läroboken har brister, men det innebär inte i sin tur att elevernas förståelse för begreppet 

är sämre. Ammert lyfter även att den kritik som brukar riktas mot läroböcker i Sverige ofta 

behandlar en påstådd politisk-ideologisk förvrängning eller att det finns en obalans i 

representationen av sociala kategorier såsom genus, etniska och religiösa grupper. Det Ammert 

                                                             

5 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) Handbok i kvalitativ analys,1 uppl. Liber, Stockholm, 

(2009) s.33 
6 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2., 

[utök. och uppdaterade] uppl., Gleerup, Malmö, (2014) s.38 
7 Ammert, Niklas (red.) (2011). Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur s. 280-281.  
8 Ammert, Niklas (red.) (2011). Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur s. 280-281 
9 Ammert, Niklas (red.) (2011). Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur s. 37  
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beskriver är att läroböckerna har med maktutövning att göra, det handlar helt enkelt om den 

grundläggande makten över människors uppfattningar om individ och samhälle. Det handlar 

om föreställningengarna om ett ”vi” och ”de andra” som en verklighet.10 Ammert påpekar att 

det är läroböckerna som har ett humanistiskt och samhällsorienterande innehåll som oftast 

kritieras. st är i fokus för kritikrna, därav bland annat religionskunskap. 11  

I boken går Ammert igenom metafunktioner som kan vara utgångpunkter när man analyserar 

läromedel. Dessa ser ut som följande:  

 Den ideationella metafunktionen: vad texten lyfter fram som teman och huvudfrågor, 

vad texten handlar om 

 Den interpersonella metafunktionen: författarrösten (Exempelvis”jag, eller ”vi”) och 

vem texten vänder sig till (Exempelvis”du” eller man”) och hur text och läsare 

positioneras i förhållande till varandra.  

 Den textuella metafunktionen: Hur tillexempel en viss text passar i ”sin genre” och i 

vilken grad den ansluter till andra textuella utryck i omgivningen.12  

1.4  Genomförande 

Genomförandet av denna studie började med en granskning av tidigare forskning inom området. 

Därefter skickades ett mejl ut till lärare som blev tillfrågade att medverka i studie som är helt 

anonym och de informerades om vad denna studie behandlar för ämne. Intervjufrågorna 

konstruerades utefter undersökningens syfte och en testintervju skickades ut. Justeringar 

utfördes utefter testintervjuns svagheter i exempelvis förståelse för vad frågorna frågade efter. 

Intervju skickades ut till gymnasielärare som arbetade på nio olika gymnasieskolor. Intervjun 

innehåller sex frågor som handlade om vilka begrepp som gymnasielärarna ansåg var viktigast 

att använda i undervisningen. Antalet lärare som besvarat frågorna är totalt sex stycken. Dessa 

sex lärare nämnde tjugofem stycken begrepp totalt som viktiga att använda i undervisningen 

om hinduism och buddhism. Dessa tjugofem begrepp används i utformandet av studie nummer 

två. De står i en i en listform där högstadielärarna ska kryssa i vilka av de tjugofem begrepp 

som de brukar använda i sin undervisning och de fick även chansen att lägga till begrepp som 

                                                             

10 Ammert, Niklas (red.) (2011). Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur s.44  
11  Ammert, Niklas (red.) (2011). Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur s.44  
12 Ammert, Niklas (red.) (2011). Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur s.66  
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ansåg saknades i listan.  Under undersökning nummer ett så lyftes tjugo nya begrepp som 

högstadielärare brukar använda i sin undervisning om buddhism och hinduism. Det insamlade 

materialet analyseras och kategoriseras utefter högstadielärarnas svar. Den första intervjun som 

skickades till gymnasielärare är till viss del underlaget för utformandet av intervjun två men 

även urvalet av vilka begrepp som används i denna studie. Av dessa fyrtiofem begrepp så 

kommer ännu ett urval göras. Detta urval består av de begrepp som kan tolkas som tvetydiga 

eller som på något annat sätt sticker ut från övriga begrepp som tas upp i undersökningen. I 

resultatet så presenteras lärarnas utvalda begrepp och även vad det står i läroböckerna om 

respektive begrepp.  Läroböckerna är en del av materialet eftersom en av frågeställningarna 

behandlar läroböcker och de används i den komparativa analysen för att kunna urskilja om man 

kan utläsa en tvetydighet i hur läroböckerna skildrar begreppen. I analysen så används 

kategorisering och komparativ analys. Diskussionen diskuterar huruvida frågeställningarna 

besvarats och om det finns en tvetydighet i de begrepp som tas upp i denna studie. Det finns 

även  med i diskussionen tankar kring om det är viktigt att man som lärare visar alla sidor av 

en religion eller om det viktigaste är att få med det mest grundläggande. Undersökningen 

sammanfattas i sluten av uppsatsen och där återknyts syftet med denna studie och vad resultatet 

visade.  

1.5 Metodkritik 

En av riskerna med att använda sig av skriftliga intervjuer är att detaljerad och viktig 

information kan gå förlorad; man kan exempelvis inte omformulera sina frågor om någon fråga 

är otydlig för informanten som i detta fall är läraren. En annan negativ faktor med skriftlig 

intervju är att man förlorar kroppsspråk och chansen att kunna analysera om läraren hade lätt 

för att säga vad ett begrepp har för definition eller om det finns en tveksamhet i både definition 

och vilka som de brukar använda. En annan kritik mot att använda skriftliga intervjuer istället 

för muntliga är att det är svårt att veta hur många av lärarna som kommer att besvara frågorna. 

Det är lättare att veta hur mycket data man får in om man har bestämda träffar med 

informanterna så att man vet att man kommer få sina frågor besvarade. Det finns en risk att den 

data man samlar in med dataskrivna intervjuer inte är tillräcklig. Detta eftersom att man inte 

kan säkerställa att man kommer att få in tillräckligt utförliga svar, eller att frågorna har 

misstolkats så att man får svar på något som man inte har tänkt undersöka. Det medför en risk 

att resultatet inte kommer vara trovärdigt.  
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1.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten behandlar trovärdigheten i resultatet av undersökningen och om resultatet av 

undersökningen skulle bli detsamma om man undersökte samma problem ett flertal gånger.  För 

att kunna fastställa reliabiliteten så testas undersökningens trovärdighet genom att en annan 

eller flera andra forskare genomför undersökningen på samma sätt för att kunna se om samma 

eller liknande resultat uppnås. 13  

Validitet handlar om att man undersöker det man har tänkt undersöka, i detta fall att jag 

undersöker vilka begrepp som lärare använder i sin undervisning om buddhism och hinduism. 

Man ska ställa sig frågan när man arbetar med validitet mäter du det du har tänkt mäta?- 14  I 

denna studie är det religionslärare som arbetar på högstadiet som har fått svara på vilka begrepp 

de använder, det går inte att mäta att de undervisar rätt begrepp. Däremot så är det 

religionslärare som har blivit tillfrågade om deras undervisning, vilket de som svarat arbetar 

med de begrepp som behandlas i undersökningen  och i de skriftliga intervjuerna finns det ingen 

orsak att tro att lärarna skulle ha svarat annat än sanningsenligt om vilka begrepp de använder 

i sin undervisning. När det kommer till validiteten i analysen så kommer analysen vila på 

Ammerts bok Att spegla världen och lärarnas åsikter kring begreppen. I denna studie så har 

även avgränsning  

gjorts till buddhism och hinduism, se nedan. Urvalet i undersökningen var slumpmässigt utvalt 

utifrån vilka religionslärare som svarade på intervjun, detta innebär att jag inte har kunnat 

påverka resultatet genom att välja ut lärare som jag vet vilka begrepp de anser är viktiga att gå 

igenom. Det finns inte heller någon orsak att tro att lärarna skulle vilja förvränga sina svar 

eftersom undersökningen behandlar begrepp och ingenting som kan upplevas som ett hot mot 

personens lärarroll i klassrummet.  

1.7 Avgränsning 

De begrepp som undersöks i denna studie är avgränsade till buddhism och hinduism. Denna 

avgränsning är grundade på dessa två aspekter;  

 Jag har upplevt att buddhism och hinduism oftast får mindre tid i undervisningen vilket 

kan innebära att de begrepp som lärare väljer ut eventuellt bara är de grundläggande och 

de begrepp som lyfter mer negativa aspekter av religionen prioriteras bort.  

                                                             

13 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun (2009)  s. 263 
14 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun (2009). s. 264  
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 Jag har även upplevt under praktiken att hinduism och buddhism inte granskats kritiskt 

på samma sätt som islam och kristendom, detta kan vara ett problem eftersom de indiska 

religionerna kan framstå som ensidiga och exotifierande i jämförelse med de andra 

världsreligionerna.  

Begreppen i undersökningen är avgränsade utefter de som lärare lyft fram som viktiga att lära 

ut. Undersökningen behandlar inte undervisningen av hinduism och buddhism som helhet, utan 

är avgränsad till just begreppsundervisningen och eventuell problematik kring hur begreppen 

definieras. Som nämnt ovan så behandlas inte undervisningen som helhet, det går därför inte 

att dra slutsatser som berör hela undervisningen om hinduism och buddhism.  

1.8 Etiska överväganden 

När man ska intervjua informanter är det viktigt att följa etiska principer. Det första är att man 

ska informera informanten om vilken uppgift de har i deltagandet i undersökningen och vilka 

villkoren är för deltagandet. I denna studie skickas ett mejl ut till lärare med information om 

hur materialet kommer att användas, att de är anonyma genom hela processen och att materialet 

inte kommer att användas på annat sätt än i just denna studie. Det andra kravet är att forskaren 

måste få informantens samtycke.15 Som nämnt ovan har informanten rätt att under processens 

gång rätt att avbryta sitt deltagande utan att det ska ha negativa följder för informanten. Det 

innebär att om en informant under en intervju vill avbryta så har den rätt till det, dock innebär 

det inte i sin tur att det man samlat in från informanten inte får användas. Som forskare får man 

i detta läge försöka motivera informanten att kvarstå i undersökningen dock ska informanten 

känna sig fri att även i detta läge kunna tacka nej till deltagande. Det fjärde kravet är att som 

forskare aldrig får tvinga eller försöka påverka beslutet från deltagaren om den väljer att inte 

länge medverka i denna studie, vare sig genom påtryckningar eller insinuationer.16  

1.9 Forskningsöversikt 

Hinduism och buddhism ingår i kursen religionskunskap och nedan följer en genomgång om 

vilka faktorer som kan påverka vilka begrepp läraren väljer ut, men som också kan påverka 

vilka begrepp man inte väljer ut. Problematiken ligger i om lärare med hjälp av 

begreppsdefinitioner kan vinkla religionen och helt enkelt inte visa alla sidor som kan behöva 

visas och problematiseras i undervisningen.  

                                                             

15 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtat: 23 Februari – 17)  
16 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtat: 23 Februari – 17) 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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I boken Religions of India, A historical introduction17 problematiserar författaren Fred W. 

Clothey vad som egentligen tillhör indiens religioner och förklarar att det än idag är ett 

omdiskuterat ämne som grundar sig i ett sökande efter det egna ursprunget. Han förklarar att 

hinduiska nationalister talar om Sanatana Dharma18 eller ”den eviga lagen” som är en ideologi 

som enligt Clothey mest troligt har sina rötter i det forntida. Han går även igenom hur det finns 

andra grupper som ser exempelvis den vediska traditionen som den ursprungliga grunden för 

den indiska religionen. Clothey förklarar dock att sökandet efter detta ursprung fortfarande inte 

har tillräckligt med belägg för att man ska kunna säga att det ena eller det andra är det rätta 

”ursprunget” för den indiska religionen. Det Clothey däremot anser är mer relevant att diskutera 

är den mångfald av ursprung som la grunden för de indiska religionerna och civilisationen som 

finns idag. 19 Clothey går igenom indo-europeiska perioden och den vediska. Han ger även en 

beskrivning av betydelsen av att utföra ritualer och sedan hur Jainismen och buddhismen 

började ta plats i Indien.20  

Idag så är det vanligaste uttryckssättet för religion i Indien utövandet av ritualer. Det finns 

många olika och en hel del av ritualerna sticker ut som väldigt färgstarka. Ritualerna är bland 

annat ett sätt för utövarna att uttrycka sin sociala och kosmiska plats. De är även ett sätt att 

uttrycka den relation man har till sin familj och släktingar.21  

I artikeln Våld i världens religioner22 skriver Christer Hedin, som är svensk religionshistoriker 

och islamolog, bland annat om våld som sker i de indiska religionerna. Hedin skriver att indisk 

religion uppfattas i västlandet som generaliserat fredlig23. Han lyfter två exempel på personer 

som är företrädare och anses tillhöra Mahatma Gandhi och Dalai Lama. Han förklarar att deras 

budskap oftast upplevs som inbjudande och är effektivt då många människor tar till sig deras 

budskap och tillämpar deras fredliga uppmaningar.24 Han påpekar att denna bild inte är entydig 

av hur sanningen ser ut. Man förklarar att hinduismens heliga texter innehåller delar där våld är 

en del av livet och att det finns ett krigarkast där man kan se att våld i åtminstone försvarssyfte 

har varit accepterat. Han går igenom berättelser som skildrar hur våldsamma strider sker mot 

                                                             

17 Clothey, Fred W, Religion in India a historical introduction, TPB, Johanneshov, 2012 s.15 
18 Clothey, Fred W, Religion in India a historical introduction, TPB, Johanneshov, 2012 s.15 
19 Clothey, Fred W, Religion in India a historical introduction, TPB, Johanneshov, 2012 s.15 
20 Clothey , Fred W, Religion in India a historical introduction, TPB, Johanneshov, 2012 s.15 
21 Clothey , Fred W, Religion in India a historical introduction, TPB, Johanneshov, 2012 s. 197 
22 Hedin, Christer. ”Våld i världens religioner”. I: Nils-Åke Tidman (red.). Våld- i Guds namn politisk 

aktivism inom världsreligionerna. Årsbok 2013, FLR, Årgång 47. 2013  
23 Hedin, Christer. ”Våld i världens religioner”. s. 26  
24 Hedin, Christer. ”Våld i världens religioner” s.27  
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onda makter. Det finns motstånd mot våldet i Indien också, jainismen har framträtt budskapet 

med Ahimsa, som betyder icke-våld. Detta budskap har gjort ett stort intryck på världen och 

främst genom Mahatma Gandhi som förstod att Jainismens budskap gick att använda för att ta 

upp kampen mot den brittiska kolonialismen.25 Gandhis metod hade stor framgång i Sydafrika 

och han förstod att med rätt mediabevakning  så skulle han kunna nå målet och som var en 

säkrare metod än att behöva använda våld.. Det gudomliga i alla människor för med sig att det 

är otänkbart att man ska bruka våld mot sina medmänniskor. Hedin anser inte att alla hinduer 

som levt efter Gandhi varit pacifister. Det finns hindunationalister som för omkring tjugo år 

sedan ska har vunnit val på grund av att de har lovat att genomföra provsprängning av en 

atombomb26. Hedin påpekar att hinduismen inte utmärks av någon pacifism, utan att det snarare 

är jainismen som bland annat har drivit denna ickevåldsprincip  som dominerar allt handlade.  

Mahatma Gandhi ska enbart ha plockat upp ickevåldsfilosofin och använt den skickligt med 

hjälp av media för att skapa uppmärksamhet. Hinduismen kan inte ses som en pacifistisk 

religion på grund av att texterna inte hyllar ahimsa, nutida teologer har inte lagt till det som en 

del av budskapet och det finns fortfarande hinduer som kan tänka sig att använda våld i 

praktiken.  

Hedin hävdar att buddhismen har uppfattats av kulturpersonligheter som en idealisk religion. 

Denna bild av buddhismen har skapats på fri hand, och bygger alltså inte på konkreta bevis för 

att det är en ideal religion. Den största anledningen till att detta skedde var i syfte att skapa en 

motbild till kristendomen. Buddhismen ansågs att inte ha några dogmer som man var tvungen 

att tro på och den lyfte fram en själavandring som innebär att allting kommer att leva vidare. 

Buddhismen stod även för fred.27  Hedin beskriver hur man kan utläsa pacifism, fred och som 

främjar att man ska vara god mot sina fiender i buddhistiska texter.28 Den buddhistiska teologin 

följer de aspekter som man kan utläsa i texterna. I västländska texter så framhävs det fredliga i 

buddhismen. Teologiska tolkningar och texter talar för att våld inte ska användas inom 

buddhismen, trots detta så  hävdar Hedin att tillämpningen visar tecken på att det än idag 

förekommer våldsamma handlingar av buddhister. Användandet skiljer sig från den 

uppfattningen av buddhismen som finns i exempelvis Sverige, denna bild som finns har väckt 

intresset hos forskarna som har undersökt vad detta kan bero på. Richard Gombrich ansåg att 

                                                             

25 Hedin, Christer. ”Våld i världens religioner” s.27 
26 Hedin, Christer. ”Våld i världens religioner”s.28 
27 Hedin, Christer. ”Våld i världens religioner” s.29  
28 Hedin, Christer. ”Våld i världens religioner” s.30 
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den bilden som finns av buddhismen är en skapelse av västerländsk teosofi.29 Hedin lyfter fram 

David Thurfjells forskning som nämnts tidigare om att svenskarna är positivt inställda till 

buddhismen men att det finns brister i deras faktaunderlag och att fakta är tunn. Hedin lyfter 

fram detta citat av Thurfjell.30 

Liksom inom de andra stora traditionerna är talet om fred och frid givetvis centrala läroinslag, 

men en nyligen genomförd studie av relationen mellan krig och religion visade att mellan 1500-

talet och andra världskriget var buddhismen den religion vars utövare var inblandade i fl est krig i 

förhållande till deras antal. (Thurfjell 2013:126)   

Hedin påpekar att det inte finns några tecken i praktiken som tyder till att buddhismen är en 

fredlig, icke-våldsam religion. Det som texterna lyfter är ett ideal för buddhister, men utövandet 

av det skiljer sig inte speciellt mycket i förhållande till hur det ser ut inom andra religioner.31 

Artikeln är relevant för undersökningen eftersom begreppen studeras även utifrån vilken vinkel 

de får för undervisningen, om begrepp som lyfter kritik mot religionerna eller om de förskönas 

med användandet av karma och icke-våld. Det som kommer att problematiseras är huruvida 

lärare bör lyfta kritik och negativa aspekter av buddhism och hinduism.  

David Thurfjell har författat boken Det gudlösa folket32. I den diskuterar han bland annat varför 

många postkristna sekulära svenskar är positivt inställda mot buddhismen i Sverige. Om man 

undersöker den kritik som riktas mot islam och kristendom i Sverige idag så finns inte samma 

kritik riktad gentemot buddhismen.33Thurfjell redovisar hur vi i Sverige inte är medvetna om 

den politiska biten av buddhismen. Fokus har istället hamnat på buddhism som något kulturellt 

och filosofiskt. Han förklarar dels att media väljer att visa buddhismen som en fredlig, 

välmående och andlig religion. Turfjell förklarar även hur denna okritiska bild av buddhismen 

har vuxit fram i Sverige.34  

Den inleddes med att missionärerna som stötte på buddhismen under 1500 talet var kritiska mot 

buddhismen. De ansåg att buddhismen var en vidskeplig religion och att munkar var onda, sluga 

personer som lurade och utnyttjade människor. Denna bild av buddhismen levde länge kvar och 

                                                             

29 Hedin, Christer. ”Våld i världens religioner” s.32 
30 Hedin, Christer. ”Våld i världens religioner” s.32 
31 Hedin, Christer. ”Våld i världens religioner” s.32-33 
32 Thurfjell, David. Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen. Molin & Sorgenfrei.  

Stockholm (2015) s. 157 
33 Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei, 

Stockholm, 2015 s. 159 
34 Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei, 

Stockholm, 2015 s. 159-174  
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buddhismen ansågs vara ”ateistisk”35 som under denna tid hade en helt annan innebörd än vad 

ateism har idag. Ateism var ett skällsord för att beskriva de som trodde på ”fel” gudomlighet. 

När man lyfte fram buddhismen var det i syfte att smutskasta och peka på buddhisternas 

tillbedjan av fel gudar.36 

Under 1700-talet fick ateism en annan innebörd och i början av upplysnings perioden blev 

ateism istället ett positivt  begrepp och som ett resultat  av detta så var inte längre ateism ett 

negativt ord som kunde riktas mot buddhismen, detta var dock inget positivt för buddhismen 

som fortfarande ansågs vara något främmande och dåligt.37 

Kring 1800-talet så började det dock vända då språkforskare började intressera sig för 

buddhismens heliga texter. De kom fram till att man kunde finna ateistisk filosofi som passade 

in i det upplysningsfilosofiska klimatet där buddhismen enbart kunde förstås utifrån de indiska 

ursprungstexterna. Det bör tilläggas att det inte levde några buddhister i Indien under denna tid 

och att det inte fanns en tydlig överenskommelse mellan de olika buddhistiska traditionerna om 

att dessa texter hade en överordnad auktoritet. Dessa europeiska forskare var ensamma om att 

lägga fram denna forskning som många av de kallade för ”Den sanna buddhismen”38.  Detta 

var startskottet för den nya buddhismen i Europa som nu var anti-ritualisk och en ateistisk 

filosofi.  Under denna tid anses det ha funnits två olika uppfattningar om vad buddhismen var. 

Den första menade buddhismen sågs som en vidskepelse och den andra var att buddhismen sågs 

som en ateistisk filosofi.  Buddhismen är i Europa snarare något kulturellt än religiöst. 

Thurfjell förklarar hur vi i Sverige idag visar tillit och har respekt för buddhismen och att 

buddhismen inte tillhör samma kategori som de andra religionerna. Sverige anser inte att 

buddhismen är lika hierarkiskt våldsam, politisk eller ovetenskaplig som de andra 

religionerna.39 

                                                             

35Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei, 

Stockholm, 2015 s. 168  
36 Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei, 

Stockholm, 2015 s. 168 
37 Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei, 

Stockholm, 2015 s. 169 
38 Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei, 

Stockholm, 2015 s. 170 
39 Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei, 

Stockholm, 2015 s. 162 
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 Den forskning som Thurfjell tagit fram lägger en god grund till vad jag syftar till att undersöka, 

hur den bilden vi i Sverige har av buddhismen påverkar det material som finns i läroböckerna 

där lärare väljer ut begrepp, på samma sätt som när man ska gå igenom hinduismen. Vilka 

begrepp tas upp, varför får just dessa begrepp mer utrymme och vad finns det för risker med att 

inte prata om den politiska aspekten av buddhismen?  

1.10 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att använda mig av David Tjurfjells forskning om var 

svenskarnas acceptans av buddhism kommer ifrån. Forskningen är relevant i denna studie 

eftersom jag syftar till att undersöka om det finns en tvetydighet i begreppen som lärarna 

använder, men även om begreppen som används visar enbart en sida av buddhismen och 

hinduismen i undervisningen. Jag vill undersöka om det finns lärare som valt begrepp som har 

en riktar kritik mot buddhism och hinduism. Jag vill undersöka om begreppen kan användas för 

att problematisera buddhismen och hinduismen, eller om de enbart speglar buddhismen och 

hinduismen som fredliga och kanske till och med som filosofiska istället för religiösa. Thurfjell 

lyfter att religioner hela tiden förändras och att den hela tiden anpassas och ny tolkas, detta blir 

relevant i denna studie att se om lärarna valt andra begrepp än vad som används i läroböcker.40 

I boken Det gudlösa folket beskriver Thurfjell att han har varit med och observerat ett 

evenemang där de thailändska buddhisterna och svenska folket hade upplevt evenemanget 

olika. Buddhisterna hade offrat, välsignat och reciterat texter som uppfattades av svenskar som 

en sekulär kulturtillställning som var kopplad till hälsa.41 Han upplevde även att hur tydliga 

religiösa inslag det än var under ceremonin så rubbades inte svenskarnas tolkning av att det 

enbart handlade om folkhälsa och inte alls något religiöst. Thurfjell påpekar även att det finns 

en tillit, respekt och ett intresse för buddhismen i Sverige som tyder på en välvilja mot 

buddhismen. Thurfjell påpekar även den acceptans som finns gentemot acceptansen 

buddhastatyer och statyer av tillbedjande munkar som finns runt om i Sverige. Han pekar på att 

det aldrig blir någon debatt av detta och att han undrar om en tillbedjande muslim eller kristen 

staty skulle väcka lika lite intresse för debatt.42 Det finns svenskar som visar en känsla av 

                                                             

40 Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei, 

Stockholm, 2015 s. 174 
41 Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei, 

Stockholm, 2015 s. 158  
42 Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei, 

Stockholm, 2015 s. 160  
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samhörighet med buddhismen, däremot så känner de inte alltid till eller ens delar centrala 

trosuppfattningar som finns i buddhismen. Thurfjell lyfter även att buddhismen ses som en 

fredlig religion av många svenskar och att det är en mjuk religion. Det var även många som han 

intervjuat som var tveksamma till om buddhismen ens var en religion och att det snarare kanske 

är en livsåskådning. Thurfjell påpekar att man troligtvis inte kan påstås vara mer ohierarkisk, 

demokratisk, jämställd eller mer kompatibel med naturkunskap om man jämför med de andra 

religionerna.43 Thurfjell beskriver buddhismen som en fredlig indvividorienterad och rationell 

religion som har en modern vetenskaplig utgångspunkt är en europeisk konstruktion.44 Han 

förklarar även att oberoende av hur verkligheten ser ut i Asien så bildas en idealiserad bild i 

Europa av buddhismen och att det finns likheter med den kristna protestantismen.45 Bilden av 

buddhism har kommit från kolonialismen och hur man skapade en reformrörelse som skulle 

göra buddhismen konkurrenskraftig mot den kristna protestantismen och att det var denna nya 

buddhistiska protestantism som spreds till väst. I väst så bekräftades bara den idealiserade 

bilden av buddhismen som redan fanns. Thurfjell menar att när svenskarna vill lämna sin  

tradition som de växt upp i och söker sig österut så finner de buddhismen som de märker är en 

individualistisk, inåtblickande och antihierarkisk så tror de att de funnit något nytt, men i själva 

verket så har denna buddhism ursprung i den tradition som de tror sig ha lämnat.  

1.11 Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras mitt syfte som är att undersöka hur lärare väljer ut begrepp 

till undervisningen om buddhism och hinduismen. Vidare presenterar jag metoden som är en 

induktiv metod och att undersökningen är tematisk upplagd. De analysverktyg som har används 

i analysen är kategorisering och Niclas Ammerts bok Att spegla världen där analytiska 

utgångspunkter för läromedels analys presenteras. Därefter följer en metodkritik som bland 

annat behandlar svårigheterna med att använda skriftliga intervjuer för att samla in empirin och 

varför andra metoder uteslutits. Sedan följer en genomgång av hur reliabiliteten och validiteten 

ska uppnås i denna studie. Materialet som används presenteras därefter och att undersökningen 

har avgränsats till hinduism och buddhism på grund av att de två världsreligionerna oftast får 

                                                             

43 Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei, 

Stockholm, 2015 s. 163  
44 Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei, 

Stockholm, 2015 s. 163 
45 Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei, 

Stockholm, 2015 s. 182 
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mindre tid i undervisningen och att detta kan leda till att hinduism och buddhism inte granskas 

på samma kritiska sätt som islam och kristendom. Jag går igenom vilka etiska överväganden 

som är relevanta för denna studie. I slutet av det inledande kapitlet presenteras 

forskningsöversikten som bland annat behandlar vilken relation vi i Sverige har till buddhism 

och hinduism. Därefter avslutas det inledande kapitlet med den teoretiska utgångspunkt som är 

en fortsättning av forskningsöversikten och framförallt Thurfjells forskning kring vilken 

relation vi i Sverige har till buddhismen.  

I kapitel två presenteras resultatet och i resultatet uppkommer det att det finns begrepp som 

lärare är enade om är grundläggande begrepp i undervisningen om buddhism och hinduism. 

Resultatdelen visar även att det finns fingrepp som lärare brukar undervisa om men som inte 

finns beskrivna i läroböckerna.  Resultatet visar även att lärare använder fler källor när de 

samlar in sitt material till undervisningen än enbart läroboken. Begreppet andlighet visas i 

resultatet ha olika betydelse för olika lärare.  

I kapitel tre presenteras min analys som visar att de begrepp som lärare undervisar om skiljer 

sig från vilka som tas upp i läroböckerna. Det finns begrepp som lärare påstår sig använda i 

undervisningen om buddhism och hinduism men som inte stämmer överens med vilka begrepp 

som finns representerade i läroböckerna.  Det som stack ut i resultatet var att tvetydigheten, 

som jag antog att jag skulle finna i  undersökningen, visade sig inte ligga i begreppsdefinitionen 

utan i något helt annat. I diskussionen framhäver jag de största  funderingar och tankar som 

resultatet har lagt grund till.  
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2. Resultat 

2.1 Undersökningen  

I undersökningen deltog sjutton kvinnor och sju män. Lärarnas arbetslivserfarenhet sträckte sig 

från 1 år till 40 år. Lärarna valde mellan tjugofyra begrepp och gavs möjligheten att själva lägga 

till egna begrepp som de ansåg fattades i listan.  Resultatet visar att karma, atman, nirvana, 

samsara, reinkarnation och meditation var begrepp som samtliga lärare brukar använda i 

undervisningen.  Den gyllene medelvägen var det 88 procent om svarade att de brukar använda 

i sin undervisning. Tempel, moksha, kast, dharma och yoga använder 96 procent av lärarna. 92 

procent av lärarna brukar använda polyteism, monoteism, theravada när de undervisar om 

hinduism och buddhism. 72 procent använder andlighet som ett begrepp de brukar använda i 

sin undervisning.46 76 procent använder guru, 84 procent av lärarna svarade att de brukar 

undervisa om mahayana.Det var 80 procent av deltagarna som svarade att de använder 

begreppet cirkulär. I figuren nedan så ser man att det är 20 procent av lärarna som använder 

begreppet lekman i sin undervisning, 16 procent av lärarna använder etnocentrism som ett 

begrepp i undervisningen och 56 procent använder lama i sin undervisning dessa begrepp var 

de som begrepp som minst lärare hade svarat att de använder i sin undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Figur 1: Begrepp som var avvikande i undersökningen.   

 

Frida, som har arbetat som lärare i fem år är en av de lärare som använder begreppen karma, 

dharma, samsara, atman, nirvana och meditation  i undervisningen. Hon brukar använda dessa 

                                                             

46 Brahma: skaparguden  inom hinduismen. 

http://www.ne.se.proxy.ub.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/Brahma (hämtad 2017-05-18)  

Avvikande begrepp

Etnocentrism Lama Lekman

http://www.ne.se.proxy.ub.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/Brahma
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begrepp eftersom hon anser att de är centrala för hinduismen och buddhismen. Hon förklarar 

att hon använder dessa begrepp genom att gå igenom dem med sina elever för att sedan använda 

de kontinuerligt i sin undervisning så att eleverna ska få en djupare förståelse för dess betydelse. 

Frida anser att ovanstående begrepp är viktiga begrepp eftersom dem bidrar till att göra det 

lättare för eleverna att förstå kultur, seder och så vidare. 

Harry, som arbetat som lärare i tre år, brukar även han gå igenom dessa begrepp för begrepp. 

Han brukar förtydliga att exempelvis karma och dharma finns i båda religionerna men att de 

skiljer sig åt i betydelse. Han anser att om man visar att begreppen går att hitta inom båda 

religionerna så är det lättare för eleverna att förstå begreppens betydelse. Harry anser att de är 

viktiga eftersom de är centrala för religionerna. De är även centrala för vad hinduer och 

buddhister tror på. Det är därför viktigt att eleverna förstår begreppens ursprung eftersom de 

ibland används i andra sammanhang så kan de se en koppling mellan religion och samhälle.  

Jag går igenom begrepp för begrepp. Oftast genom att beskriva det att exempelvis både karma och 

dharma finns i båda religionerna men de skiljer sig åt, att visa att begreppen går att hitta i båda 

religioner tror jag gör det lättare för eleverna att förstå. 

Moa, som arbetat som lärare i två år, brukar använda begreppet karma i sin undervisning och 

förklarar att det är ett begrepp som ofta ligger nära eleverna. Det är ett begrepp som de kan 

möta på andra sätt som via sociala medier, kläder med något uttryck om karma eller att folk 

drabbas av karma. Moa fortsätter med att förklara att många redan vet vad karma innebär och 

även om de inte använder det relaterat till tro så kan de använda uttryck så som ”what goes 

around comes around”.  Hon använder även meditation som ett begrepp i sin undervisning 

eftersom många elever tycker att även det är något flummigt och brukar skämta bort konceptet 

med meditation. Hon har mött elever som har fördomar om hur en person som mediterar är och 

nästan hånar den sortens person. Hon brukar förklara att meditation kan användas för att skapa 

ett inre lugn och för att man ska få ett större medvetande för saker runt omkring sig. Moa brukar 

utmana eleverna lite genom att säga att alla människor mediterar till en viss grad då och då. 

Hon brukar förklara att det kan vara exempelvis när de ska skriva ett prov som kan lägga en 

stor press på dem.  De kanske går in i sig själv, fokuserar på andningen och försöker tänka 

tillbaka på allt de har lärt sig. Detta kan leda till att eleverna får ett inre lugn som leder till att 

de kan svara på frågorna på provet. Hon brukar försöka lyfta att meditation kan återfinnas på 

fler ställen än bara inom hinduismen och buddhismen.  

Johanna, som arbetat som lärare i ett år, använder begreppen när hon har en mer djupgående 

genomgång av buddhism och hinduism och anser att karma, atman, nirvana, samsara, 
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reinkarnation och meditation är relativt standardiserade begrepp. Hon anser att dessa begrepp 

är viktiga att gå igenom för att eleverna ska förstå olika världssyner samt identiteter som 

existerar utöver de abrahamitiska.  

2. 1.1 Avvikande svar i undersökningen 

Fyra av tjugofem lärare valde att lägga till begrepp utövar de som fanns med i listan som de 

brukar använda när de undervisar om hinduism och buddhism. Dessa begreppen sammanställs 

som avvikande svar i undersökningen eftersom det bara var dessa fyra personer som valde att 

lägga till begrepp som inte fanns med i listan med begrepp. De begrepp som inte fanns med i 

listan och som tre lärare valde att lägga till var gudstjänst, oberörbara, skuldslav, munk, nunna, 

diskriminering, ritual, skrift, avatar, upplyst, lama, etnocentrism och puja.Sofia som arbetat 

som lärare i sjutton år valde att lägga till begreppen bodhisattva, puja,Ganges, kastlösa, Gandhi, 

sanskrit, skuldslav och diskriminering ”När jag kopplar till samhällsfrågor kan begrepp som 

skuldslav och diskriminering användas” 

Frank som arbetat som lärare i fyrtio år valde att lägga till begreppet upplyst i sin lista av 

begrepp som han brukar använda i sin undervisning.  

Sven som arbetat som lärare i fem år valde att lägga till begreppet gudstjänst bland begreppen 

som är viktiga att undervisa om rörande de indiska religionerna. Sven valde även att lägga till 

begreppen ritual, oberörbara, skrift, avatar, munk och nunna.   

Frances som arbetat som lärare i två år valde att lägga till etik och moral, livsåskådning och 

världsreligion bland de begreppen som han brukar använda i sin undervisning.  

2.1.2 Gudstjänst  

En av lärarna lade till begreppet gudstjänst som ett begrepp som han brukar använda i 

undervisningen om hinduism för att beskriva vad puja är inom hinduismen. En kompletterande 

fråga blev därför vad de andra deltagande lärarna anser om att använda begreppet gudstjänst i 

undervisningen om buddhism och hinduism. Såhär förklarade tre av de lärare som deltog i 

undersökningen hur de ser på att använda gudstjänst i undervisningen 

 Johanna anser att man som lärare kan använda gudstjänst för att göra liknelser mellan 

religioner. Hon ansåg dock att eleverna bör förstå att gudstjänst är ett svenskt ord och som inom 

till exempel kristendomen har en speciell betydelse, hon menar att man därför kanske inte borde 

använda det för att beskriva puja. Johanna brukar istället använda ordet ritual för att dra 

paralleller med den kristna gudstjänsten.   
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Frida hade en mer öppen syn för att använda begreppet gudstjänst i sin undervisning. Hon 

beskrev sin syn på begreppet gudstjänst såhär;  

Ja, varför inte, även om hinduer har puja som namn för gudstjänst så kan man använda det ordet 

så eleverna får någonting att relatera till. Inom buddhismen, nä, de har inga gudstjänster på sådant 

sätt så nej.47 

Henrik anser att man inte bör använda gudstjänst när man undervisar om hinduismen. Detta 

eftersom han anser att det är ett uttryck som specificeras som en ceremoni inom den kristna 

kyrkan. Han föredrar att använda ordet ceremoni, religiös samling eller att man ska försöka 

hitta ett ord som är bättre att använda när man undervisar om hinduism och buddhism 

2.1.3 Andlighet 

Enligt undersökningen så använder 72 procent av lärarna begreppet andlighet när de undervisar 

om buddhism och hinduism. Trots detta så fanns det skilda åsikter dels om hur man bör använda 

begreppet i sin undervisning och dels om vad begreppet har för betydelse.  

Moa brukar använda sig av andlighet i sin undervisning, dock påpekar hon att andlighet är ett 

begrepp som man kan använda när man pratar om alla religioner. Moa fortsätter med att ställa 

frågan ”Vad är egentligen andlighet?” Hon förklarar att hon har mött elever som anser att 

andlighet är flummigt. Det finns enligt Moa en rädsla för begreppet andlighet. Hon tror att detta 

kan bero på att hon ofta förklarar andlighet som en känsla och inget man kan ”ta på”. Moa 

beskriver andlighet som något som man kan känna i kontrast till religion som man istället kan 

lära sig om. Moa ser andlighet som något abstrakt som saknar vetenskapliga förklaringar och 

att hon har upplevt att eleverna ibland har svårt att ta till sig sådant som de inte förstår eller blir 

rädda för. Hon avslutar med att man inom buddhismen, trots att man saknar gudar, kan ha 

andliga element.  Henrik anser att andlighet är ett begrepp som passar att använda i 

religionsundervisningen när man går igenom hinduismen och buddhismen. Han upplever att 

det är ett begrepp som är lättare att använda om hinduism och buddismen än när man går igenom 

de abrahamitiska religionerna. Han hävdar att andlighet är lättast att använda i undervisningen 

om buddhism där andlighet och den inre själen ska få förståelse för lidandets ursprung och hur 

man befriar sig från det. Henrik upplever att han använder begreppet andlighet när han ska 

beskriva det oberörbara som finns inom människor. Han påpekar dock att det går att använda 

begreppet andlighet när man undervisar om hinduismen också men att det inte passar lika bra 

som när man går igenom buddhismen. Han menar att man kan dra paralleller till andlighet när 

                                                             

47 Frida (2017-03-21)  
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man förklarar själavandring och målet att nå nirvana/moksha. Henrik säger att man kan förklara 

det som att man gör en andlig resa genom livet/ sina liv för att nå sitt mål med befrielse. Fredrik 

förklarar att det finns skillnader mellan begreppen andlighet och religion samtidigt som han inte 

anser att det finns skillnader. Han menar att det beror på sammanhanget och att inget av 

begreppen är entydiga utan att de behöver definieras före användning som vetenskapliga 

kategorier.  

Vardagligt kan begreppen vara icke synonymer, men också visa på att det inte går att tydligt skilja 

på vad som är religiöst och vad som är icke religiöst. Magiskt är ett ord som har liknande innebörd, 

en sång kan vara magisk men ändå inte religiös för den enskilde individen, samtidigt kan magiskt 

uppfattas som ett religiöst uttryck.  

Fanny förklarar att hon anser att skillnaden mellan andlighet och religion är att andlighet är en 

känsla och att religion är en vetenskap.  Hon anser även att andlighet är ett nödvändigt ord att 

använda för att beskriva ett tillstånd.  

2.1.4 Val av material i undervisningen 

Fördelningen av hur lärare väljer ut sitt material ser ut som sådan. Först och främst så var det 

72 procent av lärarna besvarade frågan om var de hämtar material om begreppen. 83 procent av 

de som svarade hämtar sitt material ifrån läroboken som finns tillgänglig på  i skolan. 27 procent  

svarade att de använde Nationalencyklopedin. 77 procent hämtar sitt material från övriga 

digitala forum och dessa forum var SO rummet, Google, Urskola.se, Youtube, utövares egna 

websidor, UR, Lektion.se, SLI/GR utbildning, Wikipedia, personliga bloggar och diskussioner.  

2.2 Vad säger läroböckerna 

I denna del presenteras först vilka läroböcker som har granskats sedan följer en presentation 

om hur läroböckerna skildrar begrepp rörande buddhismen. Därefter görs en genomgång av 

begrepp från hinduismen. De läroböckerna som används i resultatet är läroböcker som 

informanterna har angett att de använder på sin skola i undervisningen. Det är tre tryckta 

läroböcker som har använts och två digitala böcker. Först presenteras hur begreppen 

definieras i buddhism och sedan följer en genomgång av hinduism för vardera begrepp.  

Läroboken Re-religion är ett läromedel som används på högstadiet för årskurs 7-9 elever. Re-

religion gavs ut år 2014. I Re-religion beskriver att det står i Läroplanen för gymnasiet 2011 att 

en av de målsättningarna som är viktigast med religionskunskapsundervisningen att man ska få 
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”chansen att utveckla sin förståelse för andra människors sätt att tänka och leva”.48 Det som 

påpekas dock i boken är att man även ska få utrymme för egna tankar om livet och att man ska 

ges möjligheten att resonera om sådant som man anser är meningsfullt och viktigt. Det står att 

boken ska presentera grundläggande begrepp inom religionerna och livsåskådningar.49 

Söka svar 50 är en lärobok som beskrivs som en bok som innehåller bastexter och är en modern 

lärobok i religionskunskap de lyfter att man enkelt kan jämföra religionerna med hjälp av att 

samma rubriker används kontinuerligt genom hela boken.  

Nationalencyklopedin erbjuder digitala tjänster för både lärare och elever från förskolan upp till 

gymnasiet. Det står även att Nationalencyklopedin kan användas för att det ska bli ett bättre 

lärande för att eleverna ska kunna nå kunskapsmålen. 51  Nationalencyklopedin är i sig ett 

uppslagsverk, men erbjuder åtta olika kunskapstjänster, där bland annat denna tjänst som de 

kallar för ett digitalt läromedel.  

Digilär 52är ett digitalt läromedel som finns tillgängligt att prova gratis på Digilärs hemsida. På 

Digilärs hemsida står det att det är ett läromedel som innehåller heltäckande och färskt material. 

Materialet ska vara framtaget av ämnesproffs och innehållet grundas utefter vad man ska lära 

ut utefter den nuvarande läroplanen. Det står även att de uppdaterar och fyller på information 

utefter ny forskning och artiklar som kan dyker upp.   

I läroboken Religion och sammanhang skriven av Börje Ring, skriver han att religion och 

sammanhang är en bok som går igenom världsreligionerna och att han har använt ett mönster 

för att gå igenom de olika religionerna. Först så kommer grundtankar och ursprung, sedan 

vardag och högtid som avslutas med riktningar och uppgifter. Han påpekar att grundtankar 

handlar om kärnan som finns i alla religioner och tar upp exemplet med att en buddhist anser 

att allt är föränderligt.53  

                                                             

48 Olofsson, Hans & Uppström, Rolf , Re - religion. 7-9, 1. uppl., Gleerup, Malmö s. 3.  
49 Olofsson, Hans & Uppström, Rolf , Re - religion. 7-9, 1. uppl., Gleerup, Malmö s.3  
50 Mattson Flennegård, Malin & Eriksson, Leif (2013) Söka svar: Religionskunskap kurs 1.3 utök. 

Uppl, Liber, Stockholm, 2013 s. 10 
51 https://www.ne.se/info/skolor (2017-06-01)  
52 Wigh, Stellan, Harknäs, Jakob, Kjellman, Erik & Nyberg, Anna, ”Religionskunskap , Årskurs 7-

9”Digilär SO för årskurs 7-9 [Elektronisk resurs], Digilär AB, 2013 (hämtat: 25 Mars 2017) 

53 Mattson Flennegård, Malin & Eriksson, Leif (2013) Söka svar: Religionskunskap kurs 1.3 utök. 

Uppl, Liber, Stockholm, 2013 s. 5 

https://www.ne.se/info/skolor
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2.3.1 Karma  

I buddhism 

Det första begreppet jag presenterar är karma. I läroboken Re-religion beskriver författarna att 

inom buddhismen får man god karma om man som buddhist följer den åttafaldiga vägen och 

kan genom detta nå målet att sluta återfödas54. I hinduismen beskrivs karma som resultatet av 

de handlingar man har gjort under sitt liv och att dessa bestämmer var atman ska ta vägen. God 

karma resulterar i att man återföds till något bättre i nästa liv och dålig karma medföljer i att 

man återföds till något sämre. I Söka svar55 definieras karma i buddhismen som summan av de 

handlingar som en människa har utfört under sitt liv. Om den som dör har positiv karma så 

medför det ett bra liv för den efterkommande. Har personen istället negativ karma så innebär 

det dåliga konsekvenser. Den återfödelseprocess som beskrivs i Söka svar handlar inte om att 

när en person dör så förs dennes egenskaper vidare till en annan kropp, utan så skulle inte en 

ny person födas om inte en annan först dör. Denna person som föds tros vara beroende av den 

avlidnes karma. Detta innebär att den som föds inte är en ny version av den avlidne, utan den 

nya personen som föds har blivit född på grund av att den avlidne lämnat positiv eller negativ 

karma efter sig. Vidare går att läsa att detta sätt att tänka är svårt att greppa för den vanliga 

buddhisten och att lekmännen istället tänker på sig själva som individer med ett jag och en själ. 

Den själen återföds till ett nytt liv som antingen är ett bra eller dåligt liv beroende på vilken 

karma man har samlat på sig under sitt liv. 

I Religion och sammanhang56 så beskrivs karma som den moraliska världsordningen. Varenda 

handling som en människa utför skapar karma som sedan bestämmer och formar livet. Alla 

handlingar har konsekvenser bra som dåliga. Det är även karma som bestämmer återfödelsen 

om den kommer bli bra eller dålig.57  I Nationalencyklopedin58 står det att för vanliga människor 

så finns det en enkel väg för att nå upplysning. Denna väg går ut på att man förbättrar sin karma 

                                                             

54 Olofsson, Hans & Uppström, Rolf , Re - religion. 7-9, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2014 s. 240-241, 

250, 296-297, 299-300 
55 Mattson Flennegård, Malin & Eriksson, Leif (2013) Söka svar: Religionskunskap kurs 1.3 utök. 

Uppl, Liber, Stockholm, 2013  

56 Ring, Börge, Religion och sammanhang: religionskunskap kurs AB, 3. uppl., Liber, Stockholm, 

2009 
57 Ring, Börge, Religion och sammanhang: religionskunskap kurs AB, 3. uppl., Liber, Stockholm, 

2009 s.240 
58 Nationalencyklopedin, Dharma. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/dharma (hämtad 

2017-05-23) 
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genom att utföra goda gärningar. Det finns fyra grundsatser som karma styrs av och dessa fyra 

är:  

1. Varje handling får positiva eller negativa konsekvenser. En handling som resulterar i 

positiva konsekvenser ger god karma för den som utför handlingen, medan en handling 

som leder till negativa konsekvenser ger dålig karma. 

2. Allt har en ursprunglig orsak. Ingen karma kan uppstå ur ingenting  

3. När en handling är gjord kan den aldrig göras ogjord. Allt som en gång gjorts finns på 

något sätt kvar i världen och leder till nya handlingar.  

4. Karma påverkar tanken. Den som börjar göra goda handlingar får lättare att fortsätta 

göra sådana, medan den som gör onda handlingar också får enklare att fortsätta göra 

dessa.  

I Digilär59 beskrivs karma med att återfödelsen beror på de tidigare handlingar som man har 

gjort. De goda handlingarna leder till en bättre återfödelse och onda leder till en sämre 

återfödelseI hinduism  

I boken Re-religion så definieras karma som att atman, själen, inte byter kropp hur som helst 

utan att detta bestäms av karmalagen. Karmalagen handlar om att alla handlingar får 

konsekvenser. De bestämmer var atman ska ta vägen i nästa liv och har man god karma så får 

man ett gott liv men har man däremot dålig karma så återföds man till något sämre.60 

Man nämner att dessa tankar liknar de som finns inom hinduismen om återfödelse.61 I Söka 

svar så finns det en begreppsdefinition av karma inom hinduismen och det lyder att karma 

betyder >gärning< eller >resultatet av gärningarna.  Det står även att karma avgör vad man ska 

återfödas till i nästa liv. Här upprepas det att de som levt ett gott liv får en god återfödelse och 

att den som levt ett dåligt liv och handlat illa kommer att ha en dålig återfödelse. Karma inom 

hinduismen styr alltså resultatet av återfödelsen.62 I boken Religion och sammanhang63 så 

presenteras karma i buddhismen som så att karma är den moraliska världsordningen. Det är 

                                                             

59 Wigh, Stellan, Harknäs, Jakob, Kjellman, Erik & Nyberg, Anna, ”Religionskunskap , Årskurs 7-

9”Digilär SO för årskurs 7-9 [Elektronisk resurs], Digilär AB, 2013 (hämtat: 25 Mars 2017) 
60 Olofsson, Hans & Uppström, Rolf (2014). Re - religion. 7-9. 1. uppl. Malmö: Gleerup s.240 
61 Mattson Flennegård, Malin & Eriksson, Leif (2013) Söka svar: Religionskunskap kurs 1.3 utök. 

Uppl, Liber, Stockholm, 2013 s. 160  
62 Mattson Flennegård, Malin & Eriksson, Leif (2013) Söka svar: Religionskunskap kurs 1.3 utök. 

Uppl, Liber, Stockholm, 2013 s. 133  
63 Ring, Börje, Religion och sammanhang: religionskunskap kurs AB, 3. uppl., Liber, Stockholm, 

2009.  
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varje individs handling som skapar karma och den bestämmer och formar individens liv. Dessa 

handlingar får konsekvenser, både bra och dåliga. Om man exempelvis stjäl något eller ljuger 

så kommer resultatet av dessa handlingar vara negativ karma. Väljer man istället att visa kärlek 

och känna medlidande för andra så kommer det att resultera i god karma. Karma är också det 

som bestämmer återfödelsen.64 I hinduismen så är karma enligt beskrivningen i Religion och 

sammanhang det samlade resultatet av alla livets gärningar. Det är resultatet som blir beroende 

på om man har handlat bra eller dåligt under sitt liv. Här tydliggörs det att dessa handlingar inte 

bara handlar om konkreta handlingar, utan att det inom hinduismen innefattar även vad man 

säger, tänker och ens viljeyttringar. I Nationalencyklopedin så definieras karma som lagen om 

handlingar och vilken påverkan karma har på detta liv och nästkommande liv. Karma är 

samlingen av bra och dåliga handlingar och  som själen bär med sig från tidigare liv. Karma 

används för att motivera människor till att vara goda.65  

 I Digilär beskrivs karma som att det är handlingarna som avgör vem du blir i nästa liv. Om 

man gör goda gärningar så kommer man belönas med att återfödas som något bättre, gör du 

sämre handlingar så kan du istället återfödas till något sämre. Karma betyder gärning på 

sanskrit.66 

2.3.2 Dharma   

I Buddhism 

I Re-religion beskrivs dharma inom buddhismen kortfattat som den heliga läran som leder till 

nirvana.67 I Söka svar så beskrivs dharma både som den eviga kosmiska ordning som världens 

styrs av, men även den buddhistiska läran.68 Den buddhistiska läran är den lära som Buddha 

undervisade människorna om. I Religion och sammanhang presenteras dharma kortfattat också 

som den buddhistiska läran.69 Nationalencyklopedin beskriver att dharma  betyder två olika 

saker inom buddhismen, den första är den buddhistiska läran och den andra är namnet på de 

                                                             

64 Ring, Börje, Religion och sammanhang: religionskunskap kurs AB, 3. uppl., Liber, Stockholm, 2009 

s.240  
65 Nationalencyklopedin, karma. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/karma (hämtad 

2017-05-23)  
66 Harknäs, Jakob & Wigh, Stellan, Digilär Religionskunskap för årskurs 7-9. 2013 

 67 Olofsson, Hans & Uppström, Rolf (2014). Re - religion. 7-9. 1. uppl. Malmö: Gleerup s.296 
68 Mattson Flennegård, Malin & Eriksson, Leif (2013) Söka svar: Religionskunskap kurs 1.3 utök. 

Uppl, Liber, Stockholm, 2013 s. 158  
69 Ring, Börje, Religion och sammanhang: religionskunskap kurs AB, 3. uppl., Liber, Stockholm, 

2009. s.241  
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element som världen är uppbyggd av.  70  I Digilär så definieras dharma som läran inom 

buddhismen. Som buddhist bör man hålla sig till den lära som Buddha lärde ut.71 

I hinduism 

I Re-religion så används begreppet dharma för att beskriva att indierna själva föredrar att kalla 

sin religion ”santana dharma betyder den eviga läran.72 Det finns inget vidare användande av 

dharma. . I Söka svar så  finns det med två beskrivningar om vad dharma är. Först och främst 

så presenteras det som ett begrepp som hinduerna själva kallar sin religion och att dharma 

betyder lära eller ordning. Dharma är en av tre etiska principer, och innebär att man ska vara 

kärleksfull och hjälpsam mot sina medvarelser. Dharma är också en plikt och dygd.73 I Religion 

och sammanhang så beskrivs dharma som människans olika plikter i livet. 74  I 

Nationalencyklopedin så står det att dharma är ”lagen om rätt och fel i indisk kultur”.75 Dharma 

är det som bestämmer hur olika människor ska leva socialt och religiöst inom den 

samhällsgrupp som de tillhör. I Digilär presenteras dharma som ordningen som styr universum 

och att det även är en moralisk lag som avgör vad man kommer att återfödas till. Dharma är det 

som reglerar vilka handlingar som är bra eller dåliga, det är olika regler för olika människor 

beroende på kast och ålder.76 

2.3.3 Samsara  

I buddhism 

 I Re-religion så används inte samsara som ett begrepp som används i buddhismen. I Söka svar 

så ska världen enligt buddhismen ha skapats och ska förintas i ett evigt kretslopp som är 

samsara. I Religion och sammanhang så beskrivs samsara kort som det eviga kretsloppet i 

buddhismen. 77 Nationalencyklopedin definierar samsara som det eviga kretsloppet där döden 

                                                             

70 Nationalencyklopedin, dharma. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/dharma (hämtad 

2017-05-23) 
71 Harknäs, Jakob & Wigh, Stellan, Digilär Religionskunskap för årskurs 7-9. 2013 
72 Olofsson, Hans & Uppström, Rolf (2014). Re - religion. 7-9. 1. uppl. Malmö: Gleerup s.239  
73 Mattson Flennegård, Malin & Eriksson, Leif (2013) Söka svar: Religionskunskap kurs 1.3 utök. 

Uppl, Liber, Stockholm, 2013 s. 139  
74 Ring, Börje, Religion och sammanhang: religionskunskap kurs AB, 3. uppl., Liber, Stockholm, 2009 

s.208 
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innebär en övergång till nästa liv i en ny kropp. I Digilär står det att buddhister tror att allt 

levande är fast i ett kretslopp och detta kretslopp av ständiga återfödelser heter samsara.78 

I hinduism  

Inom hinduismen så är samsara de ständiga återfödelserna, så beskrivs samsara i Re-religion. I 

Söka svar så beskrivs samsara inom hinduismen som att livet ses som ett kretslopp av födelse, 

liv och död. Detta kretslopp är oföränderligt är underkastat dess skeenden.79 Religion och 

sammahang beskriver också samsara som ett evigt kretslopp som världen och människor 

befinner sig i.  Människor föds om och om igen till nya liv tills vi når befrielsen. Samsara är 

enligt Nationalencyklopedin kretsloppet som består av födsel, liv, död och återfödelsen.80 På 

Digilärs hemsida så presenteras samsara som att vi är fast i ett kretslopp och att detta kretsloppet 

kallas för samsara i hinduismen. Människans innersta dör inte när kroppen dör utan återföds till 

ett nytt liv, vi måste bli befriade från kretsloppet och det är detta som kallas för moksha inom 

hinduismen.81 

2.3.4 Moksha  

I hinduism 

I Re-religion så presenteras moksha som ett begrepp som avvänds i hinduismen. Moksha är när 

man blir fri från återfödelsen och uppnår ett tillstånd där man är lycklig och känner en frihet. 

Moksha betyder befrielse eller frälsning.82 I Söka svar så beskrivs moksha som målet, att det är 

det slutgiltiga frälsningen som hinduer vill nå. I Religion och sammanhang så definieras moksha 

som befrielsen och att man når denna befrielse när samsara bryts och atman, som är själen, blir 

ett med Brahman.83 Moksha är ett begrepp som är kopplat till hinduismen och är inte ett begrepp 

som används inom buddhismen.84 I Nationalencyklopedin beskrivs moksha som frälsningen 

och befrielsen från samsara. När man når moksha så har man nått det högsta stadiet och man är 
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befriad från lidande och slipper att återfödas. Som tidigare nämnt så är upphörandet från 

återfödelsen det som Digilär beskriver som moksha.  

2.3.5 Nirvana 

I buddhism 

När man inte längre återföds så når man målet inom buddhismen och detta heter nirvana. Det 

som händer efter nirvana har, enligt boken Re-religion, Buddha vägrat att uttala sig om. 85  Söka 

svar beskriver nirvana som ett mål som man vandrar mot med hjälp av att man följer den 

åttafaldiga vägen. Boken tar upp att nirvana är motsatsen till hinduismens frälsningsmål 

moksha. Ordet nivana betyder icke negativa känslor, men en vanligare översättning är 

utslocknande. Man använder en glödlampa som sockar och inte längre sprider något ljus som 

en metafor för att beskriva vad som sker när man når nirvana. Nirvana är slutet på samsaras 

eviga kretslopp och när man når nirvana så slutar återfödelsen att ske. Nirvana beskrivs även 

att det ses av somliga som ett paradistillstånd. Boken tar upp olika aspekter och olika tolkningar 

av nirvana. En annan är en filosofisk tolkning som beskriver nivarna som befrielse från begär, 

hat, återfödelse och så vidare. Det påpekas dock att det är mest munkar som läser och utgår från 

detta filosofiska synsätt på nirvana. Det påpekas dock i boken att nirvana nästan är 

odefinierbart, att det är något oåtkomligt och att om man skulle kunna definiera det helt och 

hållet så skulle det inte längre vara nirvana.86 I Religion och sammanhang så definieras nirvana 

som ett tillstånd som människan når när hen har förstått livet på det sätt som Buddha har 

definierat livet. Den som når nirvana har inte längre kvar sina begär och den lycka som är 

bestående är att man inte längre är fäst vid något i livet. ”Upphörandet av begär, hat och illusion- 

det kallas nirvana”.87 I Religion och sammanhang lyfts det att man kan nå nirvana även i vaket 

tillstånd, att när man dör uppnått man det riktiga nirvana som kallas för parinirvana. Även i 

denna bok påpekas det att Buddha aldrig har definierat hur nirvana ser ut. Dock så ska detta 

inte heller vara det viktigaste, utan snarare att man ska ta bort orsaken till lidandet. Nirvana kan 

bara beskrivas i negativa termer, man kan beskriva det genom att säga vad nirvana inte är. Ett 

exempel på detta är att man tänker att nirvana är att inte ha begär och att inte känna oro. Man 
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kan däremot inte säga att nirvana är att vara lycklig eller att man känner sig fri.88 Nirvana är det 

högsta målet enligt vad som står i Nationalencyklopedins läromedel. Det står även att allt 

lidande beror på livstörsten och att livstörsten kan släckas genom upplysning och att detta är 

det som leder till nirvana.89 I Digilär så definieras nirvana som det fullkomliga tillståndet som 

en människa kan uppnå.90 

2.3.8 Den gyllene medelvägen 

I buddhism 

Läroboken Re-religion tar inte upp någonting om buddhismen som en gyllene medelväg, utan 

kopplar det enbart till Aristoteles ideal.  I Söka svar så definieras buddhismen som den gyllene 

medelvägens religion.91 boken förklarar att man i stora delar av Asien följer Buddhas gyllene 

medelväg. Denna väg är en medelväg mellan ytterligheterna överflöd och självförnekelse. Den 

är byggd av kärlek till allt levande, medlidande till sina medmänniskor, inre harmoni och en 

strävan efter nirvana. Religion och sammanhang tar inte upp någonting som handlar om den 

gyllene medelvägen i relation till buddhismen eller hinduismen. Nationalencyklopedin går 

igenom den gyllene medelvägen genom att gå igenom hur Siddharta svälte sig och hur han lärde 

sig att det inte var rätt väg att gå, utan att han istället skulle äta tillräckligt och tänka på kroppens 

hälsa. Detta la grund till en ro där han kunde fördjupa kunskaperna i meditationens konst.92 I 

Digilär står det ingenting om den gyllene medelvägen.  

2.3.9 Lekmän 

I buddhis i Re-religion så beskriv lekmän som de som inte är prästvigda, men som ändå deltar 

i gudstjänst på olika sätt. Det står dock ingenting om lekmäns betydelse i buddhismen.93 I Söka 

svar finns beskrivningen av att lekman är en troende som inte är präst eller munk och att det är 

ett begrepp som vanligast används inom kristendomen och buddhismen. 94  I Religion och 
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sammanhang beskrivs lekmän som en synonym till munk och dessa är Buddhas anhängare.95 

Digilär beskriver lekmän som en buddhist som inte är munk eller nunna och som lever ett 

vanligt liv i samhället.96 

2.3.10 Lama  

I buddhism 

Re-religion har en beskrivning av lama i samband när tibetansk buddhism beskrivs. Tibetansk 

buddhism kallas även för lamaism. Det finns dock ingen vidare beskrivning om vad som menas 

med lamaism eller lama. 97 I Söka svar tas ingen beskrivning upp om vad lama är för ett 

begrepp. I Religion och sammanhang finns en beskrivning av vad lama betyder. Det står att de 

religiösa ledarna inom den tibetanska buddhismen kallas för lamor, vilket ungefär betyder 

lärare. 98 I Nationalencyklopedin så beskrivs lama som ”andlig lärare”. 99 I Digilär så beskrivs 

lama som en andlig ledare som man inom tibetansk buddhism tror på och att vissa av dessa 

lamor egentligen är bodhiattvor som förkroppsligas. 100 

2.3.11 Upplyst 

I buddhism 

Upplyst är ett begrepp som i boken Re-religion beskriver är ett begrepp som tillhör buddhismen. 

För att beskriva vad upplyst betyder har man i boken beskrivit hur Siddharta blev Buddha. När 

man blir upplyst så har man vaknat upp och förstått sanningen om livet. 101  Söka svar har inte 

med begreppet upplyst i sin genomgång av buddhismen. Boken Religion och sammanhang 

innehåller inte heller någon begreppsgenomgång av upplyst och begreppet nämns inte heller i 

genomgången av buddhismen. I Nationalencyklopedin så står det att Budha betyder ”den 
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upplyste” 102 I Digilär står det att det rätta målet inom buddhismen är att bli upplyst och att 

uppnå nirvana.103 

2.3.12 Atman 

I hinduism 

Atman är ett begrepp kopplat till hinduismen och beskrivs i Re-religion genom att man först 

förklarar att det finns en Brahman som är världssjälen och att den finns överallt. Därefter 

kopplar man det till att Brahman även finns i allt levande men att det då kallas för atman. Atman 

går inte att förstöra och när en människa dör så vandrar den vidare till en ny kropp.104 I boken 

Söka svar så beskrivs atman som själen och att atman är den gnista av Brahman som är 

världssjälen som finns i allt levande. Eftersom människan har Brahman i sig så är även 

människan helig. När man dör så vandrar själen vidare till en ny kropp. I boken tas det upp att 

man tror att tanken om själens återfödelse har sitt ursprung i Upanishadernas svåra lära och att 

den har fått fotfäste även i de folkliga traditionerna. I Religion och sammanhang beskrivs atman 

som människans själ. Atman betyder andning och att kopplas både till lungorna och hjärtat. Det 

förklaras med att atman representerar både det andliga men även det fysiska. Atman är det som 

är evigt i varje människa och det enda som är bestående.105 Religion och sammanhang beskriver 

atman som själen och att det är den som vandrar vidare när man dör. I Nationalencyklopedin 

benämns atman som själen och att den återföds i nya kroppar när man dör. Atman är en del av 

världssjälen brahman och den allt levande har en själ som lever vidare i återfödelse loppet. 106 

I Digilär så är det innersta som finns i varje människa atman. Atman ses som en gnista av 

brahman och det är atman som föds på nytt när man dött i en annan kropp.  

2.3.13 Reinkarnation 

I hinduism och buddhism 

I Re-religion presenteras det att man talar om reinkarnation i buddhismen och hinduismen och 

att det innebär att man tror att de som har dött återföds i en ny kropp. I hinduismen finns det ett 
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system som fungerar så att den som levt ett gott liv kommer att återfödas som något bättre. Den 

som däremot inte har ansträngt sig kan återfödas till ett sämre liv och blir till exempel en fattig 

tiggare. I Re-religion står det även att både hinduer och buddhister anser att det allra bästa är 

att inte återfödas allt. 107 Reinkarnation betyder även i buddhismen själavandring i 

Nationalencyklopedin. 108  I Digilär så finns det ingenting beskrivet om reinkarnation i 

buddhismen.  

I hinduism 

Reinkarnation beskrivs som själavandring i Nationalencyklopedin och betyder att när en 

människa dör så föds hon på nytt i en annan kropp.109  Efter noggrann genomgång av Söka svar 

så finns reinkarnation med i registret men det begreppet finns inte nämnt på angivna sidor. 

 I Religion och sammanhang beskrivs reinkarnation som ”åter i kropp/kött” och att det är 

själavandring som sker när man dör och föds i en ny kropp. 110 Reinkarnation beskrivs inom 

hinduismen som en central del av religionen, men det står inte vad reinkarnation som begrepp 

betyder.  

2.3.14 Andlighet 

I Re-religion beskrivs andlighet som motsatsen till människans yttre, hennes kropp. 

Andligheten hör istället till människans inre liv och består av känslor och tankar. Andlighet 

beskrivs även vara  synonymt till själ. I Nationalencyklopedin används inte begreppet andlighet 

i genomgången av varken buddhism eller hinduism utan faller under kategorin nyandlighet och 

New Age.111 I Digilär tas ingenting heller upp om andlighet i buddhismen. Digilär tar, såsom 

med buddhism, inte upp något om andlighet i förhållande till hinduismen.  
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2.3.15 Meditation 

I buddhism 

I Re-religion beskrivs meditation i buddhismen som sådan att Siddharta ägnade sig åt 

meditation när han satt under Bodhiträdet. Siddharta inte skulle lämna sin plats under 

Bodhiträdet innan han hade nått full kunskap om livet och universum.112 I Re-religion finns det 

en lista med ordförklaringar där meditation finns med och där står det att meditation är när man 

ägnar sig åt avspänningsövningar och att målet är att finna en inre koncentration som fokuserar 

på det gudomliga. 113  Meditation beskrivs i Religion och sammanhang hur det används i 

buddhismen och definieras som ”medvetandets fasta”.114 och att det finns flera olika former av 

meditation. Det som är gemensamt för alla sorters meditation är att det ska öka sinnesnärvaron. 

Genom att man iakttar sin kropp, sinnet och sina tankar så kan man göra förändringar. Syftet 

med meditation är att man ska tömma sitt medvetande, för att kunna göra detta krävs det att 

man vågar släppa taget. Efter en tids praktiserande så finns det plast för något som man i boken 

kallar för den sanna Buddhanaturen och att ”mästaren finns i dig själv”.115 När man har uppnått 

detta så kan man börja utveckla de fyra ädla tillstånden som är: medkänsla, medlidande, 

medglädje, kärlek och jämnmod. Boken går även igenom att meditation kan vara när du har 

fullt fokus på det du gör.116 I Nationalencyklopedin så definieras meditation som något som 

oftast används i zenbuddhismen som är en del av mahayanabuddhismen och där går 

meditationen ut på att man ska tömma sitt inre på tankar och bara vara utan någon 

tankeverksamhet.117 I Digilär så står det att meditation är extra viktig inom buddhismen. Det är 

en förutsättning att meditera för att kunna bli upplyst. Meditation ingår därför i den åttafaldiga 

vägen. Inom buddhismen finns de flera olika meditationsövningar där man exempelvis ska 

fokusera på sin andning och vara medveten på sina känslor.  
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I hinduism 

Meditation inom buddhismen beskrivs som ett sätt att nå den frid och koncentration som man 

behöver för att kunna handla moraliskt rätt och kärleksfullt. Man mediterar även för att utveckla 

mental styrka. När man mediterar så töms det inre på tankar och intryck och det skapar en 

tomhet som gör så människan kan få ett smakprov av hur det känns att uppleva nirvana. Under 

meditationen så är andningen viktigt och hur man sitter. Meditationen utförs i hemmet eller i 

templet ofta framför en staty eller en avbild av Buddha.118 

 I hinduismen så är meditation något man utför när man vill gå kunskapens väg för att nå 

befrielsen. Man studerar och mediterar över de heliga skrifterna för att förstå sambandet mellan 

brahman och atman.119 I Söka svar finns en liknande lista över begrepp där meditation beskrivs 

som övningar som ska hjälpa människan att hitta harmoni och att man ska kunna stänga ute 

tankar som stör. Meditation kan även göra så att människan upplever närhet till det 

gudomliga.120 Söka svar innehåller ingen genomgång av hur meditation inom hinduismen. I 

Digilär så beskrivs meditation som andliga övningar som utförs med hjälp av kontrollerad 

andning, särskilda rörelser eller ord som upprepas. Det påpekas att man i västerlandet utför 

dessa övningar utan religiöst syfte.121 

2.3.16 Yoga 

I hinduism 

Re-religion presenterar hur yoga används inom hinduismen. Även här går man igenom i boken 

hur yoga används när man går kunskapens väg för att nå befrielsen. Yoga är den metod är man 

lär sig kontrollera sin andning och sin kropp. 122  Därefter finns även en koppling mellan 

yogautövandet till en rörelse som heter Transcendental Meditation och startades av en indisk 

vishetslärare vid namn Maharishi. Kort beskrivs det att yoga har på samma sätt som denna typ 

av meditation diskuterats huruvida den ska användas av andra som inte är hinduer eller inte. 

Det står även att många i västvärlden anser att yoga kan utövas av alla oavsett religion. Det 

påstås även at detta är anledningen till varför man idag kan utöva yoga på exempelvis många 
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gym.123 I Söka svar finns ingenting skrivet om yoga i buddhismen eller hinduismen. I Religion 

och sammanhang står det att yoga betyder förening och att det är en ortodox riktning inom 

hinduismen. Det finns åtta steg i yoga som beskriver den befrielseprocess som leder till att 

själen slutligen förenas med det gudomliga. Yoga kan även vara en del av meditationen i form 

av andning och kroppsövningar.124 Det finns även en del som behandlar New Age i läroboken 

där man går igenom att man har hämtat yoga från hinduismen men att den metod som används 

för att människan ska befrias från kroppen och världen för att kunna bryta kretsloppet, istället 

genom New Age handlar om att man ska bli frisk, glad, stark och får mer ut av livet.125 I 

Nationalencyklopedin beskrivs yoga som något som förekommer i hinduismen. 

Fortsättningsvis beskrivs yoga som ett antal övningar som man utövar för att befria den 

mänskliga anden eller själen från kroppen och världen som är ett fängelse. De övningar som är 

mest kända handlar om att man ska kontrollera kroppen och utförandet sker genom att man intar 

ett antal olika kroppsställningar. Meditation nämns även som en del av yoga.126 Yoga beskrivs 

i Digilär som övningar som utvecklades inom hinduismen i syfte att förändra medvetandet. 

Syftet är att man skulle kunna lära sig att behärska sitt sinne genom dessa övningar. De övningar 

som utförs är olika andningstekniker, upprepande av ord och olika kroppsövningar. Målet med 

yoga är att förenas med brahman. Även här påpekas det att man i västerlandet utövar en 

träningsform som brukar gå under namnet yoga och att dessa övningar många gånger inte har 

sitt religiösa sammanhang. Yoga ses istället som övningar som ska stärka fysiken och bidra till 

en daglig avslappning.127 

2.3.17 Kast  

I hinduism 

Kast är ett begrepp som återfinns i hinduismen. I Re-religion går man igenom den historiska 

aspekten av hur kastsystem började användas i Indien. Det finns en beskrivning om hur 

indoarierna delade in befolkningen i fyra olika grupper som är kasterna. Människor föds in i 

sina kaster och man kan inte lämna de under livet. Diskriminering av människor beroende av 

                                                             

123 Olofsson, Hans & Uppström, Rolf , Re - religion. 7-9, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2014 s.254 
124 Ring, Börje, Religion och sammanhang: religionskunskap kurs AB, 3. uppl., Liber, Stockholm, 

2009 s.10 
125Ring, Börje, Religion och sammanhang: religionskunskap kurs AB, 3. uppl., Liber, Stockholm, 2009 
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127 Harknäs, Jakob & Wigh, Stellan, Digilär Religionskunskap för årskurs 7-9. 2013 
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deras kast förbjöds i Indien efter Indiens självständighet.   Dock så har kasterna fortfarande stor 

betydelse i stora delar av landet. Det är många hinduer som tror att kastsystemet är en skapelse 

av gudarna och det som är gudomligt kan enligt dem inte ändras eller avskaffas.128 I Söka svar 

så upprepas det att kastsystemet har sin grund när arierna invärderade Indien. Det finns olika 

grupper och de har olika grader av religiös renhet. Man kan aldrig byta sin kasttillhörighet under 

sitt liv och man umgås sällan med människor som tillhör annat kast än en själv.129 I Religion 

och samhälle benämns kastsystemet med att det har en historisk teori om att kastsystemet 

uppkom när arierna införde en ordning med kaster där de satte sig själva högst upp i systemet. 

Kast betyder ren och urbefolkningen blev tjänare eller kastlösa när systemet uppkom. 

Kastsystemet är inte förbjudet, däremot är det förbjudet att diskriminera någon på grund av 

deras kasttillhörighet. Alla människor föds in i sina kast och det finns speciella regler för alla 

kast. Ritualerna för hur bröllop, pubertet och graviditet ska se ut skiljer sig.130 Det påpekas i 

boken att man inte kan tala om ett kastsystem, utan att det snarare finns flera olika. Hur det ser 

ut i byar och städer skiljer sig åt både städer och byar men även från stad till stad och by till by. 

Boken tar även upp att det håller på att försvinna i många städer och att vissa byar aldrig haft 

ett ordnat kastsystem.131 I Nationalencyklopedin benämns kastsystemet som ett system med 

social struktur och kännetecknas av rangordningen av grupper. Alla människor föds in i en kast 

och denna kasttillhörighet avgör enligt traditionen yrke, äktenskapspartner, umgänget, vilka 

levnadsvanor man ska följa och vila rättigheter och skyldigheter man har. Om man följer sina 

plikter så kan man belönas med att återfödas till ett högre kast. Här nämns även att det är 

förbjudet enligt lag att diskriminera någon på grund av dess kasttillhörighet. 132 I Digilär står 

det att man inom hinduismen gör skillnad på människor och att detta beror på att de tillhör olika 

kaster. Kaster kan jämföras med olika yrkesgrupper och giftermål sker med någon från samma 

yrkesgrupp. Det kast du tillhör beror på de handlingar du har gjort i ditt tidigare liv, detta innebär 

att man föds in i sitt kast. För att man ska kunna byta kast så krävs det att man följer sitt dharma 

och sitt kasts regler.  

                                                             

128 Olofsson, Hans & Uppström, Rolf , Re - religion. 7-9, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2014 s.250 
129 Mattson Flennegård, Malin & Eriksson, Leif (2013) Söka svar: Religionskunskap kurs 1.3 utök. 
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2.3.18 Monoteism 

I hinduism 

Monoteism inom hinduismen beskrivs som att man kan tänka att många gudar speglar brahman, 

det gudomliga, och att detta synsätt gör att hinduismen kan vara en monoteistisk religion.133 I 

söka svar står det inget om hur monoteism används som ett begrepp inom hinduismen. I 

Religion och sammanhang finns inte heller en koppling mellan monoteism och hinduism. Det 

står ingenting om monoteismen i hinduism i Nationalencyklopedin. I Digilär står det att vissa 

hinduer tror på en allsmäktig gud och att den guden står över allt annat.   

2.3.19 Polyteism  

I hinduism 

I Re-religion så förklaras det att hinduismen även kan beskrivas som polyteistisk eftersom det 

finns en mängd olika gudar och gudinnor som man tillber.134 I söka svar finns ingen direkt 

beskrivning av hur polyteism är ett begrepp som används i genomgången av hinduism. I 

Religion och sammanhang finns inte heller någon förklaring till hur polyteism är ett begrepp 

som används i hinduismen. I Nationalencyklopedin digitala läromedel står det att man inom 

hinduismen tror på många olika gudar.135 Det står även att polyteism innebär att man erkänner 

många gudar.136 I Digilär så beskrivs polyteism som tron på flera gudar och att många hinduer 

tror att alla gudar är en återspegling av brahama och att om man dyrkar många gudar så är det 

ändå brahman man dyrkar.  

2.3.20 Guru  

I Re-religion finns ingen begreppsförklaring till guru och hur guru är ett begrepp som används 

i hinduismen eller buddhismen. I söka svar går det inte heller att finna hur guru är kopplat till 

buddhism och hinduism. I Religion och sammanhang så används guru för att beskriva den 

mästare som är central i sikhismen. Det finns en genomgång av att sikhismen har inslag från 

både islam och hinduismen.137 I Nationalencyklopedin nämns det att vissa hinduer väljer ägnar 

                                                             

133 Olofsson, Hans & Uppström, Rolf , Re - religion. 7-9, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2014 s.243  
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sitt liv åt att sträva efter andlig frigörelse och att somliga av dessa väljer att bli ledda av en 

andlig lärare som benämns som en guru. 138 I Digilär så beskrivs guru som  en andlig vägledare. 

2.3.21 Cirkulär  

I hinduism och buddhism 

I Re-religion fanns ingen beskrivning om hinduism och buddhism som cirkulära religioner, det 

fanns inte heller beskrivet i Religion och sammanhang. I Söka svar står det att det som är 

gemensamt mellan hinduismen och buddhismen är uppfattningen om världen och människans 

liv. Man tänker på livet som en cirkel. Det är därför som hinduismen och buddhismen kallas 

för cirkulära religioner.139 I Nationalencyklopedin beskrivs att en hinduisk och buddhistisk 

grundtanke är att man ser livet som en cyklisk eller cirkulär tidsuppfattning vilket innebär att 

man föds, går under och återföds.140 Digilär beskriver det istället som en cyklisk tidsuppfattning 

snarare än cirkulär och att det handlar om att allting upprepar sig.  

2.3.22 Etnocentrism 

Etnocentrism är inte ett begrepp som finns med i Re-religion. I söka svar så behandlas begreppet 

etnocentrism. Det står att människan påverkas och formas av den kultur som hon lever i. Detta 

gör att man naturligt brukar använda sin egen kultur när man gör jämförelser i möte med andra 

kulturer. Det som ofta sker är att man utgår från att den egna kulturen är den rätta och bästa, 

den blir idealet. Detta kan i sin tur leda till att man betraktar andra kulturer med misstänksamhet 

och att de ofta ses som onormala och avvikande. Det är detta som kallas för etnocentrism. 

Etnocentrismen kan leda till att vi människor fokuserar på skillnader istället för hur mycket 

människor har gemensamt trots att de tror på olika religioner, har olika bakgrunder och annat 

språk. Detta kan leda till att grupper ställs mot grupper och att fördomar får större plats än vad 

samförstånd och öppenheten får. 141  Religion och sammanhang tar inte upp något kring 

etnocentrism. I Digilär finns ingen beskrivning av etnocentrism. 
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2.4 Övriga uttryck som framkom i undersökningen 

Följande uttryck var snarare riktningar, namn och byggnad, än begrepp. Dessa uttryck 

presenteras därför som en egen kategori eftersom de inte går under begrepp. De är trots detta 

relevanta att ta med i undersökningen eftersom de är en del av resultatet. 

2.4.1 Gudstjänst 

I hinduism 

Gudstjänst beskrivs i Re-religion som tillfällen där många människor samlas till att gemensamt 

tillbe sin gud. Gudstjänsterna leds oftast av särskilda församlingsledare. Oftast så innehåller 

gudstjänsterna böner, offer och andra riter. Boken tar även upp andra riter som dans och sång 

som centrala delar av en gudstjänst.142 I Söka svar så benämns gudstjänst i hinduismen som 

puja och följs av en beskrivning hur en hinduisk gudstjänst går till. 143 Gudstjänsten utförs 

individuellt och inte gemensamt vid altaret i hemmet eller i templet. 144 I Religion och 

sammanhang används inte gudstjänst som ett begrepp inom hinduismen. I 

Nationalencyklopedin och Digilär så finns det ingen beskrivning av gudstjänst som ett begrepp 

i hinduismen. 

I buddhismen 

I Nationalencyklopedin står det att en buddhistisk gudstjänst kan se ut på olika sätt. Den kan 

firas antingen i hemmet eller i ett tempel där med hjälp av en munk eller en nunna. De 

ritualerna som utförs av vanliga människor utförs för att man ska förbättra sin karma. Inom 

mahayana riktningen så kan det var att man ska hålla sig väl med sina avlidna släktingar. Det 

står även att en personlig gudstjänst brukar innehålla utvalda böner och att man ofta tänder 

rökelse. Fortsättningsvis så står det att det finns en slags gudstjänst där man om buddhister 

förväntas att stödja ett kloster och munkarna och nunnorna i det klostret. För munkar och 

nunnor så finns det mer komplexa gudstjänster som går ut på att träna bort de drifter som 

driver återfödelsen. Dessa gudstjänster kan vara yoga, meditation och recitationer av heliga 

texter.145 
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2.4.2 Brahma 

I hinduism 

I Re-religion presenteras Brahma som skaparen av universum och att han brukar avbildas med 

fyra huvuden och vedaböckerna i händerna.146 I Söka svar definieras Brahma som den som 

skapar världen och att han är källan och skaparen till allt som finns. 147  I Religion och 

sammanhang beskrivs Brahma som den som sätter igång världen och tidsåldrarna och att han 

trots detta inte är en av huvudgudarna inom hinduismen.148 I Digilär står det att ingenting om 

Brahma, utan enbart om brahman. I Nationaencyklopedin så står det kort att Brahma inom 

hinduismen ses som skaparguden.149 

2.4.3 Tempel 

I buddhismen 

I Söka svar nämns kort att templet är till för att man ska meditera. 150  I Religion och 

sammanhang så står det att det finns ett tempel i varje buddhistisk by och att det ibland kallas 

för kloster.151 Det påpekas dock att det kan vara missvisande att använda kloster eftersom det 

kan missförstås i västerländsk betydelse. Munkarna bor inte i templet utan de är bara där några 

månader åt gången. Detta gör munkarna på grund av att det sägs att Buddha stannade i tre 

månader efter att ha blivit upplyst för att sedan gå ut på vandring. Det har blivit till en tradition 

att därför vid regnperioden bo i valfritt kloster. Dock så är det många som stannar i många år i 

samma kloster. I tempelområdet finns det ett meditationsrum med bilder på Buddha och en 

buddhastaty. Det finns även en klockstapel där man tillkännager dagens ceremonier. 

Buddhisterna använder ordet ”vihara” för tempel. 152 I Digilär så beskrivs tempel som en 

gemensam samlingsplats och buddhister samlas i templen för att fira särskilda högtider, för att 
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ta del av undervisning och för att delta i gemensamma ritualer. Det finns även de som besöker 

templen för att för att exempelvis tända ljus inför en buddhastaty. 153  Templen innehåller 

vanligtvis av buddhastatyer, det finns även de som har ett eller flera torn som kallas stupa och 

i dessa förvaras repliker av heliga personer.  

I hinduismen 

I boken Re-religion så beskrivs tempel i kontext med gudstjänsterna. Hinduerna tror att gudarna 

bor i templen och att det står ett altare i varje tempel. På altaret finns det en bild av den gud som  

templet är tillägnat. Det finns en klocka i tempeltaket som man brukar ringa i innan varje 

ceremoni.154 I Söka svar så står det att den hinduiska gudstjänsten utförs i templet. I templet 

tänds rökelse och ljus och gudabilden smörjs med olja. Ett tempel finns i varje indisk by och i 

storstäderna finns det oftast omkring hundra tempel.155 I Religion och sammanhang så tas 

ingenting upp kring hur tempel används inom hinduismen. Nationalencyklopedin har en 

beskrivning där det står att hinduiska tempel kan vara allt från små som finns i hemmen eller 

stora historiska med rik arkitektur. Det som alla har gemensamt är att templen anses vara 

gudarnas hem och att det är en plats där man tillber gudarna. I templen finns stora guda statyer 

och dessa tvättas och pryds med blommor. Man brukar även hälla mjölk eller smörja med 

smör.156 I Digilär så beskrivs det att tempel är hem åt gudarna och att det finns ett speciellt rum 

i templet som är tillägnat den gud som tänkas bor där. I detta rum får endast brahminerna 

tillträda, braminerna är hinduismens präster. De väcker gudarna, ger dem mat, tvättar dem och 

så vidare. 

2.4.4 Theravada 

I buddhismen 

I Re-religion så definieras theravada som ”den lilla farkosten” 157 och är den äldsta riktningen 

av buddhism. Theravada betyder ”De äldstes lära” 158 och inom denna riktning så tror man att 

det vara kan finnas en Buddha i taget. Denna Buddha kan inte hjälpa människor eftersom han 

redan har nått nirvana. Man tror inte heller att alla människor har förmågan att nå nirvana, utan 
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att det enbart är en så kallad elit som består av munkar och nunnor som kan nå nirvana.159 I 

Söka svar benämns theravada som ”de äldstes skola” 160  och de betonar sitt bevarande av  

Buddhas ursprungliga lära. I Söka svar så är det bara munkar som kan nå frälsning, detta 

eftersom det enbart är de som har stor självdisciplin har förmågan att nå nirvana. Buddha 

beskrivs som att han ses som en andlig förebild än som en gud.161 I Religion och sammanhang 

beskrivs theravada som den äldsta riktningen och att Buddha lämnade efter sig en församling 

med munkar och nunnor när han dog. Det var en skillnad mellan vad lekmännen och 

munkarnas/nunnornas uppgifter var. Lekmännen ansvarar för det praktiska arbetet och 

munkarna och nunnorna var bärare av Buddhas lära.162 I Nationalencyklopedin så är theravada 

den inriktningar det egna ansvaret att utveckla goda egenskaper betonas. De tror att i princip 

enbart nunnor och munkar kan nå nirvana och att befrielsen kräver ett oavbrutet arbete.163 I 

Digilär så beskrivs det att theravada betyder de äldstes lära och detta för att de som tillhör denna 

riktning ser sin riktning som den äldsta. De anser även att deras tankar stämmer mest överens 

med Buddhas lära. I Theravada buddhismen så är det svårt att bli upplyst och nå nirvana. De 

anser att ingen under denna tidsålder kommer att lyckas bli en ny Buddha. Det är bara munkar 

som har möjlighet att nå upplysning. Lekmännen kan enbart förbättra sin livssituation och nå 

en bättre återfödelse.164 

2.4.5 Mahayana 

I buddhismen 

I Re-religion beskrivs mahayana som den riktning där man tror att universum består av oändligt 

många världar och att i varje värld finns det en buddha. De anser att alla har möjligheten att bli 

en ny buddha och denna riktning kallas därför för ”den stora farkosten”. 165 Denna riktning 

betonar man även Buddhas kärlek till människor och att han frivilligt avstod från att gå in i 

nirvana för att istället stanna kvar och hjälpa människorna. Man tror även att det finns andra än 
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Buddha som har avstått från nirvana och dessa kallas för bodhisattvor. 166  I Söka svar så 

benämns mahayana även i den som den stora farkosten och den ses som en mer öppen och 

folklig riktning. Här nämns även att alla kan bli en nå frälsning och bli upplysta. Buddha 

beskrivs här som en gudomlig frälsare.167 I Religion och sammanhang benämns mahayana även 

som den stora farkosten. Här lyfts det att anhängarna till mahayana anser att deras lära 

representerar en mer sann variant än vad theravada gör. De tror att Buddha ska ha förmedlat 

ytligare tankar till några få utvalda och att denna lära har förts vidare muntligt. Boken tar även 

upp att man tror på att fler än munkar och nunnor kan nå frälsning.168 Nationalencyklopedin 

innehåller även en beskrivning om att mahayana kallas för den stora farkosten. Här betonas 

istället att alla människor har möjlighet att nå nirvana. Det finns även ett gemensamt ansvar att 

utveckla goda egenskaper och att detta är en av anledningarna till att det finns bodhisattvor. 

Bodhisattvor har valt att bära andra människors lidande trots att de har nått nirvana och kan 

lämna jordelivet för att gå in i parinirvana. De hjälper andra att nå nirvana av medlidande. Det 

finns många helveten, himlar och ljusvarelser i många mahayana myter till skillnad från 

theravada traditionen.169 I Digilär så står det också att mahayana betyder den stora farkosten 

och att detta är en metafor för att mahayanas tror att fler människor har möjlighet att nå nirvana 

än vad theravada har. Inom mahayana tror man det finns bodhisattvor som är blivande buddhor 

och att de har blivit upplysta men att de väljer att inte gå fullt in i nirvana. De som är 

bodhisattvor har valt att hjälpa andra och deras medlidande ses som föredömlig.170 

  

                                                             

166 Olofsson, Hans & Uppström, Rolf , Re - religion. 7-9, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2014 s.291 
167 Mattson Flennegård, Malin & Eriksson, Leif (2013) Söka svar: Religionskunskap kurs 1.3 utök. 

Uppl, Liber, Stockholm, 2013 s.156 
168 Ring, Börge, Religion och sammanhang: religionskunskap kurs AB, 3. uppl., Liber, Stockholm, 

2009 s.262 
169 Nationalencyklopedin, mahayana. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/mahayana 

(hämtad 2017-05-23) 
170 Harknäs, Jakob & Wigh, Stellan, Digilär Religionskunskap för årskurs 7-9. 2013 
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3 Analys  

I denna analys kommer jag att kategorisera in resultatet i tre kategorier som är 

frågeställningarna i undersökningen. Analysen kommer även att grunda sig i Niklas Ammerts 

bok Att spegla världen. Analysen lyfter vad som har varit intressant i resultatet men även så 

jämförs lärarnas svar med hur begreppen definieras i läroböckerna.  

3.1 Hur väljer lärare ut begreppen som de använder i sin undervisning?  

Det som går att utläsa av lärarnas svar var att majoriteten använder läroboken som finns 

tillgänglig på skolan och de flesta lärare svarade att de även använder minst en digitalkälla i 

undervisningen. Detta stämmer bra överens med Ammerts171 beskrivning av att de flesta lärare 

fortfarande använder sig av läroböcker i sin undervisning. Om lärare använder sig av 

läroböckerna för att boken utgör en legitimerad funktion i undervisningen kan man bara 

spekulera kring i detta fall. Ammert nämnde även att man aldrig kan mäta elevernas kunskaper 

utefter hur bra en lärobok är eftersom eleverna hela tiden har tillgång till internet och andra 

källor. 172  Detta lägger ännu en grund för att man inte kan dra slutsatser att begreppen som 

eleverna får lära sig är tvetydiga eftersom lärare och elever kan hitta andra beskrivningar som 

stämmer bra överens med lärobokens. Det man däremot kan göra är att dra slutsatsen att lärare 

inte bara tillgodoser sig med det material som skolan erbjuder utan att de själva söker 

informationen på andra ställen också. I detta fall tenderar lärobokens funktion vara att just 

legitimera de andra källorna som lärare använder för att sedan jämföra hur de definieras på en 

digital plattform. Trots att läroboken är några år gamla så betyder inte det i sin tur att det är en 

dålig källa som bör uppdateras, i alla fall inte när det handlar om de begreppen som ansågs vara 

grundläggande såsom karma, dharma, samsara, moksha och nirvana. Det man däremot kan se 

är en förändring av användandet av begreppet gudstjänst. Johanna ansåg att man kunde använda 

begreppet gudstjänst för att göra liknelser mellan religionerna. Hon påpekade dock att eleverna 

bör ha en förståelse för att det är ett svenskt ord och som inom kristendomen har en speciell 

betydelse och att man kanske istället bör använda sig av puja när man går igenom hinduismens 

gudstjänst. Hon påpekar även att gudstjänst används bäst för att dra paralleller med den kristna 

gudstjänsten. Frida ansåg att man kunde använda gudstjänst i undervisningen och ansåg att man 

                                                             

171 Ammert, Niklas (red.) (2011). Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur  
172 Ammert, Niklas (red.) (2011). Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur s. 37 
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kunde använda gudstjänst i undervisningen om hinduism för att eleverna ska ha något att 

relatera till. När man undervisar om buddhismen så ansåg hon att man inte kan använda 

gudstjänst. Henrik ansåg att man inte ska använda gudstjänst när man undervisar om hinduism. 

Han anser att gudstjänst är ett begrepp som är ett uttryck som är specifikt för den kristna kyrkan 

och att han istället föredrar ordet ceremoni eller religiös handling. Johannas och Henriks 

påstående tenderar till att visa tecken på etnocentrism. Trots Johannas och Henriks sätt att se på 

användandet av gudstjänst i undervisningen av buddhism och hinduism så används det 

återkommande i ett flertal av de granskade läroböckerna. Här finns även tecken på tvetydighet 

i hur man bör använda begreppet i undervisningen av buddhism och hinduism. Det som gör att 

Henrik, Johanna och Frida inte delar åsikten om att man kan använda begreppet i 

undervisningen kan bero på att den lärobok de inte använder sig av på arbetsplatsen har 

definierat puja som gudstjänst. Det kan även bero på att man är osäker på om man bör använda 

ett begrepp som tidigare varit kopplat till kristendomen när man går igenom buddhismen och 

hinduismen. Här blir Thurfjells tankar relevanta, att religionen utvecklas och att eventuellt nya 

begrepp blir relevanta att använda trots att de tidigare varit kopplade till andra religioner.  

3.2. Hur förhåller sig lärare till begreppet andlighet i sin undervisning?  

72 procent av lärarna svarade att de använder begreppet andlighet i undervisningen om 

buddhism och hinduism. I förhållande till hur läroböckerna använder begreppet så förekom 

begreppet andlig, men andlighet förekom enbart i läroboken Re-religion. När de digitala 

verktygen granskades så hänvisades man istället till New Age och nyandlighet snarare än till 

buddhism och hinduism. I undersökningen så var åsikterna delade kring hur man bör använda 

begreppet. Moa brukar använda andlighet när hon undervisar om alla religioner, men att hon 

själv har funderat på vad andlighet egentligen är. Många av hennes elever hade uttryckt att 

andlighet upplevdes som ett flummigt begrepp och att hon upplevt en rädsla mot begreppet 

andlighet. Hon tror att denna rädsla beror på att hon oftast beskriver andlighet som en känsla 

och inget som man kan ta på. Hon ansåg att eleverna kan bli rädda och ha svårt att ta till sig 

begrepp som är abstrakta. Hon lyfter även att trots att man saknar gudar i buddhismen så finns 

det andliga begrepp. Tittar man på hur läroböckerna använt begreppen så är andlig representerat 

i genomgången av buddhism och hinduism, men andlighet är inte det. Det kan bero på att man 

i böckerna förknippar begreppet andlighet med New Age och man är försiktig med att blanda 

New Age tankar med buddhism och hinduism. Dock är det intressant varför man i Söka svar 

väljer att beskriva att man inom theravada riktningen ser Buddha ses som en andlig ledare, men 

inte har en definition av vad som menas med andlig. Buddhismen saknar gudar och kanske är 
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det därför man använder andlig för att peka på det som är övernaturliga väsen men som inte 

gudomligt. Henrik hade inga problem med att använda andlighet när han undervisar om 

buddhism och hinduism. Han motiverade detta med att andlighet känns som ett begrepp som är 

lättare att använda när man går igenom buddhism och hinduism än de abrahamitiska 

religionerna. Han hävdade att man i buddhismen ska få förståelse för den inre själen och hur 

man befarar sig från lidandets ursprung, dock så anser Henrik att andlighet är ett begrepp som 

passar att använda i religionsundervisningen när man går igenom hinduismen och buddhismen. 

Han upplever att det är ett begrepp som är lättare att använda om hinduism och buddismen än 

när man går igenom de abrahamitiska religionerna. Han hävdar att andlighet är lättast att 

använda i undervisningen om buddhism där andlighet och den inre själen ska få förståelse för 

lidandets ursprung och hur man befriar sig från det. Henrik upplever att han använder begreppet 

andlighet när han ska beskriva det oberörbara som finns inom människor. Han påpekar dock att 

det går att använda begreppet andlighet när man undervisar om hinduismen också men att det 

inte passar lika bra som när man går igenom buddhismen. Han menar att man kan dra paralleller 

till andlighet när man förklarar själavandring och målet att nå nirvana/moksha. Henrik säger att 

man kan förklara det som att man gör en andlig resa genom livet/ sina liv för att nå sitt mål med 

befrielse. Fredrik förklarar att det finns likheter mellan begreppen andlighet och religion 

samtidigt som han inte anser att det finns skillnader. Han menar att det beror på sammanhanget 

och att inget av begreppen är entydiga utan att de behöver definieras före användning som 

vetenskapliga kategorier.  

Vardagligt kan begreppen vara icke synonymer, men också visa på att det inte går att tydligt skilja 

på vad som är religiöst och vad som är icke religiöst. Magiskt är ett ord som har liknande innebörd, 

en sång kan vara magisk men ändå inte religiös för den enskilde individen, samtidigt kan magiskt 

uppfattas som ett religiöst uttryck.  

Fanny förklarar att hon anser att skillnaden mellan andlighet och religion är att andlighet är en 

känsla och att religion är en vetenskap.  Hon anser även att andlighet är ett nödvändigt ord att 

använda för att beskriva ett tillstånd. Re-religion så definierades andlighet som motsatsen till 

människans yttre, hennes kropp. Det stod även att andligheten är människans inre som består 

av känslor och tankar och att man skulle kunna säga att begreppet är synonymt med själ. Här 

kan man se likheter med hur Fanny ser på andlighet, att det är vad människan känner och tänker 

snarare än tror på. Begreppet används av 72 procent av deltagarna i undersökningen, men det 

är bara en av de granskade läroböckerna som har en definition av begreppet. Det finns en 

tvetydighet kring hur man bör använda begreppet i skolan och ingen tydlig definition av hur vi 

bör definiera det.  
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3.3 Skiljer sig begreppen som lärare använder i undervisningen jämfört med de 

begrepp som används i läroböckerna?   

Den gyllene medelvägen är det första begreppet som jag tänker gå igenom. Det som var 

intressant med detta begrepp var att enbart två av de granskade läroböckerna hade kopplat den 

gyllene medelvägen till buddhismen, de andra böckerna hade kopplat den gyllene medelvägen 

till dygd etik. 88% av lärarna hade svarat att de använder den gyllene medelvägen i 

undervisningen om buddhism trots att enbart två av läroböckerna i denna studie tog upp 

begreppet. I Söka svar fanns en tydlig beskrivning att buddhismen brukar ses som den gyllene 

medelvägens religion och i Nationalencyklopedin så beskrevs begreppet i förhållande till när 

Siddharta fann en medelväg i sitt sökande efter att få ett slut på lidandet och att han exempelvis 

fann en medelväg mellan att svälta sig och att äta för mycket. Trots detta så fanns inte begreppet 

med i de resterande läroböckerna som granskats. Detta kan bero på att böckerna är tryckta långt 

innan man började applicera begreppet i undervisningen eller så kan det bero på att 

läroböckerna inte vill blanda ihop buddhismen och Aristoteles dygdetik som tydligt var 

sammankopplat med den gyllene medelvägen i en av läroböckerna. Lärarna använder detta 

begrepp i undervisningen om buddhism och hinduism, trots det så det inte är ett begrepp som 

läroböckerna pekar på som viktigt. Andlighet är det andra begreppet som 72 procent av lärarna 

svarade att de brukar använda i undervisningen, trots detta så gick det inte att hitta begreppet 

andlighet i genomgången av buddhism och hinduism i de granskade läroböckerna. Däremot så 

fanns begreppet andlig representerat i läroböckerna. Det finns en tvetydighet i detta eftersom 

lärarna svarat att de använder begreppet i undervisningen men det efter noggrann granskning 

av läroböckerna så finns det ingen som tar upp andlighet som ett begrepp i hinduism och 

buddhism. Andlighet används inte heller i de digitala läroböckerna, som man kan tror hela tiden 

ska följa utvecklingen i vilka begrepp som används i undervisningen om olika religioner.  

Etnocentrism är ett begrepp där läroböckerna och lärarnas åsikt stämmer överens. 16 procent 

svarade att de använder etnocentrism i undervisningen och begreppet fanns representerat i en 

av fem granskade böcker. Orsaken till varför begreppet inte används varken i undervisningen 

eller i läroböckerna kan bero på att man anser att när man går på högstadiet så behöver man inte 

lära sig vad etnocentrism betyder.  

Utläser man hur läroböckerna definierar karma, dharma, samsara, moksha, atman, nirvana så 

kan man se att alla läroböcker har liknande definition av begreppen och att de alla finns med i 

respektive lärobok. Man kan se att lärarnas åsikt om att de är grundläggande begrepp 

överensstämmer med att de finns representerade i alla granskade läroböcker. Yoga var ett 
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begrepp som 72 % av lärarna använder i sin undervisning, men det är ett begrepp som skiljer 

sig i hur det avvänds i läroböckerna. I Söka svar så fanns begreppet inte med, men i Re-religion 

boken så kopplade man dels  till hur man inom hinduismen kan använda yoga för att nå 

befrielsen. Yoga definieras även som den metod där man lär sig kontrollera kroppen och 

andningen. Dock så tar även Re-religion upp att många i väst anser att man kan utöva yoga 

oavsett vilken religion man tror på. Denna tro i väst påpekas det kan vara anledningen till att 

man idag kan utöva yoga på exempelvis många gym. I Religion och sammanhang så står det 

att yoga betyder förening och att yoga är en ortodox riktning inom hinduismen. Religion och 

sammanhang tar även upp att det finns åtta steg som är en befrielseprocess där själen tillslut 

förenas med det gudomliga. I Digilär så står det att yoga är övningar som utvecklades i 

hinduismen men att det är idag är en träningsform i västerlandet. Det står även att yoga i väst 

oftast inte brukar utövas i ett religiöst sammanhang.  Det finns liknande definitioner av yoga, 

men man kan se att Digilär som är ett digitalt läromedel tenderar till att ha ett bredare perspektiv 

på yoga och hur yoga har förändrats i väst till något annat än en religiös utövning. Man kan 

utläsa här att begreppen inte är isolerade i sin betydelse utan att definitionen och användandet 

förändras. Dock så kan man utläsa att exempelvis gudstjänst fortfarande ses av somliga lärare 

som ett begrepp som har en stark västerländsk förankring och ska användas i undervisningen 

om kristendom.  

Läroböckerna skiljer sig även åt i hur mycket beskrivning av ett begrepp som finns med. Det 

går att utläsa att begreppen har olika stor betydelse beroende på i vilken lärobok det tas upp.  

Brahma, tempel, theravada och mahayana finns en viss tvetydighet kring om de bör ses som 

begrepp. Brahma är snarare en gud inom hinduismen och tempel en byggnad. Theravada och 

mahayana är riktningar i buddhismen, men om de bör anses som begrepp är också tveksamt.  

3.4 Begrepp som var avvikande i resultatet 

Tittar man på de begrepp som var avvikande, det vill säga begrepp som lärare valde att lägga 

till i listan över begrepp som de använder i sin undervisning så ser man att det tenderar till att 

vara begrepp som kan användas för att lyfta andra sidor av religionerna. Om man tar exempelvis 

begreppet diskriminering så skiljer det sig från de utvalda tjugofem begreppen i att det handlar 

om något negativt. De andra tjugofem granskade begreppen lyfts aldrig som negativa i 

förhållande till utövandet, förutom begreppet kastväsen där man talar om att de som är kastlösa 

oftast får jobba med dåliga jobb och att de inte har en chans att ändra sitt kast under detta liv. 

Skuldslav är ett annat exempel på begrepp som lyfter en mer problematisk sida av hinduismen 

på samma sätt som kastväsen. Sofia lyfte att hon brukar använda diskriminering och skuldslav 
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när hon kopplar hinduismen till samhällsfrågor. Det går inte att helt säga att ingen av lärarna 

lyfter begrepp som visar mer negativa sidor av hinduism och buddhism. Däremot så kan man 

se att majoriteten i denna studie inte valde att ta med begrepp som kan visa upp en sämre sida 

av buddhism och hinduism.   

4. Diskussion  

Den första frågeställningen var hur lärare väljer ut begrepp till sin undervisning. Resultatet 

visade att många lärare använder läromedel som finns tillgängliga på skolan, men även digitala 

tjänster. Det finns ingen bestämmelse som säger att lärare måste plocka sitt material från 

läromedel eller andra plattformar, vilket i sin tur innebär att lärare fritt kan välja sitt material. 

Ammert påpekade i sin bok att många lärare än idag använder läroböcker i sin undervisning 

vilket vi kan se stämmer överens med hur lärare har svarat i denna studie. Ammert nämnde 

även att elever har tillgång till så pass många olika andra källor så man kan inte säga vad exakt 

eleverna lär sig och inte lär sig utifrån att granska läromedlen.  

Jag tror att många lärare tänker på vilka begrepp som de vill hinna med att gå igenom under 

momentets gång, däremot så är det kanske lätt att fastna i att använda samma begrepp år efter 

år. Vad gör ett begrepp för resterande av undervisningen? Vad händer om jag som lärare inte 

väljer att gå igenom begreppet karma?  Samma med begrepp som gudstjänst, är det begrepp 

som jag som lärare bör använda när jag går igenom buddhism och hinduism, eller är det ett 

kristet begrepp? Det kanske kan behövas fler diskussioner kring detta i arbetslagen eller mellan 

religionslärare i Sverige. När vet man att begreppsanvändandet förändras och får en bredare 

betydelse än vad de har i läroböckerna? Thurfjell nämner i sin forskning att religionerna hela 

tiden förändas och om detta är fallet så bör även begreppen bytas ut och eventuellt att nya 

begrepp dyker upp. Här kan man väl se en problematik med att använda läroboken om 

läroboken är det enda material läraren tillhandahåller sig, vilket denna studie visat att de inte 

gör.  

 Andlighet är ett begrepp som inte går att beskriva helt och fullt, eftersom det saknas en 

gemensam definition av begreppet. Det medför att man kan använda det friare och det finns 

fördelar och nackdelar med att andlighet är ett så diffust och tvetydligt begrepp. Fördelen är att 

man som lärare kan använda det när man exempelvis pratar om sådant som inte är gudomligt 

men som man ändå vill peka på som religiöst, tillexempel att Buddha anses vara en andlig 

ledare, men man vill inte få det att låta som att Buddha ses som Gud. Nackdelen är att det kan 

bli ett begrepp som används hur som helst och  risken finns att eleverna kan ha svårt att förstå 

vad det egentligen betyder när det inte har en konkret definition.   
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Lärarna och läroböckerna hade fler likheter än vad min första uppfattning var om läroböckerna.  

De begreppen som lärare valde ut var begrepp som återfanns i de flesta av läroböckerna. Dock 

är det intressant att exempelvis den gyllene medelvägen är ett begrepp som läroboken Söka svar 

använder för att beskriva buddhismen, att buddhismen är den gyllene medelvägens religion.  De 

andra läromedlen som granskats beskriver inte den gyllene medelvägen som ett begrepp som 

är kopplat till buddhismen. Det finns alltså olika tolkningar för vad den gyllene medelvägen är 

och hur man kan använda den för att beskriva en religion. Finns det då problem med att använda 

begrepp på olika sätt och definiera de på olika sätt? Vad är det som gör att vi känner en 

motstridighet att använda gudstjänst för fler religioner än kristendom? Vilka risker finns det 

med att göra det? En möjlighet är att eleverna känner igen begreppet och lättare kan förstå 

likheter mellan religionerna. Även här är det av vikt att man som lärare tänker på den ständiga 

utveckling som sker och att till och med läroböcker som kan ses som föråldrande och dåligt 

uppdaterade, använder gudstjänst när de pratar om ceremonier i hinduism och buddhism.  En 

risk är att linjerna för vilka begrepp som är kopplade till vilken religion blir lite utsuddade. 

Eventuellt kanske det öppnar upp en chans att även kunna prata om begrepp som visar speglar 

fler sidor än en av hinduism och buddhism.  

Det som förvånade mig mest under denna studie var lärarnas motstånd att delta i denna studie. 

Jag förstod från början att det skulle bli svårt att få deltagare, trots detta så trodde jag inte att 

informanterna medvetet skulle svara vagt och kortfattat på frågor som trots allt hade en 

beskrivning som efterfrågade lärarnas egna tankar kring varför de utvalda begreppen var 

viktiga. Det blev tydligt för mig under denna undersökning att lärare inte är villiga att dela med 

sig av erfarenheter och deras bank av kunskap.  

Det blev tydligt genom svar som kom in under intervju nummer ett att de istället för att skriva 

ner tio begrepp som de ansåg var viktigast, istället valde att skriva att tio stycken begrepp inte 

räckte att gå igenom. Dessa kommentarer tolkar jag som ett sätt att visa ett ointresse för 

undersökmomgar och dess syfte. Det är dessa lärare som jag eventuellt kommer att ha som mina 

arbetskamrater, jag hoppas att någon modig kommer att undersöka varför lärare inte är 

intresserade att hjälpa lärarstudenter istället för att stjälpa. Efter samtal med andra lärarstudenter 

så har jag förstått att de delar min upplevelse av detta bemötande. Är det verkligen denna 

tidspress som vi hela tiden påminns om är en del av det yrke vi är på väg mot eller är finns det 

andra orsaker till att lärare inte vill delta? Trots att detta inte var syftet med denna studie så 

upplever jag att det bör tas upp. Det borde vara en självklarhet att lärare vill hjälpa andra som 

är i en situation som de själva en gång har varit i. Jag hoppas att nyexaminerade lärare kan ändra 
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på detta problem och tar sig tid att svara på en enkät eller frågor som tar knappt tio minuter att 

svara på.  

4. Sammanfattning  

Lärare väljer ut sina begrepp mestadels med hjälp av det läromedlet som finns tillgängligt på 

arbetsplatsen. De begrepp som lärarna ansåg var viktiga stämmer dock inte alltid överens med 

vad böckerna tar upp som viktigt. Andlighet är ett exempel på begrepp som lärarna ansåg var 

viktigt, men som inte har någon beskrivning i böckerna. Ingen av de granskade läroböckerna 

använder andlighet som ett begrepp som är kopplat till hinduism eller buddhism, däremot så 

används andlig för att beskriva sådant som är abstrakt och svår definierat. Ett exempel på detta 

var att man talar om Buddha som ”andlig ledare” men vad som menas med andlig i detta 

sammanhang har ingen beskrivning.  

Lärare hade olika åsikter om att använda gudstjänst i undervisningen av den hinduiska Puja, 

trots att böckerna återkommande använde gudstjänst när man beskrev den hinduiska bönen. 

Detta tyder på att det finns en viss tvetydighet i definieringen av hur man kan och ska använda 

gudstjänst  

Det kan vara så att elever lär sig och förstår hinduismens gudstjänst, puja, bättre om man som 

lärare använder samma begrepp som när man gick igenom den kristna gudstjänsten. Om detta 

är fallet så borde lärare eventuellt omvärdera iden om att gudstjänst är ett begrepp begränsat till 

kristendom.  

Slutsatsen är att det finns grundläggande begrepp som används i hinduism och buddhism 

undervisningen som överensstämmer med hur de används i läroböckerna. Det syns tydligt att 

de är de viktiga begreppen i dels hur lika de definieras och dels hur de lyfts. Begrepp som 

problematiserar religionerna var få i denna undersökning, trots detta så kan man enligt Ammerts 

beskrivning av hur elever hämtar information dra slutsatsen att det ändå finns en chans att andra 

begrepp som inte fanns med i läroböckerna kan tänkas dyka upp genom andra källor. Det man 

kan forska vidare kring är hur andlighet bör användas i religionsundervisningen och även om 

man kan använda begrepp som har används för att spegla kristendomen eller andra 

abrahamitiska religioner när man undervisar om hinduism och buddhism.  

 

 

 



50 

 

 

 

Referenslista 

Ammert, Niklas (red.) 2011  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur  

Clothey, Fred W, Religion in India a historical introduction, TPB, Johanneshov, 2012 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) Handbok i kvalitativ analys,1 uppl. Liber, Stockholm, 2009 

Hartman, Jan , Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund. Lund: studentlitteratur 

Hedin, Christer. ”Våld i världens religioner”. I: Nils-Åke Tidman (red.). Våld- i Guds namn politisk 

aktivism inom världsreligionerna. Årsbok 2013, FLR, Årgång 47. 2013  

Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2., 

[utök. och uppdaterade] uppl., Gleerup, Malmö, 2014 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) 

Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/ 

Olofsson, Hans & Uppström, Rolf. Re-religion 7-9, 1 uppl.Gleerup, Malmö. 2014 

Ring, Börge, Religion och sammanhang: religionskunskap kurs AB, 3. uppl., Liber, Stockholm, 2009.  

Skolverket [Elektronisk resurs], Skolverket, Stockholm, 2011 http://www.skolverket.se/  

Thurfjell, David, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Molin & Sorgenfrei, 

Stockholm, 2015  

Trost, Jan & Hultåker, Oscar, Enkätboken, 5 [moderniserade och rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2016  

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistik-samhällsvetenskaplig forskning 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2017-02-27)  

Wigh, Stellan, Harknäs, Jakob, Kjellman, Erik & Nyberg, Anna, ”Religionskunskap , Årskurs 7-

9” Digilär SO för årskurs 7-9 [Elektronisk resurs], Digilär AB, 2013 

 

 

 

http://www.ne.se/
http://www.skolverket.se/

