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Abstrakt 

Tidigare forskning tyder på att läroböcker framställer buddhism på ett otillräckligt vis som inte 

behandlar dess mångfacetterade uttryck. De behandlar inte heller om hur buddhism tar sig 

uttryck i väst i jämförelse med asiatiska länder. Detta medför att religionen blir generaliserad 

och exotifierad. I detta arbete ser vi hur framställningen av buddhism i läroböcker skrivna för 

religionskunskap 1 och läroplanen Lgy11 ter sig. Undersökningen vilar på textanalys av 

läroböcker samt en kvalitativ forskningsprocess. Det visar sig att undersökningen är 

samstämmig med tidigare forskning då läroböckerna inte framställer buddhism tillräckligt i 

fråga om mångfald. Det visar sig också hur läroböckerna på egen hand inte når kraven som 

kursens syfte och centrala innehåll ställer samt hur endast en minoritet av läroböckerna 

beskriver västerländsk buddhism.   
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, 

fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska 

förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa (Skolverket 2011, 1). 

 

Citatet beskriver att religioners olika perspektiv ska framföras i klassrummet för att skapa en 

helhetsbild för dess olika uttryck. Utöver detta står det i ämnesplanens syfte att elever ska få 

insyn i människors trosföreställningar och få förståelse för människors olika sätt att leva 

(Skolverket 2011, 1). I kursen religionskunskap 1 centrala innehåll står det att det ska behandla 

“Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner” (Skolverket 2011, 2). 

Eftersom att läroböcker är ett viktigt verktyg i undervisningen om religionskunskap är det 

viktigt att dessa täcker den mångfald av tolkningar och traditioner som religioner innefattar för 

att nå det centrala innehållets kriterier. Det är däremot omöjligt att inom läroböcker rymma 

religioners fullständiga historia och de olika traditioner de omfattar. Buddhism är inget 

undantag, Knut A. Jacobsen beskriver i Buddhismen - Religion, historia, liv (2002, 146) hur 

buddhism, från sin grund i Buddhas ord, utvecklats i ett flertal skolor, traditioner och samtida 

buddhistiska rörelser. Denna studie granskar kritiskt hur läroböcker i religionskunskap 1 

förhåller sig till buddhismens mångfald.  

Kjell Härenstam beskriver i Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik - om konsten 

att välja kunskap (2000, 12) att läroböcker fram till slutet av 1990-talet tenderar att beskriva 

buddhism ur ett snävt perspektiv som inte ger utrymme för religionens mångfald av traditioner 

och förhållningssätt. Härenstam (2000, 13) beskriver också hur buddhism är en dimensionell 

och komplex religion. Trots detta definieras den som en livsfilosofi och ett etiskt sätt att leva 

där religiös praxis faller bort. Detta är mycket vanligt i väst som “förhåller sig kritisk till 

metafysiska frågor” (Härenstam 2000, 12). Han förklarar vidare att denna sorts buddhism, som 

han benämner “västerländsk idealbuddhism.” (Härenstam 2000, 19) är en typ av buddhism som 

bortser från religioners viktiga kännetecken. Hans slutsatser utgår från läroplanen för 

gymnasieskolan 1994, och i denna studie undersöker jag om läroböcker skrivna för Läroplan, 
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examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (hädanefter förkortat 

Lgy11) har samma problem. 

 

1.2 Buddhismens mångfald 

 Jacobsen (2002, 12) förklarar hur buddhism är en religion som yttrar sig i ett 

flertal olika religiösa traditioner. Han menar att det har utvecklats flera olika tolkningar och 

skillnader med grund i oenigheter eller anpassningar till olika samhällen och kulturer den 

spridit sig till.  

Olika tolkningar uppstod under de första århundradena efter Gautama Buddhas 

(buddhismens grundare) död. James William Coleman beskriver i The New buddhism (2001, 

33) att efter Buddhas död kunde hans anhängare inte enas om vilka tolkningar av hans läror 

som stämde. Detta medförde att olika tolkningar och traditioner fördes vidare från generation 

till generation, vilket är en av anledningarna till buddhismens variationer och omfång. 

Jacobsen (2002, 12) förklarar på liknande sätt hur Theravadabuddhism och 

Mahayanabuddhism uppstod efter Buddhas död, vilka båda i sin tur utvecklades till flera 

religiösa tolkningar. Coleman (2001, 36) förklarar att även om munkarna sade sig tillhöra en 

särskild tradition var de samtidigt influerad utav andra tolkningar.  

Utöver brytpunkten mellan Theravada och Mahayana anpassade sig buddhismens olika 

traditioner efter de lokala kulturerna som de mötte när religionen spreds till öst- och 

nordasiatiska områden. Coleman (2001, 36) beskriver hur en av Mahayanabuddhismens 

populäraste bodhisattvas, Avalokitesvara, transformerades till Kwan-yin, vilket tyder på 

buddhismens anpassning till den kinesiska kulturen. Religionen blev en del av kulturen och 

ytterligare lärosystem uppstod med inslag och tolkningar från dessa områden. Utöver detta 

förklarar Jacobsen (2002, 13) hur religiösa vanor som samexisterade med buddhism blev en del 

av den religiösa praktiken, vilket resulterade i en stor mångfald av buddhistiska traditioner.  

Coleman (2001, 40) förklarar hur buddhism slutligen dog ut i landet det ursprungligen 

kom ifrån, men inte innan den hann sprida sig i Asien. Jacobsen (2002, 13) beskriver att det 

idag finns tre väsentliga kulturområden för buddhism i Asien. Theravadabuddhism har en 
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dominant roll i Sri Lanka och Sydostasien, med inslag från Mahayanabuddhism, de 

buddhistiska traditionerna vid dessa områden kallar han för Sydbuddhism. Östasien präglas av 

traditioner som tar grund i Mahayanabuddhism, men som vidareutvecklades av kinesiska 

tolkningar och traditioner, folklig religiositet har också spelat en roll i dess utveckling, där 

buddhism kallats Östbuddhism. Bhutan, Mongoliet, Nepal och Tibet är länder som domineras 

av vad Jacobsen (2002, 13) kallar Nordbuddhism. Nordbuddhism präglas av tantrisk buddhism, 

vilket Coleman (2001, 38) förklarar var den sista utvecklingen av buddhism av signifikant 

betydelse. Utöver den tantriska buddhismen finns också olika former av Mahayanabuddism i 

dessa områden.  

Vidare förklarar Jacobsen (2002, 13, 16) hur Buddha förespråkade att hans lära var “ett 

medel för att uppnå ett mål, inte ett mål i sig.” (13). Han förklarar att Buddhas lära innefattade 

att allting är en process som ständigt går igenom förändring vilket också innefattar hans egen 

lära. Det är därför inte förvånande att se hur buddhism har utvecklats till alla dess olika grenar 

och att den religiösa läran och praktiken skiljer sig åt beroende på vart den tar plats i världen.  

Jacobsen (2002, 16) skriver att buddhism anpassar sig och sprider sig i vår tid. Därav 

har det också blivit en religion som återfinns i Amerika och Europa. Han menar att dessa 

områden betonar andra delar av buddhism än i de asiatiska områdena, men att alla härstammar 

från Buddhas lära. Coleman (2001, 40) förklarar dessutom hur Indien under 1900-talet har sett 

en återuppståndelse av buddhism. 

 

1.3 Hur läroböcker behandlar buddhismens mångfald 

Härenstam (2000, 75) förklarar att författare av läroböcker sannolikt har liten kunskap 

om buddhism och måste lita på att källorna de använder stämmer. Detta är ett problem då de 

saknar kunskap för att kritiskt granska den fakta de använder sig av. Informationen riskerar 

därmed att bli felaktig eller vinklad. Han menar att det alltid är komplicerat att beskriva 

religioner och traditioner från ett utifrånperspektiv. Vidare menar han att urvalet för innehållet 

av läroböcker inte kan vara komplett (2000, 119), vilket medför att de ger en snäv presentation 

av religioner och traditioner. Frågan är om läroböcker problematiserar detta eller om de 
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presenterar religioners bild som enhetlig. Härenstam beskriver att läroböcker har gått från att 

på 1970-talet presentera buddhism som något främmande och mystiskt, till att på 1990-talet bli 

en slags modell för hur elever kan utveckla sin egen andlighet (2000, 108). Vidare förklarar 

han att eftersom urval måste göras och värderingar spelar en roll vid detta bör vi titta på 

skolans värdegrund som urvalsinstrument (2000, 120). I min studie för jag liknande 

resonemang där jag ser till syfte och centralt innehåll i kursplanen för religionskunskap 1, och 

hur läroböckers presentation av buddhism förhåller sig till detta.  

Jacobsen beskriver hur vissa apologetiska texter om buddhism har haft stor inflytelse på 

västerländska läsare. Dessa texter fokuserar på att beskriva buddhism som en rationalistisk 

filosofi. Ofta saknar de beskrivningar om folklig buddhism och skapar en bild av buddhism i 

väst som inte stämmer överens med religiös praxis för lekmän i religionens traditionella länder 

(2002, 265).  

Vidare benämner Jacobsen att buddhism som avmytologiserad tolkning bär en 

västerländsk modernistisk prägel, där begrepp och traditioner istället ses som tolkningsbara 

(2002, 266). Att buddhism i väst främst fokuserar på meditation och personlig upplevelse 

skiljer sig från traditioner i Asien där det är större fokus på ritualer och klosterlivet (2002, 

272). Jacobsen presenterar en skillnad mellan buddhism i väst och i Asien, och det är dessa 

skillnader som ligger till grund för min användning av termerna västlig och asiatisk buddhism. 

Dessa skillnader är bärande i min analys av läroböckerna, som ju är skrivna av västerländska 

författare.   

Emma Andersson har i kandidatuppsatsen Målar författare till religionsläromedel med 

bred pensel? - En kritisk undersökning av fyra gymnasieläromedels framställning av buddhism 

(2013) analyserat läroböcker för religionskunskap A samt läroböcker reviderade för 

religionskunskap 1. Hon menar att läroböckerna skapar en generaliserad buddhism, uppdelad i 

två huvudgrenar, Theravada- och Mahayanabuddhism, vilka presenteras som varandras 

motpoler (2013, 43). Hon menar att läroböckernas fokus ligger på den buddhistiska läran och 

klosterlivet vilket medför att religiös praxis för lekmän hamnar i bakgrunden (2013, 43). 

Vidare förklarar Andersson att läroböckernas snäva presentation av buddhism kan bero på det 
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begränsade utrymmet författarna har att arbeta med, många perspektiv och aspekter av 

religionen saknas på grund av platsbrist. Därför argumenterar hon för att läroböckerna bör 

kompletteras för att elever ska få tillgång till informationen som saknas (2013, 45). Anderssons 

studie är relevant för min undersökning som söker klarlägga hur läroböcker för 

religionskunskap 1 framställer buddhism. De läroböcker Andersson analyserar är skrivna kort 

innan 2011s läroplan, vilket pekar på behovet att studera läroböcker som är skrivna för Lgy11. 

Detta arbete har påbörjats i kandidatuppsatsen Svenska buddhismbilden: En kvalitativ 

innehållsanalys av buddhism i läroböcker för Religionskunskap 1 (2015) där Josefin 

Andersson analyserar tre läroböcker som berör buddhism. Hon förklarar att läroböckernas 

presentation av religionen liknar varandra, den nedskrivna läran framhävs och religiös praktik 

hamnar i bakgrunden (2015, 33). Hon menar dessutom att böckerna presenterar Theravada som 

representant för buddhism som helhet, vilket medför att resterande traditioner ses som 

svårbegripliga, och att många tolkningar och traditioner faller bort (2015, 35). Andersson 

förklarar att kursen religionskunskap 1 är såpass kortfattad att tiden inte räcker till för att 

presentera buddhism i sin helhet, men argumenterar för att centrala aspekter inte ska utelämnas 

(2015, 33-34).  

Anderssons studie är relevant för min undersökning. Vi behandlar liknande 

källmaterial, och därför använder jag hennes argument om läroböckers presentation av 

buddhism som otillräcklig.  

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka framställningen av buddhism i läroböcker för gymnasiet i 

relation till kursmålen i religionskunskap 1. Ett vidare syfte är att analysera tio läroböcker 

utifrån teoretiska beskrivningar av västerländsk buddhism. För att undersöka detta har jag 

följande frågeställningar: 

1. Hur framställs buddhism i läroböcker för religionskunskap 1? 

2. I hur hög grad uppnår läroböckerna ämnesplanens syfte och centrala innehåll? 
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3. Hur kan läromedlen analyseras utifrån teoretiska beskrivningar av västerländsk 

buddhism? 

 

1.5 Material och avgränsning 

I denna studie har jag analyserat tio läroböcker för religionskunskap 1. Jag har 

avgränsat mig till religionskunskap 1 då det är den enda gymnasiegemensamma 

religionskursen, och har därmed störst målgrupp. Samtliga läroböcker har valts utifrån 

tillgänglighet från Umeås Universitetsbibliotek under maj 2019, och de är skrivna för Lgy11.  

Andersson (2015) har analyserat tre läroböcker skrivna för Lgy11, men kritisk 

undersökning av resterande läroböcker saknas. Därför har de studerade läroböckerna valts då 

de saknas en representativ bild hur deras framställning av buddhism ser ut för Lgy11. 

Läroböckerna som ingår i min studie är följande: Under samma simmel religionskunskap för 

gymnasieskolan (Björlin och Jämterud, 2015) Religion 1&2 liv och mening (Rundblom och 

Berg, 2014), Religionskunskap 1 om mening, värde och tro (Franck, 2014), Religion och sånt 1 

(Ring, 2013), Religion 1 (Thulin och Elm, 2012), Religion - helt enkelt (Ring, 2012), Söka svar 

Religionskunskap kurs 1 och 2 (Eriksson och Flennegård, 2012), Religion 1 för gymnasiet 

(Göth, Rüter och Wirström 2012), Religionskunskap 1 en mosaik (Jansson och Karlsson 2011) 

samt Mittpunkt religionskunskap 1 (Tollstadius och Öberg, 2011).  

 

1.6 Disposition 

I denna undersökning har jag analyserat tio läroböcker för att ge en representativ bild 

av buddhismens framställning i läroböcker i relation till syfte och frågeställningar. Samtliga 

läroböckers avsnitt om buddhism lästes kritiskt, som förklarades i avsnitt 3.1, där jag också 

använt mig av en kvalitativ forskningsprocess som beskrivs i samma avsnitt. Jag har därefter 

applicerat denna process på de resultat jag fann i textanalysen av läroböckerna. Den tematiska 

analysen av läroböckerna grundade sig i Ninian Smarts teori om religioners sju dimensioner 

som beskrivs i avsnitt 2.2. Därmed har jag kunnat diskutera mina frågeställningar i relation till 

resultatet I avsnitt 2.1 behandlas skillnaden mellan västlig och asiatisk buddhism som ligger till 
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grund för min användning av termerna i undersökningen. Avsnitt 2.2 beskriver Ninian Smarts 

sju dimensioner av religion som redogör hur Smarts teori står i relation till läroböckers 

framställning av buddhism. I avsnitt 3 går jag igenom metoderna textanalys och kvalitativ 

forskningsprocess samt hur jag har använt mig av dem och Ninian Smarts dimensioner. I 

avsnitt 4 presenterar jag resultatet av min undersökning av läroböckers framställning av 

buddhism med Smarts dimensioner som metod. I slutet av varje delstycke i avsnitt 4 diskuterar 

jag också läroböckernas framställning. I detta avsnitt svarar jag på den första frågan i 

frågeställningen. I avsnitt 5 diskuterar jag i hur hög grad läroböckernas framställning av 

buddhism når syftet och det centrala innehållet för religionskunskap 1, och svarar därmed på 

fråga två i frågeställningen. Slutligen diskuterar jag i avsnitt 6 hur läroböckers framställning av 

buddhism kan diskuteras utifrån teoretiska beskrivningar av västerländsk buddhism, och svarar 

därmed på fråga tre i frågeställningen. Slutligen finns en sammanfattning i avsnitt 7.   
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2. Teori 

2.1 Västlig och asiatisk buddhism 

Jacobsen skriver hur buddhism har mött länder utanför Asien under de senaste 150 

åren, och hur europeiska länder kom i kontakt med religionen under kolonialtiden (2002, 264). 

I sin beskrivning hänvisar han till västliga länder, som innefattar Europa och USA (Jacobsen 

2002, 265). Han hänvisar dessutom till buddhismens asiatiska länder vilket innefattar Burma, 

Japan, Kina, Kambodja, Laos, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Tibet och Vietnam (Jacobsen 2002, 

265).  I min studie använder jag termerna västlig och asiatisk buddhism vilket innefattar 

länderna ovan.   

Coleman skriver hur västlig och asiatisk buddhism gemensamt strävar efter samma mål 

(2001, 12, 13), befrielsen från dukkha. Han förklarar däremot att de skiljer sig när det kommer 

till praktiserad buddhism. Han beskriver hur traditionell asiatisk buddhism har en fundamental 

skillnad mellan munkar, nunnor och lekmän. Den första gruppen är de som ägnar sina liv för 

att nå upplysning genom olika metoder som återfinns i buddhismens grenar. De sistnämnda, 

lekmännen, menar han är fasta vid att leva ett vardagligt liv i hopp om att återfödas till ett 

bättre liv om dess samlade karma tillåter det (Coleman 2001, 13).  

I västlig buddhism menar Coleman att skillnaden mellan munkar, nunnor och lekmän är 

nästintill obefintlig. Han förklarar att även om vissa lever ett liv som om de vore munkar eller 

nunnor, lever samtliga i strävan efter upplysning. Han beskriver hur lekmän inte är riktiga 

munkar eller nunnor, men avsevärt mer aktiva och insatta i Buddhas lära än lekmän i Asien 

(2001, 13). 

Det är denna distinktion mellan västlig och asiatisk buddhism som lägger grund för hur 

jag använder mig av termerna i mitt arbete.  

 

2.2 Ninian Smarts sju dimensioner av religion 

Ninian Smart förklarar i boken Dimensions of the Sacred - An Anatomy of the World’s 

Beliefs (1996, 8) hur han på ett systematiserat sätt försöker skapa en bild som framställer 

religioners komplexa realitet, med syftet att undvika skeva teorier eller beskrivningar. 
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Dessutom är syftet att få en praktisk skildring av religioner istället för att stå fast vid en strikt 

definition av termen religion (Smart 1996, 8-9).  

Smart förklarar hur han använder termen fokus både med singular och plural betydelse 

för att klargöra hur dessa dimensioner fungerar. Med termen fokus går det att förstå vilken 

dimension som är prominent, utan att förminska en annan religion som har annat fokus (1996, 

9). I kristendomen är det exempelvis ett fokus på gud, medan i Theravadabuddhism är Gud och 

gudar ett avsevärt mindre fokus, men trots det platsar under kategorin religion. Genom detta 

perspektiv försöker Smart undvika att omedvetet definiera religions-termen (1996, 9). Han 

undviker också att omedvetet lägga vikt vid att någon religion är mer sann än andra. 

Nedan följer en beskrivning av dimensionerna och dess anknytning till buddhism i 

läroböcker: 1. Den första dimensionen handlar om riter och praktiska aspekter. Det berör 

exempelvis meditation (Smart 1996, 10) och att hitta den återfödde Dalai Lama. 2. I den andra 

dimensionen har vi religioners lära och filosofi. Det handlar exempelvis om de fyra ädla 

sanningarna och den åttafaldiga vägen. Denna dimension kan också samspela med den första 

då viss filosofisk reflektion kan stötta meditation (Smart 1996, 10), det innefattar också 

filosofiska aspekter som karma. 3. Den tredje dimensionen förespråkar det mytiska eller 

narrativa inom religioner. Denna har att göra med historier om exempelvis grundarens liv. I 

buddhistisk praxis är berättelsen om Buddhas liv ofta mindre central, men spelar dock stor roll 

för buddhistisk fromhet (Smart 1996, 10). 4. I den fjärde dimensionen har emotioner och 

upplevelser (Smart 1996, 10). Här finns bland annat nirvana och accepterandet av dukkha. 5. 

Den femte dimensionen, den etiska, handlar om lagar och traditioner (Smart 1996, 11). Inom 

buddhismen finns exempelvis de fem grundreglerna som gäller för alla, även lekmän, eller de 

fyra ädla sanningarna. 6. Den sjätte dimensionen kallas för den sociala, som handlar om hur 

traditionen eller religionen etablerar sig i samhället (Smart 1996, 11). I buddhismens fall finns 

bland annat sangha, klosterlivet och idealet att vara munk eller nunna. 7. Den sjunde, och sista, 

dimensionen berör materiella ting (Smart 1996, 11), exempelvis stupor och buddhastatyer. 
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3. Metod 

3.1 Textanalys 

Bo Johansson och Per Olov Svedner beskriver i Examensarbetet i Lärarutbildningen 

(2010, 56) hur textanalys handlar om att beskriva och tolka texter i olika sammanhang och hur 

detta har en viktig utgångspunkt i hermeneutiken.  

De förklarar hur det inom kritisk närläsning innebär ett sökande efter vad som 

uteslutits, vad som finns med, tonats ned och vad som understryks, samt om det finns indirekta 

uttryck som avslöjar författarens ställningstagande (Johansson och Svedner 2010, 57–58). 

Eftersom jag har analyserat flera läroböcker och jämfört dess innehåll med varandra har jag 

också gjort en komparativ undersökning (Johansson och Svedner 2010, 57) där jag använt mig 

av textanalys.  

Vidare förklarar Johansson och Svedner att det är viktigt att använda sig av tematiska 

kategorier för att undvika refererande framställningar (2010, 58). Genom att analysera 

avsnitten som berör buddhism i läroböckerna med utgångspunkt i textanalys fick jag 

möjligheten att diskutera dess framställning av buddhism i relation till min frågeställning. Jag 

har analyserat hur buddhism framställs som helhet i läroböcker, hur denna framställning står i 

relation till ämnesplanens syfte och centrala innehåll, samt utifrån Jacobsens (2002) 

beskrivningar om skillnader mellan västlig och asiatisk buddhism. 

 

3.2 Kvalitativ forskningsprocess 

I boken Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder skriver Idar 

Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) att forskare omöjligt kan vara helt objektiva. 

Egna uppfattningar om företeelser som uppstått via erfarenheter, utbildningar och bland annat 

vetenskapligt arbete är en grund värd att analysera oavsett vad du forskar om, eftersom det 

oundvikligt påverkar objektiviteten. Detsamma gäller fördomar, de socialt grundade subjektiva 

referensramar alla människor besitter (Holme och Krohn 1997, 95). Det är därför viktigt att 

diskutera mina egna uppfattningar om den undersökning jag har gjort. Med erfarenhet av att 

ofta använda mig av läromedel både inom lärarutbildning och som lärare är jag inte helt 
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objektiv. Jag har också förutfattade meningar som består av att läroböcker inte belyser de 

västliga och asiatiska skillnaderna gällande praktiserad buddhism. Samt att läroböckerna inte 

belyser att de inte kan fånga buddhismens alla olika grenar och traditioner. Det har däremot 

varit min strävan att vara objektiv i min studie, vilket gav mig möjligheten att pröva mina 

förutfattade meningar utifrån resultatet av undersökningen.  

Holme och Krohn (1997, 95) förklarar att den kvalitativa forskningsprocessen lägger 

vikt vid två hermeneutiska cirklar, som beskriver det växelspel mellan forskare och de enheter 

som undersöks. Den första cirkeln, den kognitiva, fokuserar i min undersökning på hur 

läroböckerna kan förstås. Den andra cirkeln, den normativa, baserar sig istället på de socialt 

grundade fördomar jag har haft vilka återigen har kommit att prövas, om inte ändrats, i 

resultatet. 
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4. Buddhismens framställning i läroböcker utifrån Ninian Smarts sju dimensioner 

4.1 Tidigare undersökta läroböcker 

Andersson har tidigare analyserat läroböckerna, som också är en del av min undersökning, 

Religionskunskap 1 en mosaik (Jansson och Karlsson 2011) och Religion 1 för gymnasiet 

(Göth, Rüter och Wirström 2012) utifrån Ninian Smarts sju dimensioner. Hon hävdar att 

religiös praktik som utförs av lekmän i vardagen hamnar i bakgrunden då den buddhistiska 

läran är det som fokus ligger på (Andersson 2015, 33). Hon konstaterar också att 

Theravadabuddhism är den riktning som tar mest plats, därmed lämnas lite utrymme till 

resterande traditioner. Detta, menar hon, innebär att andra buddhistiska traditioner faller bort 

(Andersson 2015, 35).  

 I båda läroböckerna är det störst fokus på vad den buddhistiska läran innebär, och 

den religiösa praktiken behandlas som mest i relation till munkar och nunnor. Författarna ger 

en mer nyanserad bild av hur lekmän bör praktisera den buddhistiska etiken i vardagen i 

Religionskunskap 1 en mosaik, dock i ett kortfattat stycke. Den praktiska religiositeten för 

lekmän är därmed fortfarande svår att identifiera. Theravadabuddhism är också den tradition 

som tar mest utrymme i båda läroböckerna. Dessa slutsatser kan jämföras med Anderssons 

argument i relation till dessa läroböcker. 

  

4.2 Den rituella och praktiska dimensionen 

Det kortfattade stycket som följer, taget ur Francks Religionskunskap 1 (2014) är ett 

exempel på ett mönster som återfinns i hela buddhism-avsnittet för beskrivningar av den 

rituella och praktiska dimensionen. Franck beskriver en del av den rituella dimensionen inom 

Vajrayana-buddhism: 

 

När en ledare dör söker man efter en efterträdare och kännetecknande för att man 

har funnit rätt person är att han har vissa egenskaper som var typiska också för 

den tidigare ledaren (2014, 126).  
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Detta stycke är en del av Vajrayana-buddhismens avsnitt och tar liten plats i beskrivningen av 

Vajrayana-traditionen.  

Motsägelsefullt nog är det den lärobok som har det kortaste buddhism-avsnittet som 

behandlar den rituella dimensionen mest ingående. I läroboken Religion 1 beskrivs meditation: 

 

Genom avspänning och koncentration tömmer man sin hjärna och sitt medvetande 

på alla störande tankar. Man kan koncentrera sig på ett enda ord (mantra), sitta 

framför en tom vägg, sikta och avskjuta en pil och så vidare. Efter lång träning 

kan man nå den nivå där man blir upplyst (Thulin och Elm 2012, 33).  

 

Stycket är en del av ett längre avsnitt gällande meditation, däremot är det det endast här den 

rituella och praktiska dimensionen får en större plats. Ett annat exempel återfinns i Söka svar: 

 

Meditationen är inom buddhismen ett sätt att nå den frid och koncentration som 

behövs för att kunna handla moraliskt och kärleksfullt och för att vinna mental 

styrka. Under meditationen töms det inre på tankar och intryck och i denna tomhet 

med dess lugn kan människan få en glimt av hur nirvana kan te sig (Eriksson och 

Flennegård 2012, 196). 

   

Detta är ett mindre stycke i ett längre avsnitt som behandlar den buddhistiska läran. Denna typ 

av beskrivning återfinns i Religion och sånt som skriver “Om du reser till Thailand kan du 

utanför buddhistiska tempel finna en stor kruka, i vilken man med jämna mellanrum slänger 

jättesmällare i för att skrämma bort onda andar (Ring 2013, 173).” Detta är en kort förklaring 

av en ritual i ett längre stycke om hur buddhism ibland blandas med folkliga traditioner. 

Sammanfattningsvis vill jag konstatera att läroböckerna inte behandlar den rituella och 

praktiska dimensionen utförligt. Även om den nämns ofta saknar majoriteten av läroböckerna 

vidare förklaring av hur de går till eller vad de innebär. Exempelvis står det första citatet under 

en liten rubrik som benämner Mahayana-buddhism. Detta kan leda till förvirring om ritualerna 

som nämns gäller för alla traditioner och grenar inom buddhism, eller specifika sådana. 

Samtliga läroböcker behandlar den rituella och praktiska dimensionen på liknande sätt då den 

får liten plats i större stycken som behandlar andra aspekter. Jag konstaterar därmed att läsaren 

missar detaljer som spelar en viktig roll för buddhismens presentation.  
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4.3 Dimensionen om religionens lära och filosofi 

 Buddhismens lära och filosofi är den dimension som tar mest plats i samtliga 

läroböcker. De fyra ädla sanningarna, den åttafaldiga vägen, karma och nirvana är de mest 

förekommande temana. De fyra ädla sanningarna har i en majoritet av läroböckerna en vidare 

förklaring, detsamma gäller den åttafaldiga vägen. I Religion 1&2 Liv och mening finns 

exempelvis en beskrivning av den första ädla sanningen:  

 

1. Sanningen om lidandet 

Människorna går omkring på jorden och längtar, hoppas och gör upp planer. 

Somliga “lyckas”. De skaffar sig rikedomar och makt och kan uppleva alla de 

njutningar som pengar kan köpa. Men innerst inne är det något annat alla längtar 

efter. Livets verkliga mening finns inte i ägodelar och kan inte köpas för pengar. 

Människans liv är fyllt av otillfredsställelse (Rundblom och Berg 2014, 242).  
 

Med Elm och Thulins Religion 1 (2012) som undantag, som endast nämner de fyra ädla 

sanningarna, den åttafaldiga vägen samt karma vid namn, ger resterande böcker en utförlig 

förklaring till dessa läror. Under samma himmel (2015) följer detta mönster. De förklarar 

exempelvis den åttafaldiga vägen: 

 

Vägen till befrielse från dukkha är att följa Buddhas riktlinjer, den åttafaldiga 

vägen. Buddhismens symbol är ett hjul med åtta ekrar, lärans hjul, som pekar ut 

för oss den väg som kan leda till jaglöshet, medkänsla och visdom. Den 

åttafaldiga vägen kan sammanfattas kort, även om den innebär ett program för 

livslångt lärande (Björlin och Jämterud 2015, 298). 

 

Efter detta fortsätter stycket att förklara den åttafaldiga vägen ännu mer. Dessa typer av 

förklaringar, som vi ser i citatet ovan, återfinns i en majoritet av läroböckerna.  

Karma är ett komplext ämne inom buddhism, men majoriteten av läroböckerna försöker 

förklara hur det fungerar. Söka svar beskriver karma på följande sätt: 

 

Karma är summan av de handlingar en människa utfört i livet. Om den avlidnes 

karma är positiv medför det ett bra liv för den efterkommande, medan negativ 

karma medför dåliga konsekvenser. Den varelse som återföds för att jag dör är 

alltså inte en återfödd version av mig. Den nya varelsen har fötts genom att jag 
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lämnat bra eller dålig karma efter mig men det är också det enda sambandet 

(Eriksson och Flennegård 2012, 187).  

 

Liknande beskrivningar av karma finner vi i de flesta läroböckerna. Trots karmans komplexa 

natur gör författarna ett försök att beskriva grundprincipen av det. Religionskunskap 1 Om 

mening, värde och tro ger ytterligare exempel hur de flesta läroböckerna beskriver karma när 

de skriver “Karma är i buddhismen konsekvenserna av de handlingar som man har utfört. 

Liksom i hinduismen påverkar karma det sätt på vilket en människa återföds (Franck 2014, 

116).” 

 Jag argumenterar för att de studerade läroböckerna, med undantag av Thulin och 

Elms Religion 1 (2012), presenterar denna dimension på ett utförligt sätt som introducerar 

läsaren till buddhismens lära och filosofi. Jag konstaterar att en majoritet av läroböckerna ger 

en beskrivning av karma i lekmännens värld. Jag argumenterar däremot att författarna bör 

inkludera hur karmans mer komplexa natur är något svårbegripligt, för att förstå nyansen av 

buddhismens olika fenomen.  

 

4.4 Den mytiska eller narrativa dimensionen 

 Den mytiska eller narrativa är den första dimensionen som tar plats i buddhism-

kapitlet i alla läroböcker. Det mest förekommande temat är Siddharta Gautamas, Buddhas, 

livshistoria. I Religion - helt enkelt inleds kapitlet med:  

 

Det började med en man, som fick namnet Buddha. Han bodde och spred sin 

tankar om livet i gränstrakterna mellan Indien och Nepal. Hans liv blev långt, för 

enligt legenden föddes han 560 f.Kr. och dog 480 f.Kr. Buddha betyder upplyst 

eller uppvaknad, vilket Siddharta blev när han satt under ett träd och mediterade. 

Han förstod då hur allt hänger ihop i livet (Ring 2012, 175). 

 

Liknande stycken finns inledningsvis eller strax efter en kortare introduktion i samtliga 

läroböcker. Religion 1 introducerar kapitlet på liknande sätt: 
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Siddharta växte upp, gifte sig och fick en son. Trots faderns försök att skydda 

honom mot livets elände, lämnade han vid fyra tillfällen palatsets skyddande 

miljö. Vid första tillfället såg han en gammal orkeslös man, sedan en sjuk, därpå 

en död och slutligen en munk. Han blev så upprörd då livets lidande och 

förgänglighet avslöjades för honom. Siddharta övergav fru, barn och lyxliv för att 

söka sanningen med livet (Thulin och Elm 2012, 24).  

 

Läroboken visar ett återkommande mönster som finns hos samtliga läroböcker; författaren 

presenterar Buddha i någon form av berättelse.  

Alla läroböcker berättar om någon mytisk legend gällande Buddhas liv. En vanligt 

förekommande berättelse är hur mystiska män vid Siddharta Gautamas födsel förutspådde hans 

liv. Läroboken Mittpunkt Religionskunskap 1 skriver följande: 

 

En spåman sa att han antingen skulle bli världens mäktigaste kung, eller världens 

mäktigaste religiösa ledare. Hans pappa ville att sonen skulle bli kung, precis som 

han själv. Spåmannen talade då om att Siddharta skulle undvika tre tecken, 

nämligen ålderdom, sjukdom och död (Tollstadius och Öberg 2011, 104).  

 

Legender om Buddhas födelse förekommer i alla läroböcker förutom Björlin och Jämteruds 

Under Samma Himmel (2015). Däremot följer läroboken mönstret om att berätta om Buddhas 

liv. De skriver bland annat: 

 

Han var gift och blev far samtidigt som han vid 29 års ålder bröt upp från sin 

tillvaro. Fyra symbolladdade möten skulle få honom att ta detta steg. De första tre 

mötena, som gjorde att han på ett avgörande sätt insåg livets villkor, var att han 

såg en åldring, en sjuk och en död människa. Han insåg att livet innebar allt detta 

för honom också, ja för alla människor (2015, 294).  

 

Samtliga läroböcker följer detta mönster där de återberättar någon typ av mytomspunnen 

historia om Buddhas liv.  

Trots att läroböckerna beskriver Siddharta Gautamas liv som historiskt verkligt är det 

tydligt att en mytisk aspekt är en central del i framställningen av buddhism. Franck skriver 

exempelvis i Religionskunskap 1 Om mening, värde och tro:  
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Sådana här mytologiska beskrivningar har givetvis inte sin grund i historiskt 

förankrade källor. Trots att man vet mycket lite om Buddha anses han numera av 

många ha varit en historisk person (2014, 117, 118). 

 

Ett annat exempel som förklarar hur berättelserna om Buddha är av mytiska särdrag återfinns i 

Religion 1&2 Liv och mening där de skriver: 

 

Det finns en mängd fantasifulla berättelser om Buddha och hans liv. Många 

buddhister tror att berättelserna är sanna. Andra säger att de består av legender och 

sann historia i hejdlös blandning. Men de menar att poängen med dem inte är om 

de är sanna eller inte. De populära berättelserna bör ses som ett sätt att illustrera 

Buddhas liv och lära och hur anhängarna vill se honom (Rundblom och Berg 

2014, 235). 

 

Majoriteten av läroböckerna förklarar att Siddharta Gautama var en verklig, historisk person. 

Mittpunkt Religionskunskap 1 ger ett exempel som är vanligt förekommande i de flesta 

läroböckerna: “Buddha hette egentligen Siddharta Gautama och var son till en kung i norra 

Indien. Att han verkligen har funnits är historikerna i stort sett överens om (Tollstadius och 

Öberg 2011, 104).  

Författarna uttrycker sig på ett sätt som visar att de är osäkra på vad som faktiskt är 

historiskt korrekt och vad som är buddhistisk mytologi, vilket lämnar läsaren själv förvirrad. 

Jag argumenterar för att läroböckerna bör följa Rundblom och Bergs (2014) lärobok (Religion 

1&2) som exempel och redogöra för varför de finns såpass många myter om Buddhas liv. 

Läsaren får då möjlighet att reflektera över varför dessa myter existerar, och hur de kan 

användas för att tolka och förstå religionen och dess grundare.  

 

4.5 Den emotionella- och upplevelsedimensionen  

Samtliga läroböcker har det gemensamt att den emotionella- och 

upplevelsedimensionen genomsyrar hela buddhismkapitlet. Vid upprepade tillfällen förklarar 

författarna framför allt hur accepterandet av otillfredsställelsen i livet är en av grundtankarna 

inom religionen. Under samma himmel skriver: 
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Första sanningen 

Livet för med sig dukkha, säger Buddha. Dukkha betyder otillfredsställelse och 

olika slags lidanden. Medvetet och omedvetet upplever vi ofta otillfredsställelse 

och lidande för att ingenting i livet består. Att smärta och lidande upphör är ju bra, 

men samtidigt vet vi också att lyckan och lusten upphör (Björlin och Jämterud 

2015, 296).  

 

Tre av läroböckerna klargör däremot att religionen inte är av pessimistisk inställning, utan att 

detta accepterande är det första steget mot upplysning. Religion och sånt skriver exempelvis 

“Är buddhister pessimister som ser livet på det här sättet? Nej, de menar att de är realister och 

ser livet som det verkligen är (Ring 2013, 167).” Söka svar ger ytterligare exempel: “Buddha 

menade inte att människan hela tiden går runt och lider, utan försökte istället ringa in det 

faktum att människans liv ständigt är i rörelse och förändring (Eriksson och Flennegård 2012, 

190).”  

Samtliga läroböcker förklarar hur människan kan nå upplysning, eller nirvana. De 

förklarar att nirvana är något komplext. Fyra av böckerna förklarar också hur nirvana är något 

som människan inte kan förstå. Dessa fyra böcker följer mönstret vi ser i Religion 1&2 när de 

skriver “Men vad är nirvana? Det har gjorts många försök till förklaringar, trots att nirvana 

egentligen sägs ligga bortom människans referensramar och fattningsförmåga (Berg och 

Rundblom 2014, 245).” Liknande beskrivning ger Under samma himmel: “Buddha har 

poängterat att det egentligen inte går att förstå nirvana förrän man upplever det (Björlin och 

Jämterud 2015, 300).”   

Eftersom att läroböckerna genom kapitlets olika avsnitt berör denna dimension är det 

tydligt att författarna lägger stor vikt vid buddhismens bejakande av människans känslor. Jag 

drar slutsatsen att författarna till läroböckerna försöker konkretisera de mytiska aspekterna av 

buddhism för att de ska bli lätta att förstå. Detta blir däremot någorlunda motsägelsefullt på 

grund av deras komplexa natur. Jag argumenterar också för att samtliga läroböcker bör 

poängtera hur dessa mytiska aspekter är komplexa och svårbegripliga, förklaringen att nirvana 

inte går att förstå är ett exempel på detta. Det gör att läsaren förstår att de enkla förklaringar 

författarna faktiskt ger är ett försök att introducera läsaren till buddhism, och inte en exakt 

beskrivning av religionens transcendenta aspekter.   
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4.6 Den etiska dimensionen 

Den etiska dimensionen tar en tydlig plats i läroböckerna i form av regler och lagar som 

har utvecklats efter buddhismens lära. De fyra ädla sanningarna är den etiska aspekten som tar 

mest plats. Eriksson och Flennegård skriver i Söka svar om Buddhas insikt som kom att kallas 

de fyra ädla sanningarna: 

 

I staden Varanasi, då kallad Benares, höll Buddha den predikan där han för första 

gången beskrev de insikter om människans liv som han kommit fram till, 

Benarespredikan. Han kallade sina insikter för de fyra ädla sanningarna. Dessa 

sanningar utgör själva kärnan i den buddhistiska tron och etiken (2012, 190).  

 

Läroboken presenterar att Buddha kom till insikt och fastställt de fyra ädla sanningarna. 

Mittpunkt Religionskunskap 1  följer samma mönster, vi ser hur de beskriver den andra och 

tredje sanningen: 

 

Buddha sammanfattade sin nya kunskap i de fyra ädla sanningarna. Han sa så här: 

2. Orsaker till att vi inte mår bra är att vi så gärna vill leva och ha saker. 

3. För att slippa lida måste vi sluta längta efter att äga. Ja, till och med sluta längta 

efter att leva (Tollstadius och Öberg 2011, 105). 

  

Samtliga läroböcker följer mönstret där författarna förklarar att Buddha fastställde de fyra ädla 

sanningarna efter att ha blivit upplyst, följt av vad sanningarna innebär.  

Utöver de fyra ädla sanningarna är det reglerna för hur buddhister ska leva sitt liv som 

tar plats i denna dimension, framförallt hur munkar och nunnor ska leva. I Religionskunskap 1 

Om mening, värde och tro står det: 

 

Men i den asiatiska traditionen och i munkförsamlingarna gäller olika regler för 

män och kvinnor. När männen har 227 regler att följa, så har kvinnorna 311. Alla 

de extra reglerna är kopplade till det kvinnliga könet (Ring 2012, 188).   
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På liknande sätt som i citatet ovan behandlas klosterlivets regler i relation till genus och de 

extra regler nunnor har i en majoritet av läroböckerna. Vi ser exempelvis samma mönster i 

Religion och sånt:  

 

Den som blir kvinnlig munk ska följa 311 levnads- och klosterregler, medan en 

manlig munk endast har 227 regler att hålla sig till. De 84 “extrareglerna” är 

kopplade till det kvinnliga könet (Ring 2013, 174). 

 

Annars står det i samtliga läroböcker en beskrivning av munkar och nunnors liv. Religion 1&2 

Liv och mening visar exempel på detta när de skriver: “Men för munkar och nunnor gäller att 

de ska leva i celibat, eftersom man anser att sexualiteten splittrar koncentrationen. Dessutom 

finns fem ytterligare regler (Rundblom och Berg 2014, 246).” Utöver detta går samtliga 

läroböcker inte närmare in på klosterlivets regler, förutom någon form av beskrivning gällande 

ägodelarna de får ha samt att de rakar sina huvuden. Religion 1 skriver exempelvis: 

“Gemensamt för dem är att de tar avstånd från materiella ting, klär sig i mantlar och har rakat 

huvud” (Thulin och Elm 201, 38).    

Genom att författarna ger de fyra ädla sanningarna en stor plats i kapitlet är det tydligt 

att de lägger stor vikt vid dem, och menar att de är grunden till det buddhistiska tänkandet. 

Långt ifrån alla läroböcker tar upp lekmäns vardagliga regler. Det ligger istället ett fokus vid 

de fyra ädla sanningarna och hur klosterlivet ser ut. Jag konstaterar att läsaren lämnas 

ovetandes om hur det praktiska och vardagliga livet som buddhist kan se ut.  

 

4.7 Den sociala dimensionen 

I den sociala dimensionen är det sangha, klosterlivet samt munkars och nunnors roll i 

samhället som tar sin plats i läroböckerna. Det beskrivs ofta vad det innebär att leva i ett 

kloster som munk eller nunna. Religion 1 skriver exempelvis följande: 

 

Munkarna har hand om den religiösa undervisningen och fungerar som präster i 

det buddhistiska samhället. De är levande förebilder och lekmännen har ansvar för 

deras underhåll. Munkar och nunnor bor visserligen i kloster men deltar aktivt i 

samhällslivet. (Thulin och Elm 2012, 38). 
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Detaljer av vad munkar och nunnor exempelvis får äga skiljer sig åt, men en majoritet av 

läroböckerna ger en beskrivning som liknar ovanstående citat. Religion och sånt ger exempel:  

 

Munkarna lever sitt liv med att meditera och studera heliga skrifter. På 

förmiddagen går de runt och tigger mat från vanliga människor, vilka gärna ger, 

för munken har något fint att ge tillbaka: ett visdomsord. Ett visdomsord från 

Buddha är mycket mer värt än maten och därför tackar inte munken för maten, 

men den som får visdomsordet tackar desto mer (Ring 2013, 172).  

 

Majoriteten av läroböckerna följer detta mönster som förklarar munkar och nunnors roll i 

samhället. Religionskunskap 1 är den enda läroboken som inte ger en utförligare beskrivning, 

det nämns endast i en mening: “Medan lekmännen ska ta ansvar för de samhälleliga 

uppgifterna och arbetena, ska munkar ägna sig åt att studera och undervisa (Franck 2014, 

124).” 

 Religion 1&2 Liv och mening är den enda boken som beskriver vad munkar och 

nunnor bidrar till samhället: 

 

Det kan verka som om buddhistiska munkar bara tänker på sin egen utveckling 

och att de smiter från sina förpliktelser i samhället. Så är det inte. Många munkar 

engagerar sig i projekt mot fattigdom, prostitution, drogmissbruk och orättvisor. 

En hel del munkar arbetar som lärare. De får inte någon lön eftersom munkar inte 

får ta emot pengar. I stället får de vad de behöver av andra människor (Rundblom 

och Berg 2014, 247). 

 

Sammanfattningsvis får läsaren en deskriptiv bild av munkar, nunnor och klosterlivet 

som förklarar att de har en viktig roll för samhället. Författarna betonar sanghans status och 

dess viktiga roll, men de har sällan konkreta exempel på detta. Vi ser däremot i det sista citatet 

att det är möjligt att utveckla vad munkar och nunnor bidrar med till samhället utan att 

dedikera ett helt kapitel åt det. Jag argumenterar därför att författarna bör utveckla sanghans 

uppgifter i samhället, då det beskrivs för kortfattat och otillräckligt. 
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4.8 Den materiella dimensionen 

Stupor är det mest förekommande temat när det gäller den materiella dimensionen. De 

får dock en liten del i läroböckerna, och inte alla har en beskrivning av dem. När det 

förekommer en beskrivning av vad en stupa är och symboliserar är det ofta i en faktaruta eller 

nästintill en bild. Rings bok, Religion och sånt (2013, 172) ger en typisk förklaring av hur en 

stupa är byggd. Nästintill en bild pekar pilar mot olika delar av stupan, och en förklaring vad 

de olika delarna symboliserar sitter ihop med dessa pilar. Söka svar ger ytterligare exempel 

som följer hur materiella ting som stupor beskrivs. Ett foto av två stupor syns på en sida där en 

faktaruta nästintill säger:  

 

Stupan är en buddhistisk relikgömma och ett fredsmonument. Varje del av 

byggnaden symboliserar något i Buddhas lära. Nivåerna ovanför själva 

huvuddelen representerar de fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen för 

att krönas av toppen - nirvana. I toppen finns en relik (kvarleva) av Buddha. 

Denna stupa finns i Burma (Eriksson och Flennegård 2012, 200). 

 

Utöver stupor är bilder på Buddhastatyer och ett hjul med åtta ekrar vanligt 

förekommande. Oftast står det en förklaring om vad bilden innebär nästintill den. Under 

samma himmel ger ett exempel på detta: “buddhismens symbol är ett hjul med åtta ekrar, lärans 

hjul, som pekar ut för oss den väg som kan leda till jaglöshet, medkänsla och visdom (Björlin 

och Jämterud 2015, 299).” Texten står bredvid en Buddhastaty som sitter framför ett hjul med 

åtta ekrar.  

Genom att läroböckerna ger förklaringar till bilderna får läsaren en förståelse vad 

symbolerna innebär. Förklaringarna till Buddhastatyerna och hjulet med åtta ekrar 

kompletterar dessutom de mer utförliga beskrivningarna av den buddhistiska läran, vilket 

medför en förståelse av vad de materiella symbolerna innebär.   
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5. Läroböcker och ämnesplanens syfte och centrala innehåll 

En majoritet av de undersökta läroböckerna presenterar fyra traditioner av buddhism, 

Theravada, Mahayana, Vajrayana och Zen. Vajrayana kallas ibland för lamaism. Två av 

läroböckerna, Söka svar (2012) och Religion 1&2 liv och mening (2014) inkluderar inte de fyra 

traditionerna. Söka svar (2012) presenterar endast Theravada- och Mahayanabuddhism, där ett 

stycke om Dalai Lama är det närmsta som kommer Vajrayanabuddhism. Zenbuddhism berörs 

inte alls. I läroboken Religion 1&2 liv och mening (2014) behandlar författarna Theravada, 

Mahayana och Vajrayana, men utelämnar Zen.  

Samtliga läroböcker delar ett mönster där de olika buddhistiska traditioner som 

behandlas får litet utrymme i kapitlet om buddhism. I läroboken Religion 1 (2012) ser vi 

exempelvis hur buddhismkapitlet är 16 sidor långt, där de fyra buddhistiska traditionerna 

redogörs i endast fem till tio meningar var. Under samma himmel (2015) har sammanlagt 20 

sidor i kapitlet om buddhism. I dessa sidor redogörs de fyra buddhistiska traditionerna med 

fyra till nio meningar var. Religionskunskap 1 Om mening, värde och tro (2014) har ett 

buddhismkapitel på 14 sidor. I denna lärobok beskrivs de fyra buddhistiska traditionerna med 

två till fem meningar var. Samtliga läroböcker som beskriver de fyra buddhistiska traditionerna 

följer samma mönster. Traditionerna beskrivs endast kortfattat och får en liten plats i kapitlet. 

Syftet för religionskunskap 1 introduceras med följande stycke: 

 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, 

fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska 

förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa (Skolverket 2011, 1). 

 

Det framgår att buddhismens olika traditioner bör inkluderas, och att de bör behandlas utförligt 

för att leva upp till ämnets syfte. Som vi ser behandlas de olika traditionerna inom buddhism 

väldigt lite. Det är istället fokus på religionens lära och filosofi, vilket jag redogör för i avsnitt 

4.3. Jag för att läroböckerna framställer det som att den lära och filosofi som presenteras är 

gemensam för alla buddhistiska traditioner. Läroböckerna lyckas därför inte att fylla 

religionskunskapens syfte att presentera en fördjupning i de olika tolkningarna som citatet ovan 
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konstaterar. Jag konstaterar därför att tidigare forskning som menar att buddhism presenteras 

ur ett snävt perspektiv, där religionens mångfald hamnar i bakgrunden, stämmer med min 

undersökning.  

 I syftet för religionskunskap 1 konstateras att “Undervisningen ska leda till att 

eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras 

utifrån religioner och livsåskådningar” (Skolverket 2011, 1). Som vi ser i avsnitt 4.6 behandlar 

samtliga läroböcker de fyra ädla sanningarna. Jag anser att det lämnar läsaren med intrycket att 

alla buddhister följer dessa fyra ädla sanningar, där den fjärde sanningen utgör hur människan 

bör leva. Vid första anblick kan det ses som att läroböckerna uppfyller syftet med 

religionskunskapen som citatet ovan beskriver. Det är däremot en stark skiljelinje mellan 

levnadssättet för munkar, nunnor och lekmän, och som konstaterats i avsnitt 4.6 får läsaren 

otillräcklig information om lekmännens religiösa liv. Tidigare forskning som menar att 

framställningen av praktiserad buddhism hos lekmän är otillräcklig stämmer därmed också i 

läroböckerna jag har undersökt. Detta blir speciellt problematiskt då ämnets syfte konstaterar 

att “De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och 

trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och 

leva” (Skolverket 2011, 1). Läsaren får en generaliserande bild av de buddhistiska 

trosföreställningarna som behandlar hur nunnor och munkar lever, inte lekmän. Läroböckerna 

är därmed otillräckliga i relation till ämnets syfte.  

 I det centrala innehållet för religionskunskap 1 beskrivs det hur undervisningen 

ska behandla “Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner” 

(Skolverket 2011, 2). I samtliga läroböcker beskrivs det att Theravada- och 

Mahayanabuddhism har olika gudsuppfattningar. Söka svar skriver exempelvis om Theravada: 

“Buddha ses mer som en lärare och andlig förebild än som en gudomlig varelse” (Eriksson och 

Flennegård 2012, 183), och om Mahayana: “Buddha betraktas som en gudomlig frälsare. I 

templen utför man offer, bön, tillber Buddha och mediterar” (Eriksson och Flennegård 2012, 

184). Vi ser liknande exempel i Religion 1 för gymnasiet som beskriver gudstron inom 

Theravada: “Inom theravada har gudar ingen betydelse. Buddha sa inte mycket om det 
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gudomliga” (Göth, Rüter och Wirström 2012, 171). De beskriver gudstron inom Mahayana: 

“Men man kan inte be till Buddha. Det kan man däremot göra till en bodhisattva som 

Avalokiteshvara” (Göth, Rüter och Wirström 2012, 172). Liknande beskrivningar ser vi i 

Religion och sånt som skriver: “I mahayanabuddhismen tillbeds dessa buddhor som gudar. De 

är inte bara inspirationskällor som i theravadabuddhismen” (Ring 2013, 178). Trots skillnader 

gällande vem buddhister ber till, följer samtliga läroböcker denna typ av skildring gällande 

gudstro inom Theravada- och Mahayanabuddhism. På det sättet uppfyller de det centrala 

innehållet för religionskunskap 1 gällande gudsuppfattningar inom religioner. Det 

problematiska är däremot att det endast beskrivs en skillnad mellan Theravada- och 

Mahayanabuddhism. Jag argumenterar för att gudsuppfattningen i resterande buddhistiska 

traditioner är otydligt framställd. Därför behöver samtliga läroböcker utveckla detta.  

 Sammanfattningsvis konstaterar jag att läroböckernas buddhismkapitel som 

helhet är otillräckliga i deras framställning av buddhism. Min undersökning är därmed 

samstämmig med tidigare forskning som också konstaterar detta. Härenstam (2000, 119) 

hävdar att en läroboks begränsade utrymme medför att dess framställning inte kan vara 

komplett. Som vi ser stämmer detta med den undersökning jag har gjort. Läroböckerna bör 

istället fungera som komplement till undervisningen. Det blir lärarens roll att hitta andra medel 

som tillsammans med läroböckerna framställer buddhismens mångfald för att nå kraven som 

religionskunskapens syfte och centrala innehåll ställer.   

  



 29 

6. Västligt och asiatisk buddhism i läromedel 

 

Fem av de undersökta läroböckerna har avsnitt benämnda Buddhister i Sverige. Tre av 

de fem läroböckerna med detta avsnitt nämner hur praktiserad buddhism skiljer sig för lekmän 

med asiatiskt ursprung och svenska konvertiter. Religion och sånt ger exempel på detta när de 

skriver:  

 

De invandrade buddhisterna lägger tyngdpunkten på att fira buddhistiska högtider 

och utföra karmabringande handlingar som gåvor till munkarna. Konvertiterna 

däremot utövar sin religion mer individualistiskt. De deltar i retreater och 

meditationskurser för att på så sätt fördjupa sig i läran. Till dessa samlingar 

kommer inte de invandrade buddhisterna i samma utsträckning (Ring 2013, 184).  

 

Citatet är taget ur en mindre del av avsnittet Buddhister i Sverige. Söka Svar (2012) beskriver 

skillnaden mellan praktiserad buddhism för lekmän med asiatiskt ursprung och konvertiter 

utförligare, och fokuserar på detta i avsnittet Buddhister i Sverige. De skriver exempelvis:  

 

I buddhistiska länder är templet själva navet i den religiösa utövningen. Gruppen 

svenska buddhister med asiatiskt ursprung har därför flera olika tempellokaler. 

Konverterade buddhister har inte samma behov av tempel eftersom det för 

majoriteten av dem är meditation och studier av Buddhas lära som är viktigast 

(Eriksson och Flennegård 2012, 203).  

 

Religion - helt enkelt (2012) har liknande beskrivningar av skillnaden i praktiserad buddhism 

som det första citatet, där beskrivningen är en liten del av avsnittet Buddhister i Sverige. 

Lärobokens författare Börge Ring är däremot också författare till läroboken Religion och sånt 

(2013), den liknande förklaringen är därmed föga förvånande. Resterande två läroböcker med 

detta avsnitt behandlar endast antalet buddhister med asiatiskt ursprung och antalet svenskar 

som konverterat till buddhism, och beskriver inte hur praktiserad buddhism ter sig i väst eller 

Asien. 

Tre utav de undersökta läroböckerna har avsnitt som inkluderar termen buddhism i 

väst, en av dessa böcker använder också termen buddhism i öst. Två av dessa läroböcker 
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behandlar en skillnad mellan praktiserad buddhism i väst och i asiatiska länder. 

Religionskunskap 1 en mosaik förklarar hur européer under 1800-talet tolkade buddhism: 

“Européer kom att förknippa buddhismen med andlig mognad, anspråkslös enkelhet och ett 

fredligt sinne. Den sågs som en religion för individen som dessutom kunde förenas med 

vetenskapliga synsätt” (Jansson och Karlsson 2011, 162). De skriver dessutom hur buddhister 

med asiatiskt ursprung och konvertiter i Europa har utvecklat olika grenar av buddhism idag 

(Jansson och Karlsson 2011, 162). I avsnittet är det ett större fokus på hur buddhism har tagit 

sig till väst historiskt sett, än skillnaden i praktiserad buddhism. Religion 1 för gymnasiet 

(2012) har en beskrivning som tydligare skiljer på praktiserad buddhism. I denna lärobok är det 

däremot också större fokus vid den historiska spridningen av buddhism till väst, än den 

praktiserade skillnaden i väst och Asien. De skriver om skillnaden i praktiserad buddhism:  

 

Men religionsforskare har konstaterat att buddhister som kommer från Asien 

uttrycker sin religion på andra sätt än västerländska buddhister. För västerländska 

buddhister handlar det mer om en intellektuell övertygelse. Därför är riterna och 

traditionerna inte lika viktiga för dem som för asiatiska buddhister (Göth, Rüter 

och Wirström 2012, 181). 

 

Beskrivningen i läroböckerna med dessa titlar är kortfattade stycken som tar plats i slutet av 

buddhismkapitlet. Av dessa tre läroböcker är det Religion 1&2 liv och mening som inte 

behandlar skillnaden mellan västlig och asiatisk praktiserad buddhism. Författarna skriver 

istället att buddhism är attraktivt i väst, och att aspekter som “I stället för tro och underkastelse 

framhäver den självständig eftertanke, samtal och filosofisk vishet.” (Rundblom och Berg 

2014, 260) är det som lockar.  

 Två av de tio undersökta läroböckerna har inget eget avsnitt som behandlar 

buddhister i Sverige eller skillnaden i praktiserad buddhism mellan lekmän i väst och asien. De 

nämner väst i en eller två meningar var. Läroboken Religion 1 skriver “För många av 

västvärldens sökande ungdomar erbjuder den ett alternativ för dem som saknar en gudstro” 

(Thulin och Elm 2012, 31). Läroboken Mittpunkt Religionskunskap 1 skriver om 
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Zenbuddhism: “Den finns nu mest i Japan, men har också blivit mycket populär i västvärlden” 

(Tollstadius och Öberg 2011, 109). 

 Sammanlagt är det fem läroböcker som beskriver en skillnad mellan praktiserad 

buddhism i väst och i Asien, alltså endast hälften av de undersökta läroböckerna. Dessa 

läroböcker är Religion och sånt (2013), Söka svar (2012), Religion - helt enkelt (2012), 

Religionskunskap 1 en mosaik (2011) samt Religion 1 för gymnasiet (2012). Jag konstaterar att 

endast två utav dessa läroböcker, Religionskunskap 1 en mosaik (2011) och Söka svar (2012) 

behandlar den praktiserade skillnaden av buddhism i väst och Asien på ett utförligt vis.  

 Jag argumenterar att genom att presentera en skillnad i praktiserad buddhism mellan 

väst och Asien får läsaren intrycket att det är en religion som ligger nära oss. Med detta menar 

jag att när läsaren blir informerad hur buddhism praktiseras i västlig kultur, inte endast i 

asiatisk, ses det mindre som något annorlunda. Damien Keown (2013, 3) skriver i boken 

buddhism: a very short introduction hur risken för kulturella stereotyper är stark när det andra 

studeras. Alltså när något bortom vår egen kultur studeras. Genom att presentera hur buddhism 

praktiseras i väst minskar risken för att exotifiera religionen eftersom det presenteras som en 

del av den västerländska kulturen. Majoriteten av läroböckerna lyckas däremot inte göra detta. 

Som vi ser i undersökningen är det endast fem av de tio läroböckerna som behandlar detta 

överhuvudtaget, och två av tio läroböcker som gör det utförligt. Det finns dock en paradox i 

detta. Genom att presentera skillnaderna mellan praktiserad buddhism i väst och i Asien 

uppstår det ändå en “vi och dem” känsla. Läroböckerna som presenterar skillnaden har ju 

konstaterat att väst praktiserar religionen på ett annorlunda sätt än de asiatiska länderna. De 

asiatiska ländernas sätt att praktisera blir därmed det annorlunda sättet. Jag argumenterar 

däremot för att vi kommer närmare att undvika synsättet om det annorlunda genom att 

presentera dessa skillnader, istället för att presentera det som att buddhism endast existerar i 

Asien. Jag konstaterar därmed att detta bör vara en del av buddhismkapitel i alla läroböcker. 

 Keown skriver att de olika traditionerna inom buddhism bör ses som unika 

särdrag som alla kompletterar en delad bas (2013, 2). Han menar att det är omöjligt att värdera 

huruvida någon tradition är rätt, eller har mer rätt, än de andra. Detta är något som inte 
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behandlas i någon av de studerade läroböckerna. Jag argumenterar för att det är viktigt att 

inkludera det i dem. Det förtydligar för läsaren den buddhistiska helhetsbilden som Keown 

beskriver. Det bidrar också till att negativa stereotyper som menar att någon eller några 

traditioner har fel undviks.  
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7. Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka läroböcker för gymnasiekursen 

religionskunskap 1 och läroplanen Lgy11. Detta för att analysera dess framställning av 

buddhism, undersöka hur väl de når kursens krav inom syfte och centralt innehåll samt 

diskutera teoretiska beskrivningar av västerländsk buddhism. Tidigare forskning som 

analyserat läroböcker skrivna för läroplaner innan Lgy11 visar att buddhism har generaliserats 

där dess mångfald inte presenteras. Istället framställs religionen som enhetlig och som något 

elever kan använda för sin personliga andlighet. Det framgår också att religionen är 

generaliserad där praktiserad buddhism för lekmän inte behandlas tillräckligt. I tidigare 

forskning som analyserat läroböcker för Lgy11 gäller samma slutsats, med undantag av 

religionen som medel för elevers andlighet. Det har också påvisats att saknaden av hur folklig 

buddhism ter sig har skapat en bild av buddhism i väst som inte stämmer överens med 

praktiserad buddhism i Asien.  

Buddhismens lära och filosofi framställs av en majoritet läroböcker på ett utförligt vis, 

där läsaren får en utförlig introduktion till buddhismens grundläggande principer. Läroböcker 

presenterar väl vad materiella symboler och ting representerar och kompletterar beskrivningar 

av buddhismens lära och mytiska aspekter. Läroböckerna konkretiserar komplexa fenomen 

inom buddhism. Det gör att läsaren får en uppfattning om hur de funkar och vilken roll de 

spelar, men inte utan problem. De komplexa fenomen som exempelvis karma och nirvana 

simplifieras i en majoritet av läroböckerna. Läroböckerna bör istället förklara hur dessa 

fenomen är svårbegripliga och ibland omöjliga att förstå. Läsaren får det förklarat att munkar 

och nunnor spelar en viktig roll i samhället och att de är religiöst betydelsefulla. En majoritet 

av läroböckerna visar dock inte vad munkar och nunnor faktiskt gör för samhället, vilket de bör 

utveckla. Majoriteten av läroböckerna presenterar rituella och praktiska aspekter utan att 

förklara vad de innebär eller vilken buddhistisk tradition de tillhör. Det medför att religionen 

blir generaliserad, vilket stämmer med tidigare forskning. Undersökningen visar också att 

lekmäns vardagliga och praktiska religiositet inte tas upp. Detta är samstämmigt med tidigare 

forskning, och bör utvecklas i samtliga läroböcker.  
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Trots att en majoritet av läroböckerna behandlar fyra huvudtraditioner av buddhism 

behandlas de inte utförligt, och därmed inte tillräckligt. Vi ser också hur praktiserad buddhism 

hos lekmän hamnar i bakgrunden och inte beskrivs utförligt. I samtliga läroböcker är det 

gudsuppfattningen hos Theravada- och Mahayanabuddhism som beskrivs, men inte i 

resterande traditioner. Undersökningen visar att läroböckerna inte når kraven som kursens syfte 

och centrala innehåll ställer. Det faller istället på läraren att komplettera med information som 

läroböckerna saknar. 

Två av de undersökta läroböckerna behandlar utförligt en skillnad mellan praktiserad 

buddhism i väst och i Asien och framställer hur buddhism ses ur ett västerländskt perspektiv. 

Majoriteten av läroböckerna presenterar däremot buddhism som något främmande i länder 

långt borta, och blir därför behandlat som något annorlunda. Dessa läroböcker bör inkludera 

hur västlig buddhism ter sig i jämförelse med asiatisk buddhism gällande likheter och 

skillnader för att  minska exotifiering av religionen.  
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