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ABSTRACT 

 

This study is based on qualitative and hermeneutic methods. The investigation summarises how 

four textbooks present Buddhism in (school) subject Religion, such as texts and images. Two of 

them are used in Religious studies A, the rest is used in Religious studies 1. The study rests on 

the theories of orientalism and christocentrism, where both can be related to the concept of 

making secondary. In the research background there are descriptions of how the western world 

looks upon Buddhism in a historical perspective, but also how Buddhism in a modern age is 

represented. The (school) subject Religion for Religious science A was written in 2008 and the 

(school) subject Religion for Religious science 1 in 2006 and 2007. In an overview the analysis 

shows that all of the four textbooks are putting most of the focus in Buddha, the buddhist 

teaching, monks, nuns and temple life. The buddhist teaching is also more centrally described 

than the practical concept.  

 

Keywords: Buddhism, (school) subject Religion, orientalism and christocentrism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FÖRORD  

 

Till min familj och vänner vill jag rikta ett stort tack, eftersom de tagit sig tid att läsa denna 

kandidatuppsats och även stöttat mig under hela min utbildning till att bli gymnasielärare. Ni 

har berikat hela min studietid och alltid funnits där för mig. Ett särskilt tack vill jag rikta till 

min sambo Robin för att du alltid är stöttande och förstående under hektiska skrivperioder. Jag 

vill även tacka min handledare för värdefulla råd och synpunkter. 

 

Umeå, 10 februari 2014  

   

 

Emma Andersson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 Inledning ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar ................................................................... 2 

1.2 Motivering till frågeställning två ........................................................................................... 3 

1.3 Valet av tryckta läromedel ..................................................................................................... 3 

1.4 Studiens metodologiska utgångspunkter .............................................................................. 3 

1.4.1 Analysverktyg .................................................................................................................. 3 

1.4.2 Genomförande ................................................................................................................ 4 

1.4.3 Motivering till kategorisering av teman i diagram 1 och 2 ........................................... 5 

1.4.4 Urval av läromedel .......................................................................................................... 6 

1.4.5 Urval av en anmärkningsvärd bild för närmare analys ................................................. 7 

1.4.6 Kvalitativ utgångspunkt .................................................................................................. 7 

1.4.7 Den hermeneutiska kunskapssynen .............................................................................. 8 

1.5 Material................................................................................................................................... 9 

1.5.1 Läromedel för Religionsvetenskap A ............................................................................. 9 

1.5.2 Läromedel för Religionsvetenskap 1 .............................................................................. 9 

1.6 Tidigare forskning ................................................................................................................. 10 

1.6.1 Liknande studier ........................................................................................................... 10 

1.6.2 Vad säger forskning om synen på buddhism? ............................................................. 11 

1.7 Teoretisk referensram .......................................................................................................... 13 

1.7.1 Orientalism .................................................................................................................... 13 

1.7.2 Kristocentrism - med utgångspunkt i skolan ............................................................... 15 

1.8 Disposition............................................................................................................................. 15 

2 Bakgrund ....................................................................................................................................... 17 

2.1 Buddhism i väst ..................................................................................................................... 17 

2.2 Buddhism i Sverige i modern tid .......................................................................................... 18 

3 Resultat ......................................................................................................................................... 19 

3.1 Frågeställning 1 .................................................................................................................... 19 

3.1.1 Relief A – Livsvägar ....................................................................................................... 19 

3.1.2 Religion och livet ........................................................................................................... 21 

3.1.3 Din tro eller min? Religionskunskap för gymnasiet Kurs 1 .......................................... 22 

3.1.4 Mittpunkt – Religionskunskap 1 ................................................................................... 24 

3.1.5 Likheter och skillnader – textanalys ............................................................................. 25 

3.2 Frågeställning 2 .................................................................................................................... 26 

3.2.1 Relief – Livsvägar .......................................................................................................... 26 



 

 

3.2.2 Religion och livet ........................................................................................................... 27 

3.2.3 Mittpunkt – Religionskunskap 1 ................................................................................... 27 

3.2.4 Din tro eller min? Religionskunskap för gymnasiet Kurs 1 .......................................... 28 

3.2.5 Likheter och skillnader i beskrivningar av theravada – och mahayanabuddhism ..... 28 

3.3 Frågeställning 3 .................................................................................................................... 29 

3.3.1 Relief – Livsvägar .......................................................................................................... 29 

3.3.2 Religion och livet ........................................................................................................... 31 

3.3.3 Mittpunkt – Religionskunskap 1 ................................................................................... 33 

3.3.4 Din tro eller min? Religionskunskap för gymnasiet Kurs 1 .......................................... 34 

3.3.5 Likheter och skillnader– bildanalys .............................................................................. 36 

4 Diskussion ..................................................................................................................................... 39 

4.1 Läromedlens porträttering av buddhism ............................................................................. 39 

4.2 Hur framställs buddhism i bilder och hur kan Rings bild på stridsvagnen tolkas närmare?

 41 

4.3 Beskrivningen av buddhism utifrån teorin om kristocentrism ............................................ 42 

5 Avslutande reflektioner ................................................................................................................ 43 

5.1 Slutsatser ............................................................................................................................... 43 

5.2 Slutdiskussion ........................................................................................................................ 44 

5.3 Förslag till fortsatta studier .................................................................................................. 45 

Sammanfattning ................................................................................................................................... 47 

Källförteckning ...................................................................................................................................... 49 

 

TABELLFÖRTECKNING 

Diagram 1: ……………………………………………………………………………………………………………………………............36 

Diagram 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



1 

 

1 Inledning 
 

I detta kapitel introduceras ämnet. Detta följs av; problemformulering, syfte, frågeställningar, 

metodologiska utgångspunkter, material, tidigare forskning, teoretisk referensram samt ett 

avslutande dispositionsavsnitt.  

 

Vilken bild har vi i väst av religioner i öst? Vilken bild av buddhism har egentligen den svenska 

befolkningen? Vilken bild av buddhism har gymnasielärare i Sverige och hur framställer 

läromedel för gymnasieskolan buddhism? Detta är frågor som under en VFU-period började 

gro inom mig då jag, under flertalet observationstillfällen, lade märke till att två gymnasielärare 

i undervisning tenderade att fokusera på asiatiska buddhister. I deras beskrivningar av buddhism 

skedde en tydlig fokusering mot theravadainriktningen1, både vid genomgångar men också i 

diverse uppgifter som delades ut till eleverna.  

     Vidare rymmer läraryrket i stort flertalet utmaningar, vilket exempelvis visar sig i 

svårigheter att porträttera buddhism på ett sätt som alla buddhister världen över kan känna igen 

sig i, då detta i det närmaste bör ses som omöjligt. Allt för generella beskrivningar av buddhism 

kan leda till att buddhister inte känner igen sig i dessa och detta resulterar då i att definitionen 

av buddhism blir för snäv. Därmed finns det också problem när läromedel beskriver buddhism 

eftersom de tvingas komprimera beskrivningen av religionen då dessa skall rymma flertalet 

andra religioner.  

     Problemet med hur porträtteringen av buddhism ser ut har länge intresserat forskningsfältet. 

Allvaret i situationen understryks av Charles Keys:”Of all the world religions, Buddhism is 

almost always characterized as being a religion of peace, tolerance and compassion.”2 Han visar 

därmed att det finns mycket som talar för att bilden av buddhism som växer fram i det svenska 

landskapet, men också i väst i allmänhet, inte alltid överensstämmer med verkligheten. Kan 

västerlänningars syn på buddhism härledas till att denna religion ofta tenderar att presenteras 

som ett ateistiskt alternativ eller att de lockas till buddhisternas sätt att leva på grund av att de 

själva upplever stress och konsumtionsfeber i sin egen vardag? Människor i väst kan komma 

att söka sig till buddhism i hopp om att finna de mänskliga och andliga värden som saknas i den 

västerländska världen.  

                                                                 

1 Hänvisning till begreppet theravadabuddhism presenteras med fotnot i Buddhism i väst (se rubrik 2.1). 
2 Charles Keys, Religion and the Global Politics of Human Rights, (New York: Oxford University Press, 2011), 

57. 
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Hur de två religionslärarna framställde buddhism, i relation till den forskning som finns inom 

området, gjorde att jag sammantaget valde att undersöka läromedels framställning av buddhism 

närmare. Jag argumenterar för att det krävs fler studier i hur svenska religionsläromedel på 

gymnasienivå framställer buddhism för att kunna stärka uppfattningen om de tendenser som 

forskning visar även återfinns i dessa. Därför bör vi fundera på var vi drar gränsen för vad som 

klassas som buddhism och inte, men också vem som egentligen är buddhist?  

     I korthet fokuserar därför denna studie på buddhisms porträttering i fyra läromedel, där två 

av läromedlen är skrivna utifrån kursplanen för Religionskunskap A och de resterande två är 

reviderade för att passa kursplanen för Religionskunskap 1. Anledningen till valet av tryckta 

läromedel presenteras närmare i kapitlet Valet av tryckta läromedel (se kapitel 1.3). En 

motivering till varför reviderade läromedel valts ut återfinns i kapitlet Urval av läromedel  

(se kapitel 1.4.4).  

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 

Forskning har visat att buddhism i väst ofta porträtteras som ett fredligt alternativ och som en 

filosofi. Dessutom är det vanligt att västerlänningar anser att buddhism innehar en hög grad av 

tolerans och medlidande.3 Eftersom porträtteringen av buddhism rymmer problem är det därför 

centralt att som blivande gymnasielärare utforska hur läromedel framställer buddhism, för att 

få mer kunskaper inom denna problematik. Dessa lärdomar kan således även användas i egen 

undervisning och eventuellt i framtida val av olika läromedel. 

Studien syfte är att undersöka vilken bild fyra läromedel skrivna för gymnasieskolan ger av 

buddhism. Studien tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 

1. Hur beskriver läromedel för Religionskunskap A respektive Religionskunskap 1 buddhism? 

Vilka likheter och skillnader finns i läromedlens beskrivningar? 

2. Går det att urskilja om läromedlen för Religionskunskap A respektive Religionskunskap 1 

fokuserar på theravadabuddhism och mahayanabuddhism? Om det sker en fokusering, hur 

tar sig detta uttryck? Vilka likheter och skillnader finns i läromedlens beskrivningar av 

inriktningarna?  

3. Vilka bilder har läromedlen för Religionskunskap A respektive Religionskunskap 1 valt ut? 

Vilka likheter och skillnader finns i författarnas val av bilder?  

                                                                 

3 Keys, Religion and the Global Politics of Human Rights, 57. 
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1.2 Motivering till frågeställning två 
 

Anledningen till att theravada och mahayanabuddhism behandlas i frågeställning två är för att 

lärare i skolan och undervisningsmaterial ofta tenderar att beskriva buddhism utifrån dessa 

inriktningar. Forskning har även belyst problematiken kring att väst ofta koncentrerar sig på en 

liten del av den buddhistiska traditionen och utifrån detta göra antaganden att detta gäller hela 

denna tradition.4 Denna problematik presenteras närmare i Vad säger forskning om synen på 

buddhism? (se kapitel 1.6.2). Valet av just dessa två inriktningar är därför inte ett subjektivt 

urval, utan frågeställningen har sin grund i de ovan nämnda tendenserna.  

1.3 Valet av tryckta läromedel 
 

Trots att internet används i hög grad i skolorna i kombination med fler internetbaserade 

läromedel valdes för denna studie ett antal tryckta läromedel. I en rapport från Skolverket 

skriven 2006, framhävs de tryckta läromedlens roll i undervisningen och rapporten visar att 

tryckta läromedel fyller en viktig funktion.5 Rapporten belyser bland annat att läromedlen har 

stor betydelse och en stark ställning i undervisning, samt att de flesta lärare någon gång under 

sin yrkeskarriär använder tryckta läromedel. Tryckta läromedel används inte bara av många 

lärare i klassrummet med elever, utan de är ofta en central del av lärarnas planeringsarbete.6 

1.4 Studiens metodologiska utgångspunkter 
 

1.4.1 Analysverktyg 
 

Denna studie utgår dels från olika textanalysmetoder, men även semiotisk bildanalys, vilket 

nedan förklaras närmare. Alla textanalyser skall bygga på olika undersökningsfrågor gällande 

texten och dess innehåll: Vem det är som skrivit läromedlet, där respektive författare i denna 

studie presenteras med yrke. Läromedelsförfattarnas eventuella intension skall undersökas, men 

också vad som har tagits med, vad som har uteslutits samt vad författaren fokuserar på och vad 

som inte finns med.7  Slutligen skall forskaren analysera om det finns något i texten som inte 

                                                                 

4 Kjell Härenstam, Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap, (Lund: 

Studentlitteratur, 2002), 13. 
5 Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen, Rapport, 284, (www.skolverket.se/om-skolverket/visa-

enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%

2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1640 Hämtad 2013-11-17), 2006. 
6 Ibid. 
7 Bo Johansson/Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig 

utformning, (Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB, 2006), 65. 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1640
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1640
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1640
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sägs rakt ut och går det att säga något om författarens ordval som visar hur hen ställer sig till 

området som studeras. Valet av bilder i läromedlen kan ge viktiga ledtrådar kring författarens 

intension och vilket budskap de vill sända ut. När bilder analyseras handlar om att ta fram det 

budskap som bilden sänder och därför läggs vikt vid de mindre delarna i respektive bild som i 

sin tur skapar en helhetsuppfattning.8  

     Tanken med bildanalyserna i denna studie är att se vilka bärande budskap som respektive 

läromedel sänder ut, dock är också bildanalys en subjektiv tolkning och bilder uppfattas olika 

beroende på vem som studerar dem, således kan mina personliga tolkningar skilja sig från hur 

andra människor uppfattar de undersökta läromedlen.9 Bildanalyser delas också in i tre delar: 

Perception, upplevelse och tolkning.10 Bildanalyser rymmer även olika nivåer; Det plastiska 

och ikoniska skiktet, där det plastiska handlar om form och färg i bilden, detta ger olika typer 

av stämningar, känslor och intryck som är abstrakta betydelser som baseras på vår kultur, medan 

den ikoniska istället härleds till vad som går att läsa av bilden, hur innehållet tolkas och de 

mindre delarna i bilden kopplas samman med helheten.11 Upplevelse-begreppet hör med andra 

ord ihop med bildens plastiska sidor, medan tolknings-begreppet hör ihop med bildens ikoniska 

sidor. Samtliga bilder analyseras utifrån det ikoniska skiktet, en anmärkningsvärd bild har valts 

ut för närmare plastisk tolkning. Bilderna jämförs i två cirkeldiagram och analyseras i 

anslutning till detta.  

1.4.2 Genomförande 
 

För att hitta olika läromedel inom religionskunskap på gymnasienivå användes olika 

sökfunktioner på Internet. I det inledande skeendet besöktes därför olika hemsidor som ger ut 

läromedel, bland annat; Natur och Kultur, Liber, Studentlitteratur och Gleerups för att på så sätt 

få en överblick av det utbud som erbjuds på gymnasieskolor i Sverige idag. Därefter 

sammanställdes en översikt kring vilka läromedel som finns tillgängliga utifrån kursplanerna 

för Religionskunskap A – och Religionskunskap 1. Till sist valdes olika läromedel ut och hur 

detta urval gick till presenteras i Urval av läromedel (se rubrik 1.4.4). 

                                                                 

8 Ibid. 
9 Henriette Koblanck, Typografi, bild och grafisk design, (Stockholm: Bonnier utbildning AB, 2003), 112. 
10 Perception: Är det första som händer och hjärnan tar emot visuella stimuli och synnerven skickar detta vidare 

till hjärnan. Upplevelse: bearbetande av stimuli och här ryms personliga känslor och bedömning av bilden. 

Reaktionen härleds till betraktarens erfarenheter och bakgrund, som är av personlig karaktär. Tolkning: Personlig 

tolkning som följs av en reaktion. Hur vi reagerar på bilder härleds till bildvana, kunskap och kultur.  
11 Koblanck, Typografi, bild och grafisk design, 114. 
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All forskning rymmer en form av subjektiv tolkning och dessa subjektiva referensramar vi alla 

har påverkar i slutändan våra värderingar och hur vi uppfattar olika texter, vilket är centralt att 

komma ihåg i utförandet av textanalyser.12  

     Samtliga läromedel lästes igenom från pärm till pärm för att få en uppfattning om hur 

läromedlen i sin helhet var skrivna. Därefter gjordes närmare läsningar i kapitlen om buddhism 

och kapitlen lästes om flera gånger för att inte missa viktiga detaljer. Till sist skapades en 

översikt utifrån analysresultatet. Analysen utgick ifrån de metoder som presenteras i 

metodavsnittet och i den kritiska närläsningen av läromedlen noterades olika tankar som 

framkommit av analysen. Tidigare nämndes i Urval av läromedel (se kapitel 1.4.4) att 

läromedlen innehar likheter och skillnader i en jämförelse, vilket kunde utkristalliseras genom 

att de undersöktes utifrån olika teman, nämligen:  

1. Utrymme: Hur mycket utrymme fick kapitlen om buddhism i respektive läromedel? Hur 

mycket utrymme fick den buddhistiska läran och hur mycket vikt lade de exempelvis vid 

den praktiska sidan av religionen såsom ritualer och högtider? Nämndes någon högtid mer 

än någon annan? Hur mycket vikt lägger de vid olika buddhistiska inriktningar och visar 

det sig att några inriktningar nämns mer frekvent än andra? Använder sig 

läromedelsförfattarna exempelvis sig av punktlistor, spalter och – eller längre textstycken? 

2. Beskrivning och uttryckssätt: Hur beskrevs buddhism i de olika läromedlen? Finns det några 

speciella uttryck om buddhism som läromedelsförfattarna använder sig av eller några citat 

som är speciellt anmärkningsvärda? 

3. Text och bild i relation till varandra: Vad säger egentligen text – och bildval om den 

framställning de ger av buddhism? Detta nämns i Diskussion (se kapitel 4). 

1.4.3 Motivering till kategorisering av teman i diagram 1 och 2 
 

Då samtliga bilder i läromedlen analyserats har jag endast utgått från vad bilderna faktiskt visar 

i respektive läromedel och utifrån detta delat in detta i olika teman. Dessa har gjorts utifrån vad 

bilderna huvudsakligen visar, vad ögat lägger vikt vid först och vad som får mest utrymme i 

respektive bild. I analysen av bilderna har jag även försökt att förklara bakgrunder eller andra 

personer och föremål som finns med för att ge en mer enhetlig bild. Tanken med respektive 

cirkeldiagram är att skapa en översikt av läromedlens val av bilder och utifrån detta analysera 

beskriva dem närmare. 

                                                                 

12 Idar Mange Homle/Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om Kvalitativa och kvantitativa metoder, 

(Lund: Studentlitteratur, 2008), 95. 
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De teman som ingår i respektive cirkeldiagram är; Historia, Tecknade träd, Högtider/Ritualer, 

Lekmän i väst, Tavlor/Reliefer, Tempel/Stupor, Buddha, Nunnor/Munkar/Noviser, Lekmän i 

Asien och Dalai Lama.  

1.4.4 Urval av läromedel 
 

Läromedlen som valts ut att undersöka närmare i denna studie har visat sig representera 

buddhism på olika sätt, både i författarnas beskrivningar, men också vilka bilder de valt ut.13 

Det finns med andra ord skillnader och likheter i läromedlens porträttering och fokusering av 

buddhism, vilket förhoppningsvis kan appliceras på studiens teoretiska utgångspunkter i 

diskussionsavsnittet. Läromedlen måste vara skrivna för Religionskunskap A eller vara 

reviderade läromedel för Religionskunskap 1 för att ingå som material till denna studie.  

     Reviderade läromedel analyseras dels på grund av att jag inte funnit någon studie som 

analyserar reviderade läromedels framställning av buddhism, men också för att framtida 

forskning skall kunna använda denna undersökning i en komparation för att se om läromedel 

utgivna efter att den nya läroplanen trädde i kraft 2011 porträtterar buddhism på samma sätt 

som resultatet i denna studie visat. I sammanhanget är det också anmärkningsvärt att inget av 

1-läromedlen (de reviderade läromedlen) uttryckligen skriver att de gjort ändringar i kapitlen 

om buddhism. Detta vet jag då jag personligen ringt till ansvarig person för Mittkunskap 1 och 

talat med henne om vilka ändringar som skett, samt att det inte står något i Din tro eller min? 

om detta. Ett exempel på detta finner vi i läromedlet Mittkunskap 1, där följande nämns i dess 

förord i rubriken ”Andra upplagan”: ”Nya kapitel är Religion – några frågor och svar och 

Japansk och kinesisk religion. Kapitlet Etik och moral har utvidgats med fler fall att ta ställning 

till. De nya fördjupningsuppgifterna är av karaktären Undersök, Tänk efter och Vad tycker 

du?”14   

     Samtliga läromedel är skrivna under tidsperioden 2006-2008. Om läromedlen hade skrivits 

med större tidsmässig differens hade ett historiskt angreppssätt varit mer relevant. Anledningen 

till att studien utgår utifrån två läromedel för respektive kurs är för att det skall bli en rättvis 

fördelning i analysen.  

 

 

 

                                                                 

13 Bo Johansson/Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig 

utformning, 104. 
14 Bengt Tollstadius/Ingemar Öberg, Mittpunkt Religionskunskap 1, (Lund: Studentlitteratur, 2007). 
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1.4.5 Urval av en anmärkningsvärd bild för närmare analys 
 

I läromedlet Religion och livet, har jag valt ut en bild som jag analyserar närmare. Anledningen 

till detta är att jag anser att den är anmärkningsvärd, dels för att det inte finns liknande bilder i 

de andra läromedel, men också för att sådana bilder indirekt kritiserar uppfattningen av 

buddhism som en fredlig religion. Den bild jag valde ut porträtterar en munk som poserar 

framför en stridsvagn. Analysen av denna bild presenteras närmare i Hur framställs buddhism 

i bilder och hur kan Rings bild på stridsvagnen tolkas närmare? (se kapitel 4.2). 

1.4.6 Kvalitativ utgångspunkt 
 

Den kvalitativa metoden eftersträvar följsamhet där forskaren syftar att arbeta utifrån en hög 

grad av återgivning av den kvalitativa variationen.15 Inom det kvalitativa området handlar det 

om att få mycket information baserad på få undersökningsenheter och att tränga in i textens 

kärna. Det finns i dessa ett stort intresse för det unika, det eventuellt avvikande och säregna. 

Med anledning av detta analyseras olika ordval, uttryckssätt och en utmärkande bild i 

diskussionsavsnittet. Sammanhang och strukturer ligger även de till grund för 

undersökningsmetoden och faktorer som beskrivning och förståelse får mycket fokus. 16 

Fördelen med kvalitativa angreppssättet är att dess intresse ligger vid att visa totalsituationen, 

där målet är att visa en helhetsbild och med anledning av detta skapar också denna metod en 

närhet till det undersökta, där mindre undersökningsenheter skapar helheten.17  

     Det skrivna och tryckta ordet är den absolut vanligaste formen för kvalitativ rapportering, 

men att denna form också kan kompletteras med exempelvis bilder, DVD, CD, film eller 

videoband.18 Just bilder, vilket utgör den tredje frågeställningen, har fördelar då de kan visa 

rumsliga kontexter och för vissa elever kan bilderna vara mer centrala än den skrivna texten. 19 

Bilderna får inte på något sätt förminskas i dess betydelse och måste behandlas på samma sätt 

som det skrivna.20 Med anledning av detta har både tryckt text och bilder i läromedel valts ut 

för att skapa en bredare uppfattning av hur de framställer buddhism.  

 

                                                                 

15 Idar Mange Homle/Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om Kvalitativa och kvantitativa metoder, 78. 
16 Ibid., 79. 
17 Ibid., 78. 
18 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, (Lund: Studentlitteratur, 2008), 63. 
19 Ibid., 63. 
20 Ibid., 156. 
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1.4.7 Den hermeneutiska kunskapssynen 
 

Denna studie utgår även från den hermeneutiska kunskapssynen. Inom hermeneutiken läggs 

fokus vid tolkningen och hänsyn tas till frågor som; vad visar sig egentligen i texter och vad 

innebär detta för förståelsen av den tid, det samhälle och den kultur vi lever i? Till sin karaktär 

är hermeneutiken inte sanningssökande och därför tas inte hänsyn till läromedlens 

sanningshalt.21 Denna tradition lägger vikt vid den hermeneutiska cirkeln, där denna delas in i 

en kognitiv - och normativ cirkel, vilket uttrycker växelspelet mellan forskare och undersökta 

enheter. 22  I den kognitiva dimensionen fokuseras hur läromedlen kan förstås och 

förhandsteorier prövas i mötet mellan de undersökta enheterna. I den normativa fokuseras 

istället socialt grundade fördomar vilka i slutändan kan komma att avgöra hur vi ser på det 

samhälle vi lever i och den närmiljö vi dagligen vistas i.23  

     I text – och bildanalyser av olika läromedel skapas större helhetsperspektiv då olika 

läromedel skrivna av olika författare, med olika bakgrunder, jämförs och analyseras. Tanken är 

att resultatet skall utmynna i olika slutsatser som går att dra utifrån författarnas värderingar i 

texterna samt de bilder som finns med i de olika läromedlen. I tolkningen av texter är det 

helhetsbilden forskaren är ute efter, men för att komma fram till en helhetsbild kräver det 

mindre analysenheter, där de mindre delarna i slutändan skapar helheten, vilket på så sätt liknar 

det kvalitativa angreppssättet.24  

     Denna studie baseras med andra ord på två undersökningsmetoder. Anledningen till detta är 

för att jag anser att de kompletterar varandra och lämpar sig väl för denna typ av undersökning. 

Eftersom den kvalitativa metoden visar intresse för att undersöka det säregna, det avvikande 

och mindre enheter som skapar en helhet lämpar den sig för min studie, då jag undersöker just 

detta, både i författarnas text – och bildval. Kring den hermeneutiska kunskapssynen ligger 

fokus vid tolkning och detta sätts vidare i relation till textens samtid och kulturella kontext. 

Tolkning av texter och bilder benämns i diskussionsavsnittet (kapitel 4) med utgångspunkt i 

studiens teoretiska referensram.    

 

 

 

                                                                 

21 Idar Mange Homle/Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om Kvalitativa och kvantitativa metoder, 95. 
22 Ibid., 95. 
23 Ibid., 95. 
24 Bo Johansson/Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig 

utformning, 65. 
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1.5 Material 
 

1.5.1 Läromedel för Religionsvetenskap A 
 

Relief A – Livsvägar författades år 2008 av Nils-Åke Tidman och Kerstin Wallin.25 Detta 

läromedel syftar att användas av både ungdomar och vuxna. Författarna redogör för att detta 

läromedel främst skall användas för de som läser kärnämneskursen i religion. De beskriver 

också att de använder sig av intervjuer hela läroboken igenom för att på så sätt visa hur 

religioner och livsåskådningar praktiskt kan fungera i människors liv. Även olika 

problemställningar finns för eleverna att diskutera och reflektera över. Innehållsmässigt har alla 

religioner i läromedlet egna kapitel. I varje kapitel behandlas tolkningar av heliga texter, nya 

religioner, att bli vuxen och relationen mellan tro och vetenskap. Läromedlet gavs ut av 

Gleerups Utbildning AB, vilket är en av Sveriges största producenter av läromedel för olika 

åldrar.26 

     Religion och livet författades år 2008 av Börge Ring och vänder sig till elever som läser 

religionskunskap A.27 Ring ger en beskrivning av läromedlets användningsområde och talar där 

om att det består av två delar, där den första delen innehar sju olika rubriker, vilket författaren 

kallar för ”Teman/utgångspunkter”. Han menar att dessa är vitala för samtliga former av 

livsåskådningar. I den andra delen får läsaren en sammanfattande introduktion av de fem 

världsreligionernas lära och tro på grundläggande nivå. I denna andra del presenteras deras 

respektive synsätt på de sju utgångspunkterna. Liber gav ut detta läromedel och är ett av 

Nordens största förlag, men är också Europas ledande leverantör av läromedel för alla åldrar 

och olika inriktningar.28 

1.5.2 Läromedel för Religionsvetenskap 1 
 

Mittpunkt Religionskunskap 1 författades år 2007 av Bengt Tollstadius och Ingemar Öberg.29 

Detta läromedel är en reviderad version av ”Möt A-kursen i Religionskunskap” för att kunna 

användas för undervisning i Religionskunskap 1. Tollstadius och Öberg nämner att läromedlet 

riktas till alla elever som läser kärnämneskursen i religionskunskap. Läromedlet gavs ut av 

företaget Studentlitteratur, vilka arbetar med att framställa läromedel för förskola, grundskola 

                                                                 

25 Nils-Åke Tidman/Kerstin Wallin, Relief A – Livsvägar, (Malmö: Glerups Utbildning AB, 2008). 
26 Läromedelsförlaget Gleerups, (http://www.gleerups.se/om-gleerups) Hämtad: 2013-12-17. 
27 Börje Ring, Religion och livet, (Stockholm: Liber AB, 2008). 
28 Läromedelsförlaget Liber, (https://www.liber.se/GlobalNavigation/Om-Liber/) Hämtad: 2013-12-17.  
29 Bengt Tollstadius/Ingemar Öberg, Mittpunkt Religionskunskap 1. 

http://www.gleerups.se/om-gleerups
https://www.liber.se/GlobalNavigation/Om-Liber/
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och gymnasium. Dessutom ger de även ut kurslitteratur för universitet och högskola samt olika 

typer av facklitteratur för yrkesverksamma (Jmf 1.4.4).  

     Din tro eller min? Religionskunskap för gymnasiet – Kurs 1 författades år 2006 av Erica 

Appelros, Anne-Christine Hornborg och Helena Röcklinsberg.30 Läromedlet har reviderats för 

att passa kursplanen för Religionskunskap 1. De nämner i sammanfattningen av läromedlet att 

boken baseras på fakta, frågor och idéer som eleverna kan använda i egna funderingar till 

exempel vem du vill vara som människa och vem du egentligen är.31 De skriver också att 

läromedlet kan användas för att slå hål på omedvetna fördomar. Läromedlet gavs ut av 

Bokförlaget Natur och Kultur.  

 

1.6 Tidigare forskning  
 

1.6.1 Liknande studier 
 

Det finns lite forskning gjort om buddhism och dess framställning i tryckta läromedel på 

gymnasienivå. Dessutom går inte att hitta någon studie som liknar den här undersökningen som 

jämför buddhisms framställning i läromedel för Religionskunskap A respektive reviderade för 

Religionskunskap 1. Med anledning av detta är denna studie unik i sitt slag.  Det finns däremot 

studier inom ämnet som exempelvis belyser historiska skillnader över längre tidsperioder. Kjell 

Härenstam har gjort en omfattande undersökning av den tibetanska buddhismens framställning 

i läromedel och fokuserar på läromedel utgivna mellan 1970-1990. 32  I sin undersökning 

poängterar Härenstam att buddhism praktiskt taget behandlas i samtliga religionsläromedel för 

skolans olika stadier. Hans fokusering ligger vid den tibetanska buddhismen och ställer sig 

kritisk till att det går att ge en rättvis bild av tibetansk buddhism när de många läromedel nämner 

extremt lite om detta i sina kapitel. Därefter hänvisar han till tänkbara orsaker, vilket exempelvis 

kan vara att läromedelsförfattarna tvingas komprimera sina beskrivningar av buddhism och 

därför skiner inte religionens olika nyanser och skillnader igenom tillräckligt tydligt.33 

     Utifrån detta är det därför motiverat att skapa sig en helhetsuppfattning av buddhisms 

framställning i fyra läromedel som utgår från olika kursplaner för att se om Härenstams resultat 

även kan tillämpas på denna studie. Dock finns det studier som gjorts vid exempelvis Umeå 

                                                                 

30 Erica Appelros, Anne-Christine Hornborg, och/Helena Röcklinsberg, Din tro eller min? Religionskunskap för 

gymnasiet – Kurs 1, (Stockholm: Natur och Kultur, 2006). 
31 Ibid. 
32 Kjell Härenstam, Kan du höra vindhästen? – religionsdidaktik – Om konsten att välja kunskap, 3. 
33 Ibid. 
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Universitet där studenter i religionsvetenskap undersökt buddhisms framställning i olika 

läromedel för A-kursen. Ett exempel på detta är Emma Lundqvists undersökning Buddhismens 

ansikte i den svenska skolan, vilken publicerades hösten 2011. Samtliga läromedel i Lundqvists 

studie var skrivna under 2000-talet. Hennes resultat visade bland annat att läromedelsförfattarna 

fokuserade på munk – och nunneliv samt läromedlen var skrivna ur ett filosofiskt och etiskt 

perspektiv.34 

 

1.6.2 Vad säger forskning om synen på buddhism? 
 

Christer Hedin nämner att buddhism under 1800-talet lanserades av den tidens nyandliga och 

de såg buddhism som mänsklighetens idealreligion. 35  Bilden av buddhism skapades av 

europeiska kolonisatörer och det kom att utformas en jämförelse mellan buddhism och 

kristendom, där européerna jämförde buddhister utifrån västerländska och kristna ramar. 

Européerna ansåg att buddhism var främmande för tron på en Gud och utifrån detta presenterade 

de därför buddhism som ett ateistiskt alternativ, utifrån sina egna västerländska kulturella och 

subjektiva referensramar av vad en religion är.36 Hedin menar att vi idag vet att det finns många 

olika former av buddhism och att vi därför inte kan hitta en enda variant av buddhism som alla 

buddhister känner igen sig i. Med anledning av detta går det därför inte att tolka buddhism på 

ett enda sätt, detta är dock inget speciellt för just buddhism, utan det gäller alla religioner.37 

Hedin påstår att buddhism har kallats för ett psykologiskt-filosofiskt system och han poängterar 

att det kan finnas en viss grad av sanning i detta.38 Han nämner också att buddhism inte kan 

räknas som en religion på basis av att de enligt många västerlänningar saknar en gudstro.39  

     Härenstam belyser att det buddhistiska forskningsfältet tenderat att fokusera på endast vissa 

delar av buddhism.40 Ett exempel på detta är att buddhism ofta i väst förklaras utifrån ”två 

huvudinriktningar”, nämligen theravada – och mahayanabuddhism.41 

                                                                 

34 Emma Lundqvist, Buddhismens ansikte, Kandidatuppsats vid Umeå Universitet, publicerad: Höstterminen 

2011.  
35 Christer Hedin, Österns religioner – Filosofi och livsvisdom i Indien och östasien, (Stockholm: Dialogos 

Förlag, 2013), 145. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid., 146. 
39 Ibid., 146. 
40 Ibid., 146.   
41 Theravadabuddhism beskrivs som en striktare form av buddhism men välkomnar lekmän i sin verksamhet 

samt att det inom vissa former förekommer munknoviser eller nunnenoviser. Inom Mahayanabuddhismen 

försöker de istället ge en generösare tolkning och ses som en folkligare form än Theravadabuddhism och 

begreppet Mahayana är ett samlingsnamn på flertalet skolor. 
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Niels C.Nielsen, Jr. förnekar inte att theravada – och mahayana tillhör de tidiga formerna av 

buddhism, därför menar han att buddhism i modern tid har fått anpassa sig till länder utanför 

Asien, speciellt i Europa och Nordamerika. Utifrån detta argumenterar de för att buddhism 

består av flertalet läror och att det därför inte går att förena alla läror i ett gemensamt, 

sammanhängande och logiskt system.42 Vad gäller detta rymmer felaktiga framställningar av 

buddhism flertalet risker då buddhism är och skall ses som ett högst komplext fenomen.  

     Inom den västerländska forskningen har det även funnits tendenser hos forskare att beskriva 

buddhism på ett subjektivt sätt utifrån egna personliga förväntningar, vilket i sin tur leder till 

missförstånd. Forskares subjektiva tolkningar rymmer flertalet risker då de inte ser buddhism 

utifrån vad det är, utan utifrån vad det enligt dem bör vara. 43 Vidare menar även Härenstam att 

många ser buddhism som något fredligt och filosofiskt, snarare än att betrakta buddhism som 

en världsreligion.44 Den subjektiva tolkningen av religioner är inte något specifikt för forskare 

utan lärare i religionsundervisning kan även de riskera att ge felaktiga bilder av buddhism.45          

Damien Keown och Richard F. Gombrich lägger vikt vid att västerlänningar först och främst 

har tagit fasta på drag hos buddhismen som på olika sätt passar in i deras egna filosofiska, 

religiösa och livsåskådningsmässiga intressen, där buddhism, enligt honom framställs som 

sökandet efter en rationell religion.46  

     Vidare talar också Keown om att buddhism ses som en västerländsk idealbuddhism eftersom 

västerlänningar valt att bortse från vissa delar av buddhism både ur ett historiskt och nutida 

perspektiv. Gombrich menar istället att en ”ren buddhism” är en filosofisk abstraktion, vilket 

kan kopsplas till den europeiska kulturens möte med buddhism och väst skapar därmed en 

buddhism som vi vill ska passa in i väst och vårt sätt att leva.47 

 

 

 

 

 

                                                                 

42 Niels C. Nielsen, Jr/Norvin Hein/Frank E. Reynolds et al., Religions of the world (red.), (New York: St. 

Martin’s Press Inc., 1993), 165.  
43 Kjell Härenstam, Kan du höra vindhästen? – religionsdidaktik – Om konsten att välja kunskap,), 15. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid., 16. 
47 Ibid., 16. 
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1.7 Teoretisk referensram 
 

Studien utgår från teorin om orientalism och kristocentrism. I kapitlet Diskussion (se kapitel 4) 

behandlas hur teorierna om orientalism och kristocentrism kan kopplas till resultatet av 

läromedelsundersökningen (se kapitel 3).  Anledningen till att studien utgår från två teorier är 

för att kristocentrism kan ses som en underteori till orientalism, då de speglar religionen istället 

för kultur på ett generellt plan som är fallet inom den orientalistiska teoribildningen. Båda 

teorierna kan kopplas till tanken om andrafiering (se kapitel 1.7.2).  

 

1.7.1 Orientalism 
 

Said konstruerade begreppet orientalism i boken med samma namn. Ordet orienten översätts 

till österlandet och enligt honom är orienten konstruerat i västerländska termer och något som 

skall ses som en västerländsk uppfinning och han menar att människor alltid under historiens 

gång delat upp världen i olika regioner som genom verkliga eller inbillade egenskaper skiljer 

sig från varandra.48 Orientalism är något som producerats av framstående akademiker, filosofer 

och författare och dessa tankebanor om orienten har sitt ursprung i olika vanföreställningar som 

har skapats under lång tid. Engelsmän och fransmän har i huvudsak varit tongivande i 

konstruktionen av synen på den andre. Även spanjorer, ryssar tyskar, schweizare, portugiser 

och italienare i mindre utsträckning.49 Under 1700-talets mitt började kunskaperna om orienten 

växa i Europa. Det fanns ett ökat intresse för ”det ovanliga”, ”det främmande” och det skrevs 

bland annat mycket litteratur inom området under den här perioden, men det kom även att bli 

intressant för exempelvis filologin och historieområdet.50  

     Dessutom ville européerna enligt Said också härska över orienten, med detta menas att 

västerlandet försökte att omstrukturera, dominera och utöva myndighet över orienten. 51  

Orientalism ses enligt honom som en felaktig kolonialistisk konstruktion och har skapats under 

historiens gång utifrån en europeisk kontext där orienten sågs som det avvikande, det 

annorlunda och sattes i jämförelse med det europeiska som ansågs som det rätta. Den 

postkoloniala teorin ville förstå och se på öst som något irrationellt och mystiskt, medan väst 

                                                                 

48 Edward W. Said, Orientalism, 112. 
49 Ibid. 
50 Ibid., 65. 
51 Ibid., 65. 
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istället ville framställas som positivt och rationellt. 52  Följden blev att motsatsbilder 

konstruerades mellan orienten och occidenten, där det sistnämnda utgjorde Europa.  

     Orientalism handlar med andra ord om polariseringen mellan öst och väst. Detta 

karaktäriserades av ett maktförhållande och i detta hade västerlandet mer makt på grund av att 

de ansåg sig vara mer mogna och mer rationella. Orienten ansågs istället ha diverse negativa 

egenskaper, såsom fördärvade, olik väst, barnsliga, opålitliga, lata och tröga. Orienten var 

tidigare en benämning på Asien, med undantag för forna sovjetunionen, men också Afrikas 

norra delar.53 Sammanfattningsvis gjorde orientalisten vad Said kallar för ställföreträdande 

framställningar av orienten som inte ansågs vara kapabel att kunna representera sig själv.54 

Dessa tankegångar som Said beskriver som orientalism och föreställningarna om orienten, 

cirkulerar även i dag i en västerländsk kontext och påverkar således västerlänningars 

uppfattningar och bild av buddhism.55 Med andra ord kan flera hundra år gamla tankegångar 

ännu finnas kvar i det västerländska tankesättet och i väst ses buddhism genom en västerländsk 

kulturell lins.  

1.7.1.1 Orientalism och buddhism 

 

Lopez. Jr. konstaterar att det inte var förrän på 1800-talet som västerlandet började intressera 

sig för buddhism, där fokus först låg vid att undersöka buddhistiska manuskript, men det visade 

sig innebära olika svårigheter för forskarna.56 Bland annat tvivlade forskarna på de lokala 

personernas kunskaper, men de insåg att de skulle tvingas använda lokala personer för att kunna 

förstå och tolka manuskripten. Dessutom ansågs de buddhistiska skrifterna vara filosofiska och 

undersökningar av hur buddhister uppfattade skrifterna var inte av intresse.57 Det ständiga 

jämförandet och tron på att väst skulle kunna hitta en ”urbuddhism” bör kritiseras och i detta 

fall skall vi ställa oss frågan om det egentligen finns en sådan, för det i sig är inte något 

självklart.58 Jämförandet och fenomenet att försöka sätta buddhism i relation till något annat 

har kommit växa fram under historiens gång och de tankar västerlänningar har om buddhism 

idag präglas i stort av de européernas tidiga tankesätt.  

                                                                 

52 Ibid., 65. 
53 Nationalencyklopedin, Definition av orienten (http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/orienten) Hämtad: 2013-11 - 

19. 
54 Edward W. Said, Orientalism, 113. 
55 Edward W. Said, Orientalism, 113. 
56 Donald S. Lopez Jr. Curators of the Buddha – The Study of Buddhism under colionalism, 12. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 

http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/orienten


15 

 

1.7.2 Kristocentrism - med utgångspunkt i skolan 
 

Lena Sawyer och Masoud Kamali resonerar kring hur kristocentrism märks av i 

undervisningen. De hävdar att personer med invandrarbakgrund andrafieras. 59  Denna 

andrafiering sker i jämförelse med ”oss”, där de andra ses som något främmande i och med att 

de kommer från andra länder där det finns andra typer av kulturer, men också olika religioner. 

I sammanhanget är det dock viktigt att nämna att även svenskar och kristna kan utsättas för en 

andrafiering och hur denna andrafiering skall ses och förstås baseras därmed utifrån kulturella 

kontexter. Enligt Sawyer och Kamali går andrafiering att se i olika läromedel för undervisning, 

exempelvis de som används inom religionskunskap. I det sistnämnda beskrivs verkligheten 

utifrån ett kristet förhållningssätt, ”vita västerlänningar” som lever i ”västerlandet” med en 

”svensk kultur” och ”svenska värderingar” och därför skildras och bedöms andra religioner i 

svenska läromedel utifrån de kristna referensramarna.60  

     Det finns även inom skolverksamhet en viss föreställning om ”invandrarelever” vilka sätts i 

relation till elever som en ”svensk” bakgrund. ”Svenska elever” utgör, enligt teorin om 

kristocentrism, till normen ett slags ”vi” som ställs mot ”det andra”. Här skapas med andra ord 

en motsatsbild till ”invandrarelever” som ses som något avvikande. Detta går även att se hos 

lärarna och andra inom skolverksamheten, vilket också påverkar skolplanens utformning, 

värdegrunden och det demokratiska uppdrag som alla skolor har.61 

1.8 Disposition 
 

I denna studie presenteras hur fyra läromedel framställer buddhism i texter – och bilder.  

     I studiens Inledning presenteras problemformulering och syftet, det vill säga ”Studien ämnar 

att undersöka vilken bild fyra läromedel skrivna för gymnasieskolan ger av buddhism”, samt 

frågeställningar, metodologiska utgångspunkter (kvalitativ och hermeneutisk utgångspunkt) 

material, tidigare forskning och undersökningens teoretiska referensram. 

     I andra kapitlet beskrivs studiens Bakgrund närmare. Här finns en kortare redogörelse för 

buddhism i väst utifrån en historisk kontext. Detta följs av en kortare redogörelse buddhismens 

fortsatta spridning i väst. Även västerlandets ökade intresse för buddhism under 1900 talet och 

framåt presenteras här. 

                                                                 

59 Lena Sawyer/Masoud Kamali, SOU, Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafixerande praxis, 

Stockholm, 2006:40, 13. (www.regeringen.se/content/1/c6/06/17/98/1fb66fa9.pdf) Hämtad: 2014-01-22. 
60 Lena Sawyer/Masoud Kamali, SOU, Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafixerande praxis, 

Stockholm, 2006:40, 14. (http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/17/98/1fb66fa9.pdf) Hämtad: 2014-01-22. 

 

http://(www.regeringen.se/content/1/c6/06/17/98/1fb66fa9.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/17/98/1fb66fa9.pdf
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Det tredje kapitlet utgörs av Resultat och här redogör jag för hur de olika läromedlen förhåller 

sig till buddhism, både vad gäller texter – och bilder, där det sistnämnda struktureras genom två 

cirkeldiagram med procentförteckningar för att underlätta för läsaren vilka bilder läromedlen 

lägger vikt vid. 

     I det fjärde kapitlet Diskussion analyseras resultatet med hjälp av de teorier undersökningen 

vilar på, men även annan aktuell forskning som nämnts i studiens inledande delar knyts an till 

resultatet. En anmärkningsvärd bild analyseras och tolkas närmare i diskussionsavsnittet.  

     I det femte kapitlet Avslutande reflektioner görs en konklusion och syftet besvaras utifrån 

studiens frågeställningar. Därefter genomförs en slutdiskussion av mer allmän karaktär och 

kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning inom området. Studien summeras i korthet i 

en Sammanfattning. 
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2 Bakgrund  
 

I detta kapitel presenteras buddhism i väst utifrån en historisk kontext. Detta följs av en kortare 

redogörelse för buddhism i Sverige i modern tid. 

 

2.1 Buddhism i väst  
 
En historisk tillbakablick  

 

Härenstam redogör för de allra tidigaste spridningsfaserna av buddhism. När buddhism började 

breda ut sig över hela Asien hade väst mycket lite kunskap om den. Några få kontakter 

upprättades i ett tidigt skede på 300-talet f.v.t. då Alexander den store regerade i det antika 

Grekland. När portugiserna hittade en sjöväg till Indien kom relationer att bli starkare mellan 

buddhistiska länder och västerlandet, dock fokuserade de inte på buddhism, utan de arbetade 

främst med att se till att kristendomen växte och utöka dess inflytande. De ville även ta med sig 

diverse råvaror såsom exempelvis guld.62   

     Ingvar Svanberg och David Westerlund behandlar till viss del, i likhet med Härenstam, 

buddhism och dess spridning i väst.63 De förstnämnda redogör för buddhismens historia och 

dess utveckling i väst och nämner att 1500-talet ses som en startpunkt då missionärer och 

vetenskapsmän från Europa började höra talas om den asiatiska buddhismen. Detta skedde via 

de jesuitiska missionärernas rapporter, vilka kom att översättas och cirkulera bland lärda i 

Europa.64 Upplysningstiden var en period som kom att skapa stort intresse för Kina som land i 

kombination med reselitteraturen som skulle komma att bli mycket omtyckt. Intresset för Kina 

och ett ökat utbud av reselitteratur var två faktorer som spred kunskap om buddhism som 

religion.65 Under slutet av 1800-talet blev översättningarna tillgängliga och detta kom då att bli 

ett intressant objekt att studera närmare för lärda och intellektuella människor.66  

     1900-talet kom också att bli en viktig period för västerlandets intresse för buddhism, både 

hur buddhisterna tänkte och verkade. Storbritannien och Tyskland var länder där buddhismen 

hade starkast fäste. Förödelserna från andra världskriget resulterade i att människor började 

söka sig till religioner som inte hade ett kristet förhållningssätt och efter 1950-talet fick Europa 

                                                                 

62 Kjell Härenstam, Kan du höra vindhästen? – religionsdidaktik – Om konsten att välja kunskap, 13. 
63 Ingvar Svanberg/David Westerlund, Religion i Sverige, (Stockholm: Dialogos Förlag, 2011), 283. 
64 Ibid., 283. 
65 Ibid. 
66 Ibid.  
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ett tillskott av nya buddhistiska traditioner. 67  Västerlänningar började intressera sig för 

meditation främst under 1960-1970-talen och de visade engagemang inte bara för den 

buddhistiska läran, utan också för hur buddhister praktiserade och levde religionen i sin 

vardag.68 

2.2 Buddhism i Sverige i modern tid 
 

Andersson och Sander menar att buddhism är ett mångfasetterat fenomen och kommer allt mer 

in i det svenska samhället. Enligt dem fanns det under 1970-talet maximalt hundra buddhister i 

Sverige och majoriteten av dessa var konvertiter.69 Svanberg och Westerlund talar om att denna 

utveckling följde europeiska mönster.70  Om vi jämför denna siffra med hur det ser ut idag har 

mycket kommit att förändras. Sveriges buddhistiska samarbetsråd räknar idag med att det finns 

ungefär 10 000 - 20 000 asiatiska buddhister i Sverige. Konvertiterna har ökat till några tusen 

och intresset för buddhism fortsätter att växa, det finns också många sympatisörer som inte är 

medräknade i antalet på grund av religionsfrihetslagen.71   

  

                                                                 

67 Ingvar Svanberg/David Westerlund, Religion i Sverige, 283. 
68 Ibid. 
69 Daniel Andersson/Åke Sander, Det mångreligiösa Sverige – Ett landskap i förändring (red.), 118. 
70 Ingvar Svanberg/David Westerlund, Religion i Sverige, 284. 
71 Daniel Andersson/Åke Sander, (red.), Det mångreligiösa Sverige – Ett landskap i förändring, 118. 
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3 Resultat 
 

I detta kapitel behandlas hur de olika läromedlen förhåller sig till buddhism. Först presenteras 

den första frågeställningen i form av en textanalys och detta följs åt av den andra 

frågeställningen, vilken behandlar läromedlens eventuella fokusering på theravada och 

mahayanabuddhism. Slutligen finns en redogörelse för läromedlens bilder, vilket utgör den 

tredje frågeställningen. 

 

3.1 Frågeställning 1 
 

- ”Hur beskriver de äldre och yngre läromedlen buddhism? Vilka likheter och skillnader finns 

i läromedlens beskrivningar?”  

3.1.1 Relief A – Livsvägar 
 

Läromedlet omfattar totalt 228 sidor, där kapitlet ”Buddhism” utgör 26 av dessa. Tidman 

arbetar som religionslärare och pedagog samt är representant för föreningen Lärande i 

religionskunskap och redaktör för deras tidskrift.72 Wallin är journalist och har bland annat 

skrivit för Göteborgs-Posten. Innehållsmässigt inleder författarna med en beskrivning av 

Buddhas lära. Här får läsaren ta del av en bakgrundsbeskrivning av Buddhas uppväxt under 

rubriken ”Prinsen som blev Asket”, de fyra ädla sanningarna beskrivs i korthet, likaså 

åttafaldiga vägen och olika etiska principer för buddhister.73  

     Meditation behandlas ingående hela kapitlet igenom och två meditiationsformer presenteras, 

insiktsmeditation och djupmeditation, där de nämner att insiktsmeditation är den form som 

västerlänningar anammat mest. Livets mål förklaras i det följande och en redogörelse för olika 

buddhistiska inriktningar görs. Kapitlet har två längre intervjuer med två buddhistiska kvinnliga 

lekmän som lever i Sverige, vilka heter Margareta Kamparås samt Nhan Tran. 74  I dessa 

intervjuer ges en introduktion till deras buddhistiska levnadssätt och hur de ser på buddhism. 

Kamparås ger exempelvis en beskrivning till varför hon valde att bli buddhist och därefter 

presenteras buddhism i Sverige.  

 

                                                                 

72 (www.mmiweb.org./uk/eftre/board/pages/nils/html) Hämtad: 2014-02-10.  
73 Nils-Åke Tidman/Kerstin Wallin, Relief - Livsvägar, 154. 
74 Ibid., 163. 

http://www.mmiweb.org./uk/eftre/board/pages/nils/html
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Diverse högtider och matregler introduceras sammanfattande, men även buddhism i Sverige. 

Kapitlet avslutas med ett diskussionsavsnitt och diverse uppgiftsbeskrivningar vilket elever kan 

arbeta med efter avslutad läsning.75 Viss fokusering ligger vid Buddha, Buddhas lära och hur 

han levde, men också vid meditation där kapitlet har en längre redogörelse kring detta. Munk – 

och tempelliv fokuseras också vad gäller texterna i kapitlet. Under rubriken ”Fred och 

meditation” går följande att finna: 

Meditation är en vanlig metod i Sverige för att försöka förhindra stress och skador av 

stress. Många har gått på meditationskurser för att lära sig att samtidigt vara 

koncentrerad och avslappnad. Inom buddhismen finns en lång erfarenhet av 

meditationsteknik. Många svenskar har kommit i kontakt med den på friskvårdskurser. 

Men meditation har inom buddhismen ett helt annat syfte än stresshantering. Den är en 

väg att finna frälsning, att slippa återfödas, men även i buddhistiska länder sprids nu 

den västerländska synen på meditation som en väg att klara livet här och nu för vanliga 

människor.76  

Detta citat är ett exempel på där författarna fokuserar och lägger vikt vid meditation i kapitlet, 

vilket också fokuseras i intervjun med Kamparås. Citatet visar hur svenskarnas mål med 

meditation skiljer sig från den ursprungliga meditationstanken inom buddhism. Dock beskrivs 

meditation som en universell form som ser likadan ut över hela världen. Ett annat exempel är 

när Kamparås motiverar sin konvertering till buddhism:”[…]Vid den här tiden hade Margareta 

ett supertressigt informationsjobb i Volvokoncernen. För att överleva var hon tvungen att gå 

ner i varv.”77 Detta är endast ytterligare ett exempel på där författarna lyfter fram meditation 

som en central del av buddhism och de hänvisar på flertalet ställen att meditation verkar 

lugnande för västerlänningar, samt att meditation är ett verktyg som många i väst tagit till sig.78 

Kamparås börjar i sin stressiga vardag intressera sig för ”buddhistisk meditation”, och 

applicerar detta i sin västerländska vardag. Här porträtteras med andra ord buddhistisk 

meditation som något nytt Kamparås plötsligt blev intresserad av. Under rubriken ”Två 

religioner” porträtteras svenska västerländska buddhistiska konvertiter på följande sätt: 

För dem är det mest buddhismen som filosofi och meditationsteknik som är intressant. 

De tonar ner buddhismens religiösa inslag som tro på gudar och människans behov av 

att besöka tempel för att be.79  

                                                                 

75 Ibid., 177. 
76 Nils-Åke Tidman/Kerstin Wallin, Relief – Livsvägar, 170. 
77 Ibid., 164. 
78 Ibid., 164. 
79 Ibid., 169. 



21 

 

I det ovan nämnda citatet påstår de att västerlänningar har mest intresse av buddhism ur ett 

filosofiskt perspektiv med vikt vid meditationsteknik, de religiösa inslagen inom religionen 

anses inte lika viktiga, inte heller lägger de vikt vid tempelkulturen.  

3.1.2 Religion och livet  
 

Detta läromedel består av totalt 219 sidor, där kapitlet ”Buddhismen” utgör sammanlagt 27 av 

dessa. Ring är läromedelsförfattare, gymnasielärare, före detta präst, svensk trubadur och 

kompositör. Idag arbetar han som lärare i religionskunskap och svenska vid Södra Latins 

gymnasium i Stockholm. Innehållsmässigt inleder Ring med en redogörelse för Buddha, när 

han levde, hans liv, hans meditation och upplysning, men även hans tankar och den gyllene 

medelvägen. Hur det gick till när Buddhas tankar ledde fram till en tidig form av buddhism 

beskrivs kortfattat. I det efterföljande berättar Ring om buddhistiska skrifter, vad som är 

gemensamt i den buddhistiska tron, buddhistiska inriktningar, och detta följs av vad Ring kallar 

för ”Buddhismen – sju utgångspunkter”, och de sju utgångspunkterna beskrivs utifrån följande 

rubriker: ”Livet”, ”Etik och moral”, ”Kärlek”, ”Samhälle-religion”, ”Mystik”, ”Ondska” samt 

”Döden”.80   

     Rubriken ”Högtider” omfattar fyra meningar och detta följs sedan av olika ”Minns du?” – 

frågor, de fyra meningarna om buddhistiska högtider nämner att vesak är den största av alla 

högtider och att den infaller under maj månad. I relation till detta nämner de även att högtiden 

firas till minne av Buddhas födelse och firas med stora festligheter samt att templen anordnar 

firande av varje fullmånedag, samt att traditionen säger att allt viktigt som hände Buddha 

inträffade vid fullmåne.81 Vesak är därmed den enda högtid som nämns i läromedlet. Ingen 

annan högtid förklaras närmare med belysande exempel. 

     Fokuseringen på munkar och nunnor synliggörs på flertalet ställen, bland annat genom: ”I 

buddhismen spelar munkar och nunnor en viktig roll. Det finns även nunnor, men de har hittills 

spelat en undanskymd roll.” 82 , samt: ”Munkar och nunnor har liksom i andra religioner 

särskilda kläder, en slags uniform. Munkar och nunnor rakar sina huvuden.”83 Detta visar en 

beskrivning av det buddhistiska sättet att leva. När Ring redogör för äktenskapet inom 

buddhism förklarar han bland annat följande, vilket även detta belyser hans fokusering på 

                                                                 

80 Börge Ring, Religion och Livet, 182. 
81 Ibid. 
82 Ibid., 191. 
83 Ibid., 201. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_Latin
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_Latin
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munkar och munkliv: ”Buddhismen har en kluven inställning till äktenskapet. I vissa 

buddhistiska traditioner får inte munkar vara med vid bröllop, det är förbjudet.”84  

     Under rubriken ”Etik och moral” nämns: ”En grundtanke i den buddhistiska etiken är: Vad 

helst jag kan göra för andra varelser, glädja och hjälpa till vill jag göra. Vänlighet är en 

grundpelare.” Påståendet följs inte av något vidare resonemang och därför tenderar detta 

påstående att framställas som att alla buddhister världen över är vänliga. Under rubriken ”Jag 

tar min tillflykt till församlingen (sangha)” benämns detta:  

Församlingen eller sangha, som buddhister kallar den, kan liknas vid en gemenskap av 

troende. Men en sangha kan också vara ett kloster där munkar och nunnor bor. Sanghan 

håller till i en lokal eller lägenhet (som här i Sverige) eller i fina tempel.85  

På totalt två sidor fokuseras konflikter i buddhismens namn och följande citat är hämtat från 

Rings texter om buddhistiska konflikter: 

Buddhismen och buddhistiska munkar och präster har underblåst och uppmuntrat till 

krig många gånger. I kriget mellan Japan och Kina i början av 1900-talet spelade 

japanska buddhister en framträdande roll som krigshetsare. På ett liknande sätt var det 

under andra världskriget. Politik och religion har gått hand i hand även i den 

buddhistiska historien.
86

 

Ring är den enda författare som har längre resonemang kring konflikter i buddhismens namn, 

vilket är anmärkningsvärt och säreget i jämförelsen med de andra läromedlen, indirekt kan 

Rings text grundas i en kritik mot synen på buddhism som en fredlig religion. 

3.1.3 Din tro eller min? Religionskunskap för gymnasiet Kurs 1 
 

Detta läromedel består av sammanlagt 192 sidor, där 19 av dessa ingår i kapitlet ”Buddhismen”. 

Appelros är docent och universitetslektor i religionsfilosofi, medan Hornborg är professor i 

religionshistoria och Röcklinsberg är universitetslektor i djuretik. Inledningsvis ger författarna 

en målande och berättande redogörelse för Tenzin Gyatsos, den nuvarande Dalai Lama, besök 

i Stockholm och detta följs sedan av en mycket kort redogörelse för vem han är. I det 

efterföljande berättar författarna om Buddha, meditationen under fikonträdet och olika typer av 

myter presenteras, men även de fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen. Under 

rubriken ”Vad går livet ut på?” finns en kortare beskrivning om den buddhistiska tanken på 

lidandet och vikten av att komma till rätt insikt för att på så sätt befrias från lidandet.87  

                                                                 

84 Ibid., 202. 
85 Börge Ring, Religion och Livet, 202. 
86 Ibid., 205. 
87 Erica Appelros, Anne-Christine Hornborg, och Helena Röcklinsberg, Din tro eller min? Religionskunskap för 

gymnasiet – Kurs 1, 120.  
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Under rubriken ”Meditationen” resonerar de kring att meditation utövas och förbereds genom 

sista stegen på den åttafaldiga vägen som buddhister kallar för ”rätt meditation”, men även det 

sjätte steget presenteras och då nämner de att detta steg förbereder människor för de övningar 

som ingår i meditation och att det är viktigt att kontrollera det som ger dålig karma.  

     Vidare talar de om både lekmän, munkar och nunnor, men fokuserar vid de sistnämnda, även 

om de i en mening nämner att det finns många lekmän inom buddhism då författarna skriver: 

”Buddhister kan delas in i två grupper. I den ena hittar vi lekmän (både män och kvinnor) och 

i den andra munkar och nunnor.”88 Efter det får elever som tar del av detta läromedel läsa om 

olika buddhistiska inriktningar, vilket presenteras närmare i den andra frågeställningen. Detta 

följs av att de berättar om buddhism i vardagen, i väst och till sist nämner de olika frågor för 

eleverna att fundera mer kring, dessa kallar de för ”fundera mer frågor”.89 Viss fokusering sker 

vid att beskriva nutida buddhism. Det som nämns om historien fokuserar på berättelsen om 

Buddha och hans meditation under fikonträdet. Dock finns i detta läromedel rubriken ”Rättvisa 

och miljötänkande”, vilket är anmärkningsvärt och i relation till detta talar de här om att 

buddhister ofta är engagerade i miljöfrågor och orättvisor i samhället.90 

     I deras redogörelse läggs det även vikt vid filosofiska yttranden om buddhism. En sida av 

de totala nitton fokuserar de på buddhismens praktiska sidor utifrån rubriken ”Buddhism i 

vardagen”. Följande nämns:  

Man kan kanske få intrycket av att buddhismen bara är en filosofisk lära, inte en 

religion. Men så är inte fallet. Det finns en mängd riter där man ber till bodhisattvor, 

gudar och buddhor. En av de viktigaste riterna är att ge gåvor (s.127). Genom att ge 

skapar man god karma. Det är också viktigt med pilgrimsfärder till heliga platser som 

förknippas med viktiga händelser i Buddhas liv.91 

I detta citat riktar Appelros et al. kritik mot att buddhism ibland ses som en filosofisk lära. 

Därefter benämns buddhistiska riter kortfattat, men författarna nämner inte vilken typ av gåvor 

det kan handla om. De redogör här också för att buddhister har många tempel där det finns 

bilder på buddhor och bodhisattvor. En eventuell tendens till att beskriva buddhism som en 

vänlig religion kommer fram på första inledande sidan när de talar om Gyatso och hans besök 

i egenskap av Dalai Lama i Stockholm: ”Han ler vänligt och har händerna sammanfogade till 

en hälsningsgest.”92  

                                                                 

88 Erica Appelros, Anne-Christine Hornborg, och Helena Röcklinsberg, Din tro eller min? Religionskunskap för 

gymnasiet – Kurs 1, 124. 
89 Ibid., 137. 
90 Ibid., 136. 
91 Ibid., 136. 
92 Ibid., 118. 
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Vad gäller den buddhistiska gudssynen presenterar författarna följande: ”Buddha förnekade 

inte att det fanns gudar och gudinnor, men ansåg att även dessa lydde under karmalagen. Det 

finns alltså ingen evig gud inom buddhismen.” 93 Kring det faktum att buddhism accepteras av 

många västerlänningar skriver de under rubriken ”Buddhismen i västvärlden” att många i väst 

säkert tilltalas av meditationstekniken och den livsfilosofi som lärs ut, samt att det finns 

skillnader mellan hur utövningen ser ut i väst jämfört med exempelvis på Sri Lanka94, vidare 

nämns även detta: 

Utövarna kan istället för klosterlivet nöja sig med helgkurser för att lära sig 

meditationsteknik. De västerländska buddhisterna är också mer intresserade av 

buddhismen som en morallära eller så tolkas den i mer psykologiska termer. En 

anpassning av läran kan ibland medföra att delar av läran väljs bort.95  

Även här går det att finna en viss fokusering kring meditation, men även att det i väst skulle 

finnas ett intresse för buddhism som en slags ”morallära”, där buddhism skall tolka och förstå 

buddhism ur en psykologisk kontext. 

3.1.4 Mittpunkt – Religionskunskap 1 
 

Läromedlet består totalt av 144 sidor, där kapitlet ”Buddhism” utgör sammanlagt nio sidor av 

dessa. Författaren Tollstadius arbetar idag som lärare på Klippans Gymnasieskola och har 

skrivit flertalet läromedel. Läromedlets andra författare Öberg är verksam som rektor på samma 

skola, är en före detta gymnasielärare och har även han författat diverse läromedel. De börjar 

med att berätta om den buddhistiska historien i korthet och hur buddhism uppstod samt att dess 

grundare hette Siddharta Gautama. Dessutom nämns att ordet Buddha betyder ”Den upplyste” 

samt att det var meditation som ledde fram till hans upplysning.96 Hur det gick till när Buddha 

blev en Buddha berättar de om i det följande. 

     Läran introduceras efter detta, och de fyra sanningarna och den åttafaldiga vägen följer 

sedan. De ger också olika exempel på länder där buddhism är utbredd och efter detta jämför de 

Jesus med Buddha under rubriken ”Vi jämför Buddha och Jesus”, här får eleven ta del av olika 

likheter samt skillnader mellan dem. 97  Viktiga begrepp, enligt läromedelsförfattarna, 

presenteras i en lista; Karma, reinkarnation, meditation, upplysning och slutligen nirvana.98  

                                                                 

93 Erica Appelros, Anne-Christine Hornborg, och Helena Röcklinsberg, Din tro eller min? Religionskunskap för 

gymnasiet – Kurs 1, 124. 
94 Ibid., 124. 
95 Ibid., 136. 
96 Bengt Tollstadius/Ingemar Öberg, Mittpunkt Religionskunskap 1, 96. 
97 Ibid., 97. 
98 Ibid., 99. 



25 

 

De nämner sedan att buddhism har två olika ”huvudinriktningar” och att dessa enligt dem är 

theravadabuddhim – och mahayanabuddhism. 99  Kring meditation skrivs under rubriken 

”Viktiga begrepp inom buddhism”: ”Meditation – som hjälper buddhister att nå lugn och 

koncentration. Genom meditation kan man förstå världen bättre. Meditation finns även inom 

andra religioner, till exempel kristendom och hinduism.” 100  Här likställer de buddhistisk 

meditation med exempelvis en ”kristen meditation”, det är oklart vad de menar med just detta 

då det inte förtydligas ytterligare. 

     Under rubriken ”Munkar och nunnor” redogör de för munk – och nunneliv, men även kring 

kvinnornas situation inom buddhism, vilket presenteras i ett stycke och kapitlet avslutas med 

några få rader om buddhistiska högtider, där de endast nämner vesak och varför detta firas. De 

berättar även att ”Det finns olika buddhistiska högtider i olika länder”, men ger inga vidare 

exempel på detta.101 Den sista sidan rymmer en sammanfattning över de olika delarna kapitlet 

behandlat. Läromedlet saknar i stort redogörelser för den praktiska sidan av buddhism, det finns 

inget i kapitlet som kan kopplas till dess praktik, mer än rubriken ”Högtider”, men då detta 

endast innefattar fyra rader blir dess redogörelse mycket tunn. Dessutom finns heller inga 

redogörelser för viktiga ritualer eller konflikter som uppstått i buddhismens namn. 

3.1.5 Likheter och skillnader – textanalys 
 

Läromedlen för Religionskunskap A 

Viss fokusering i dessa läromedel går inledningsvis att finna kring Buddha, läran, buddhism i 

Sverige och tempelliv. Munkar och nunnor beskrivs relativt utförligt medan lekmännen bara 

nämns i de två intervjuerna med Kamparås och Tran. Läromedlet Relief – Livsvägar har under 

rubriken ”Högtider” mest information kring buddhistiska högtider, men enbart vesak nämns 

som belysande exempel. Detta fokuserar inte Religion och livet på, däremot går det i detta 

läromedel att se ett kritiskt förhållningssätt till synen på buddhism som en fredlig religion, då 

de behandlar olika religiösa konflikter som uppstått i buddhismens namn. Eftersom Relief – 

Livsvägar har valt att ta med två intervjuer med västerländska kvinnliga lekmän, är detta något 

som skiljer sig från det andra läromedlet.  

 

 

 

                                                                 

99 Ibid., 100. 
100 Bengt Tollstadius/Ingemar Öberg, Mittpunkt Religionskunskap 1, 99. 
101 Ibid., 104. 
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Läromedlen för Religionskunskap 1 

I likhet med läromedlen för Religionskunskap A fokuserar de reviderade läromedlen också 

inledningsvis vid Buddha, läran och tempelliv. Dock saknar de redogörelser för hur buddhism 

ser ut i väst och i Sverige, läromedlen för Religionskunskap A hade betydligt mycket mer om 

detta. Din tro eller min väljer i sin inledning att presentera Gyatso på den första sidan, detta 

följs direkt av läran inom buddhism, vilket gör att de ger en liten annan vinkling. Båda 

läromedlen nämner att det finns lekmän, dock redogör de inte närmare för detta. 

Anmärkningsvärt är att Din tro eller min är det enda läromedel, av samtliga fyra, som behandlar 

det faktum att buddhister lägger vikt vid miljö och social rättvisa i samhället. Dock nämner de 

inget om buddhistiska konflikter eller den buddhistiska historien, inte heller något om 

buddhismens spridning. Eftersom Mittpunkt – Religionskunskap 1 däremot har ett oerhört kort 

kapitel om buddhism leder till att de utesluter centrala delar, såsom buddhistiska konflikter, 

buddhismens historia, dess praktiska utövning med olika belysande exempel samt vilken 

relation som finns mellan buddhism och väst. 

3.2 Frågeställning 2  
 

- ”Går det att urskilja om de äldre respektive yngre läromedlen fokuserar på 

theravadabuddhism och mahayanabuddhism? Om det sker en fokusering, hur tar sig detta 

uttryck? Vilka likheter och skillnader finns i läromedlens beskrivningar av 

inriktningarna?” 

3.2.1 Relief – Livsvägar 
 

Läromedlet utgår i sina beskrivningar av buddhistiska inriktningar utifrån rubriken ”Theravada 

och mahayana”.Arhatidealet102 nämns likväl som bodhisattvaidealet för mahayanabuddhisterna 

     Det finns i övrigt lite information om inriktningarna, då endast nämner arhat och 

bodhisattvas funktion och detta beskrivs kortfattat. Det finns ingen mer ingående information 

om vad det innebär att leva som theravada-eller mahayanabuddhist.103 Läromedlet saknar också 

djupare redogörelse för de huvudsakliga skillnaderna mellan dessa inriktningar, vilket gör att 

beskrivningen bli snäv. Redogörelserna för inriktningarna sker i löpande text. 

 

                                                                 

102 Arhat är en titel på den som gått den ”åttafaldiga vägen” och nått målet att inte mera återfödas. Det finns en 

strävan att nå nirvana vid den innersta existensens slut. 
103 Nils-Åke Tidman/Kerstin Wallin, Relief – Livsvägar, 162. 
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3.2.2 Religion och livet  
 

Under rubriken ”Riktningar” går det att läsa vilka, enligt Ring, de stora buddhistiska 

inriktningarna är, och här nämns theravada – och mahayanabuddhism som två av dessa. De 

beskriver theravadabuddhism som en mer ursprunglig form av buddhism, men att åsikterna om 

detta går isär och de nämner också att mahayanabuddhister anser att theravada är en för strikt 

form av buddhism. Detta följs av fyra punkter, numrerade från ett till fyra och här nämns vad 

som skiljer theravadabuddhister från mahayanabuddhister, vilket enligt författarna är synen på 

Buddha, nirvana, religiösa förebilder och hur människan når nirvana.104  Detta följs av en 

distinktion mellan de olika inriktningarna utifrån en tabell där dessa jämförs. I denna tabell 

nämns bland annat att theravadabuddhister anser att Buddha enbart är en inspirationskälla, 

medan mahayanabuddhister menar att Siddharta Gautama är både en inspirationskälla och en 

Gud.105  

3.2.3 Mittpunkt – Religionskunskap 1 
 

Trots att detta läromedel omfattar minst sidor av de undersökta läromedlen finns det 

information på en av nio sidor om buddhistiska inriktningar, där de utgår från 

mahayanabuddhism och theravadabuddhism. Kring det sistnämnda redogör de för att denna 

inriktning troligen stämmer bäst överens med den version av tidig buddhism som Buddha lärde 

ut i religionens begynnelse, samt att idealet i theravada är att nå nirvana genom sina egna 

ansträngningar och att en person som lyckas med detta kallas för arhat. Mahayanabuddhism 

benämns som den mest förekommande formen av buddhism i Kina, Japan och Vietnam och 

buddhism i denna inriktning kommit att blandas mer med andra religioner än 

theravadainriktningen. Bodhisattvaidealet beskrivs också i korthet. Inriktningarna benämns i 

flytande text med olika kortare textstycken.106  

 

 

 

 

                                                                 

104 Börge Ring, Religion och Livet, 192. 
105 Ibid., 193. 
106 Bengt Tollstadius/Ingemar Öberg, Mittpunkt Religionskunskap 1, 100. 
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3.2.4 Din tro eller min? Religionskunskap för gymnasiet Kurs 1 
 

I detta läromedel möts eleven av rubriken ”Olika inriktningar” och i direkt anslutning till 

rubriken redogör de mycket kort för vad som hände efter Gautamas död, då det enligt författarna 

uppstod olika strider mellan hans anhängare om hur den rätta läran bäst skulle följas. I ett 

historiskt perspektiv behandlas inriktningarna i en enda mening. Efter detta väljer 

läromedelsförfattarna att direkt beskriva vart inriktningarna är mest förekommande idag och 

denna redogörelse sker på några rader. Under rubriken ”Theravadabuddhism”, vilken skrivs tätt 

intill rubriken ”Olika inriktningar”, får läsaren ta del av information om de buddhistiska 

skrifterna, vilka finns samlade i tripitaka.  

     Appelros et al. redogör kort för theravadabuddhisternas mål, nämligen att bli en arhat, en 

”upplyst munk”, som har nått nirvana genom att följa den buddhistiska läran.107 Under rubriken 

”Mahayanabuddhismen” redogör författarna att denna inriktning är mer accepterande och bred 

till sin karaktär än den mer striktare theravada. Kring den mahayanabuddhism talar de om att 

bodhisattva är idealet för dem. Efter detta beskrivs vilken uppgift en bodhisattva har under 

rubriken ”Alla kan nå nirvana”.108 Därefter finner läsaren under rubriken ”Många buddhor” 

information om att theravadainriktningen endast tror på en Buddha, samt att 

mahayanabuddhisternas beskrivning av nirvana liknar en beskrivning av ett paradis. 109 

Inriktningarna beskrivs i flytande text.  

3.2.5 Likheter och skillnader i beskrivningar av theravada – och mahayanabuddhism 
 

Läromedel för Religionskunskap A 

Läromedlen för A-kursen utgår från theravada – och mahayanabuddhism, då dessa nämns i 

olika rubriker och beskrivningarna av inriktningarna utgår endast från dessa två inriktningar.  

Båda läromedlen har relativt lite information om inriktningarna och de behandlas i båda 

läromedlen med flytande text och i tabellform.   

 

 

 

                                                                 

107 Erica Appelros, Anne-Christine Hornborg, och Helena Röcklinsberg, Din tro eller min? Religionskunskap för 

gymnasiet – Kurs 1, 127. 
108 Ibid., 128. 
109 Ibid., 128. 
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Läromedel för Religionskunskap 1 

Trots att Mittpunkt – Religionskunskap 1 är det läromedel har minst antal sidor i förhållande till 

resterande, behandlar de buddhistiska inriktningar på en helsida. Däremot nämns endast 

Theravada – och mahayanabuddhism och den information de tar upp kring dessa inriktningar 

återfinns även i de andra läromedlen, vilket gör att det inte skiljer sig rent innehållsmässigt. Din 

tro eller min? utgår även de från dessa inriktningar. Båda läromedlen beskriver inriktningarna 

i flytande text.  

3.3 Frågeställning 3 

 
- ”Vilka bilder har de äldre och yngre läromedlen valt ut? Vilka likheter och skillnader finns 

i författarnas val av bilder?”   

3.3.1 Relief – Livsvägar  
 

Läromedlet består av totalt 15 bilder. 

Detta läromedel inleder med en bild på buddhismens spridning där de redogör för vart 

Nordbuddhism, Sydbuddhism och Lamaism är vanligast i världen. Detta märks ut med gula, 

gröna respektive röda färger. Bilden är tecknad och det finns ingen närmare förklaring till den 

i den efterföljande texten. En tidslinje finns även med i kapitlets inledning och det är också 

något som finns med i läromedlet i sin helhet. Den historiske Buddha nämns exempelvis ut med 

år 500 f.v.t.110 Under rubriken ”Buddhas lära” finns en staty som visar Siddharta Gautamas 

fotspår. Tempellivet illustreras i den tredje bilden, bilden är i färg och bilden symboliserar det 

åttaekrade hjulet som finns på taket i ett tempel i Tibet och i bakgrunden syns en stupa.111 Nästa 

bild i läromedlet visar en Srilankesisk munk i sin mantel som ger ris i en skål till ett barn. 

Bakgrunden är mörk och det går inte att urskilja något från den. Munken ler och barnet tittar 

ner i skålen.112  

 

 

 

                                                                 

110 Nils-Åke Tidman/Kerstin Wallin, Relief A – Livsvägar, 153. 
111Ibid., 157. 
112 Ibid., 159. 
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I kontrast till detta finns porträtteras i nästkommande bild en buddhist i vanliga kläder som sitter 

i meditationsställning med slutna ögon. Författarna skriver följande i bildtexten: 

En ung man mediterar. Först efter lång träning kan den som mediterar slappna av på 

djupet. Många västerlänningar och svenskar prövar på att meditera. Ganska få är 

medvetna om att enligt traditionell buddhism krävs det att man lever som munk eller 

nunna för att kunna meditera.113 

I bakgrunden på bilden syns en brun soffa, mannen sitter på ett trägolv i ett rum med 

grönblommiga tapeter. Han är klädd i vardagliga kläder, såsom tröja och jeans. Efter denna bild 

visar författarna tibetanska nunnor vid sitt kloster och bakom dem står en rad med bönekvarnar 

som innehåller heliga mantran, elva kvinnor syns på bilden och alla sitter ner utom en.  De är 

klädda i röda kläder och de håller sina händer knäppta. Den västerländska buddhisten Kamparås 

porträtteras i nästa bild. Hennes ansikte syns och överdelen av kroppen. Bilden är svartvit och 

bakom henne står två buddhastatyer. Kamparås blundar och mediterar.114  I intervjun med 

Kamparås finns också en liknande bild som den första, men denna gång har hon ögonen öppna 

och hon står mellan två buddhastatyer. Bilden är tagen från sidan och visar hennes högra sida 

av ansiktet. I intervjun med Tran finns en ansiktsbild där hon har svarta glasögon och en 

blomma i fastsatt i sin långärmade tröja, bakom henne finns olika blommor, det ser ut som hon 

står i en trädgård av något slag. Framför henne hänger ett föremål som visar Buddha och den 

hänger från en av grenarna. Tran ler på bilden, har munnen stängd och ser glad ut.115 

     I kapitlet ”Tempel och munkar” går det att finna en munk som sitter ner på en färgglad matta, 

bakom honom finns ett bönealtare, med olika mindre bilder, blommor, ljus och buddhastatyer. 

Munken är klädd i orange mantel.116 På den efterföljande sidan finns en bild som är tagen i 

Åsele och föreställer thailändska buddhister där en buddhastaty är i centrum på bilden, statyn 

är gjord av metall. Det är soligt väder och på bilden syns två kvinnliga buddhister och ett barn, 

där kvinnan till vänster lägger huvudet på statyn, barnet står framför henne.117 I bakgrunden 

syns skog och statyn står på en större grusplan. I nästa bild firas vesak och lekmännen som syns 

i bilden har en ljuscermoni tillsammans. Flertalet kvinnor syns i vita kläder och två av dem 

lägger tänder ljus. Några kvinnor sitter längre bort på golvet. De ser glada ut.118   

     Efter detta får läsaren ta del av ytterligare en tempelbild, då de visar en buddhistisk munk 

som vandrar igenom ett klosterområde i västra Kina. Han är klädd i sin mörkröda mantel och 

                                                                 

113 Nils-Åke Tidman/Kerstin Wallin, Relief A – Livsvägar, 160. 
114 Ibid., 163. 
115 Ibid., 168. 
116 Ibid., 171. 
117 Ibid., 172. 
118 Ibid., 173. 
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bakom honom finns templet han bor i. Eftersom templet utgör majoriteten av bilden är det också 

det som ögat fokuserar på först. Bilden är i färg.  Läromedlets sista bild visar en relief som 

enligt bildbeskrivningen är från århundradet f.v.t och den finns på en stupa i Sanchi i Indien. 

Vid bildens nedre del finns flera hjortar. Bilden är en illustration av Buddhas första predikan, 

vilket skedde i Hjortparken i Sarnath. Bilden är i färg.119 

 

3.3.2 Religion och livet  
 

Läromedlet består av totalt 14 bilder. 

Detta läromedel har i sitt uppslag till kapitlet en bild på Buddha, den täcker sammanlagt två 

sidor och utgör inledningen till kapitlet. Bilden är i färg och det finns ingen bildbeskrivning. 

Det som däremot går att urskilja är att bilden visar Siddharta Gautama, vilken ligger ner och 

vilar i ett skogslandskap. Det finns olika rum inuti och det går att se massvis med små fönster.  

Vädret är dimmigt och i förgrunden skymtar olika stupor. 120  Nästkommande bild visar 

buddhismens utbredning och Theravadaländer är utmärkta med orange färg, resten av kartan är 

blå (visar hav) och gul (visar länder). Flertalet pilar finns på bilden som förklarar utbredningen. 

Några exempel är att Nepal är utmärkt som Buddhas hemtrakt och vid Japan står ”zen, den rena 

skolan”. Kina märks ut med Mahayana och Tibet med lamaism.121 

     I nästa bild sitter en buddhistisk munk i en röd mantel, han sitter på en bänk och läser olika 

heliga skrifter. Bakom honom finns buskar och träd och vid hans vänstra sida ligger två böcker, 

det går dessvärre inte att se deras titlar. Han har också en plåttermos vid sina fötter.122  

     Ring har valt att ta med ett tecknat träd som enligt honom skall symbolisera samsara och 

intill trädet står: ”Samsara är det eviga kretsloppet av liv. Du kan skära av grenen, du kan dö, 

men nya liv skapas, för du lever i det eviga kretsloppet om du inte dödar rötterna dvs. 

begäret.” 123  Detta träd är i färg, med svartbrun stam och gröna blad. Rötterna är tydligt 

markerade i bilden. Ring har också valt ut en tecknad stupa och intill den finns en pedagogisk 

beskrivning av stupans olika skikt med olika betydelser.124  

     På nästa uppslag får eleven som läser detta läromedel se en ung asiatisk munk, troligen i 

tonåren, som får sitt huvud rakat. I bildens bakgrund finns två pojkar, ungefär i samma ålder 

                                                                 

119Nils-Åke Tidman/Kerstin Wallin, Relief A – Livsvägar, 176. 
120 Börje Ring, Religion och livet, 182. 
121 Ibid., 185. 
122 Ibid., 187. 
123 Ibid., 189. 
124 Ibid., 190. 
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som den pojke som blir rakad. De bär orangea mantlar och Ring beskriver intill bilden att pojken 

får sitt hår rakat innan han blir novis, som ett tecken på att han prövar munklivet.125 De befinner 

sig i en enkel miljö, vita väggar och bruna dörrar och pojken som blir rakad tittar ner i marken. 

Under rubriken ”Högtider” finns en bild på ett tempelområde i Myanmar. Bilden visar både 

munkar i sina mantlar, dock framgår inte dess färg, men också människor klädda i vanliga 

kläder. De står med sina ryggar mot kameran, det är skymning ute och lampor är tända. Flertalet 

stupor finns med på bilden och i mitten syns en buddhastaty. Tempelområdet är det centrala i 

bilden.126 Under rubriken ”Buddhismen – sju utgångspunkter” illustreras olika bilder, och först 

får läsaren se blivande munkar som bärs av sina släktingar i en festival i Thailand. De ler, 

skrattar och är glada. De är utsmyckade med blommor, färgglada dräkter och i bakgrunden syns 

flera människor som besöker festivalen.127  

     Efter detta visas en bild på en offerritual av blommor, där dessa är olika färger och ligger i 

en metallskål på en bädd av blad. En kvinnlig buddhistisk asiatisk lekman ber nästa bild en bön 

och i sin hand håller hon en fågel som hon sen skall släppa ut, som symbol för att bättra på sin 

karma, vilket enligt bildtexten är vanligt i Sydostasien.128 Unga munkar i tonåren tar i nästa bild 

emot gåvor från kvinnor och barn som sitter på bastulindade mattor på gatan. Munkarna går på 

led i orangea mantlar och det syns totalt fem munkar på bilden.129 En anmärkningsvärd bild är 

den som följer efter munkbilden, dock visar denna också unga munkar i orangea kläder, närmare 

bestämt två stycken, varav en poserar framför en stridsvagn och den andra fotograferar honom. 

Året är enligt bildbeskrivningen 2006 och de befinner sig i Bangkok i Thailand. Bilden är tagen 

några dagar efter att militären tagit makten genom en blodig statskupp. Denna bild analyseras 

närmare i kapitlet Hur framställs buddhism i bilder och hur kan Rings bild på stridsvagnen 

tolkas närmare? (se kapitel 4.2).      

     Betoningen på högtiden vesak finns också med i detta läromedel. På bilden finns buddhister 

i vanliga kläder och buddhister i orangea mantlar. De flyttar en buddhastaty i Kungsholmen i 

Stockholm och över statyn bär en man ett orange paraply, det är soligt väder och det finns också 

två kvinnor på bilden.130  

      

                                                                 

125 Börje Ring, Religion och livet, 191. 
126 Ibid., 194. 
127 Ibid., 197. 
128 Ibid., 199. 
129 Ibid., 200. 
130 Ibid., 207. 
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En tavla finns på nästa bild och den föreställer den buddhistiska helvetestanken. Bilden är i 

svartvitt. Olika djävulsfigurer porträtteras, vilka bränner människor på bål och spetsar dem till 

döds, tyvärr står det ingenting om vart de hittat denna bild. Den sista bilden i läromedlet 

föreställer en begravningsritual, där asiatiska buddhistiska lekmän ber för de avlidna vid en 

buddhistisk grav i Japan.  Bilden är i färg och det finns både ett altare med blommor och mycket 

grönska i bakgrunden. Det är endast män på bilden och de är klädda i vanliga kläder, tröjor och 

jeans.131 

 

3.3.3 Mittpunkt – Religionskunskap 1  
 

Läromedlet består av totalt fem bilder. 

På den första sidan finns en helsida med Buddha på, bilden är tecknad och statyn är bronsfärgad. 

Han sitter i meditationsställning. Bakgrunden är ljusblå och golvet är av vinrött kakel.132 Efter 

detta får eleven ta del av en tidslinje, som alla kapitel i läromedlet totalt sett har. Denna tidslinje 

beskriver när de olika religiösa företrädarna levde och verkade inom olika religioner. Kring år 

600 f.v.t har de gjort en ring och i denna står det ”Buddhism, Buddha”.133 Buddhastatyer 

återfinns också i en annan bild i samma läromedel, men denna gång är statyn i grå betong och 

med skog runtomkring. Inga människor syns på bilden och han sitter i meditationsställning.134 

Under rubriken ”Zenbuddhism” får läsaren se ett tempel i Japan och platsen är Kyoto. I 

bildbeskrivningen förklarar författarna att bilden föreställer en zenträdgård, men att det är en 

trädgård helt utan träd. Bilden är i färg och den visar fyra stenblock som ligger på sand och 

grus.135 Läromedlet väljer i den sista bilden att lyfta fram munkar och här ser vi en gammal man 

klädd i sin orangea mantel. Bakgrunden är dimmig, det är svårt att avgöra var han befinner sig 

men klart är att det är soligt ute och träd går att skymta i bakgrunden.136 

 

 

                                                                 

131 Börje Ring, Religion och livet, 211. 
132 Bengt Tollstadius/Ingemar Öberg, Mittpunkt Religionskunskap 1, 94. 
133 Ibid., 95. 
134 Ibid., 98. 
135 Ibid., 101. 
136 Ibid., 103. 
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3.3.4 Din tro eller min? Religionskunskap för gymnasiet Kurs 1 
 

Totalt består läromedlet av 14 bilder. 

Kapitlet inleds med en bild på Gyatsos besök i egenskap av Dalai Lama i Stockholm 2003. Ett 

fullsatt globen visas och han syns på storbildsskärmar. I anslutning till detta visar författarna en 

bild på en ung munk i orange mantel som lägger blommor vid en Buddhastatys fötter i Bangkok 

i Thailand. Fötterna är guldfärgade och statyn verkar vara väldigt stor eftersom pojken ser liten 

ut i förhållande till statyns fötter.137 En japansk affärsman visas i det efterföljande och mannen 

bär en svart kostym. Han sitter i meditationsställning och blundar med händerna knäppta. Det 

är endast mannen som syns på bilden, han har klippts ut, troligen genom ett 

bildredigeringsprogram, och därför syns heller ingen bakgrund. Även i detta läromedel visas en 

bild på en liten pojke som får sitt hår avrakat. Hårtussar ligger på ett vitt lakan, han tittar ner i 

marken och bakom honom sitter en äldre munk och tittar på. Hus, av mer enkel konstruktion, 

syns i bakgrunden och även diverse träd. De sitter på ett stenblock och de äldre munkarna har 

röda mantlar på sig.138 I nästa bild syns två nunnor och fyra elever i olika åldrar, med ljusrosa 

mantlar, två äldre som uppskattningsvis är i tjugoårsåldern och fyra mindre barn som kan vara 

i tioårsåldern. De tar emot gåvor från en man med jeansjacka, uppskattningsvis är han tjugofem 

år gammal. Bakom nunnorna står fyra män, de ser ut att vara ungefär lika gammal som mannen 

i jeansjacka. De andra männen är vardagligt klädda och de vandrar längs en gata.139 Detta följs 

av en bild på en mandala140 av färgad sand.141        

     Nästa bild föreställer en jättelik buddhastaty i betong, vilken står upp och bakom honom 

finns en stenvägg. Fem buddhistiska asiatiska kvinnor i färgglada kläder med små barn i famnen 

tittar upp mot statyn.142 Detta följs av ännu en bild av Gyatsos besök i Stockholm, denna bild 

ser ut som den första bilden, men intill denna finns ansiktsbild på honom då han tittar ut över 

publiken, klädd i sin mantel. Han sitter i en trästol, intill denna bild finns ett porträtt av honom 

som ung med svartvit färg, bilden skall föreställa Gyatso som tioåring och bilden är tagen 

                                                                 

137  Erica Appelros, Anne-Christine Hornborg, och/Helena Röcklinsberg, Din tro eller min? Religionskunskap 

för gymnasiet – Kurs 1, 118. 
138 Ibid., 125. 
139 Ibid., 126. 
140Mandala är ett slags magiskt diagram, oftast i cirkelform med symbolisk betydelse i hinduisk men framför allt 

i buddhistisk tantrism. 
141 Erica Appelros, Anne-Christine Hornborg, och/Helena Röcklinsberg, Din tro eller min? Religionskunskap för 

gymnasiet – Kurs 1, 132. 
142 Ibid., 129. 
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1945.143 Det finns också ett porträtt på en japansk zenmunk i svarta kläder som sitter på knä i 

ett tempel. Bakom honom syns fönster och en stor kruka.144 En kvinnlig västerländsk buddhist 

illustreras i nästa bild. Kvinnan ber vid sitt husaltare, vilket rymmer flertalet blommor och en 

buddhastaty. På andra sidan uppslaget syns två kvinnor som lämnar offergåvor vid 

Shwedagontemplet i Rangoon i Burma. I bakgrunden syns en jättelik stupa i guld och en klarblå 

himmel. Kvinnorna bär i klänningar. Stupan tar upp mest utrymme i bilden och det är denna 

som fångar ögat först.145 Till sist har författarna valt ut en västerländsk blond kvinna som sitter 

i träningskläder (med röd tröja och grå mjukisbyxor). Hon mediterar i meditationsställning. 

Hennes ögon är slutna och hennes händer vilar mot knäskålarna.146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

143Erica Appelros, Anne-Christine Hornborg, och Helena Röcklinsberg, Din tro eller min? Religionskunskap för 

gymnasiet – Kurs 1, 131. 
144 Ibid., 133. 
145 Ibid., 134. 
146Ibid., 136. 
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3.3.5 Likheter och skillnader– bildanalys 
 

Nedan presenteras två cirkeldiagram, där respektive diagram innehåller en förteckning över 

läromedelsförfattarnas val av bilder utifrån respektive kursplan. Detta följs av en komparativ 

analys av samtliga läromedels bilder. Samtliga kategorier i de båda tabellerna är avrundade till 

procentuella heltal.  

 

Diagram 1: Val av bilder i läromedlen för Religionskunskap A  

I det ovanstående cirkeldiagrammet ser fördelningen ut på följande sätt: ”Historia” tar upp 10 

%, ”Tecknade träd” 3 %, ”Högtider/Ritualer” 13 %, ”Lekmän i väst” 16 %, ”Tavlor/Reliefer” 

6 %, ”Tempel/Stupor” 13 %, ”Buddha” 10 %, ”Nunnor/Munkar/Noviser” 23 %, ”Lekmän i 

Asien” 3 % och ”Dalai Lama” 0 %. 

NUNNOR/MUNKAR/NOVISER; 
23%

LEKMÄN I VÄST; 16%

TEMPEL/STUPOR; 13%

HÖGTIDER/RITUALER; 
13%

HISTORIA; 10%

BUDDHA ; 10%

TAVLOR/RELIEFER; 6%

LEKMÄN I ASIEN; …

TECKNADE TRÄD; 3%

DALAI LAMA; 0%

Översikt av bilder för Religionskunskap A
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Diagram 2: Val av bilder i reviderade läromedlen för Religionskunskap 1 

I det ovanstående cirkeldiagrammet ser fördelningen ut på följande sätt: ”Historia” tar upp 5 %, 

”Tecknade träd” 0 %, ”Högtider/Ritualer” 5 %, ”Lekmän i väst” 10 %, ”Tavlor/Reliefer” 0 %, 

”Tempel/Stupor” 10 %, ”Buddha” 21 %, ”Munkar/Nunnor/Noviser” 21 %, ”Lekmän i Asien” 

5 % och ”Dalai Lama” 21 %. Nedan följer närmare resonemang kring de båda diagrammen. 

 

Först och främst måste vi i en jämförelse av denna karaktär ta hänsyn till att de olika läromedlen 

har olika långa kapitel om buddhism och således har också några läromedel fler bilder än andra, 

vilket också kan påverka resultatet i ovanstående cirkeldiagram.  

     Sammanfattningsvis tenderar de undersökta A-läromedlen att lägga större vikt vid den 

buddhistiska historien (10 % respektive 5 %), Buddha fokuseras något mer i 1-läromedlen (21 

%), även om det endast skiljer en bild i antal. Munkar, nunnor och noviser lägger samtliga 

läromedel vikt vid (23 % respektive 21 %), men A-läromedlen har två bilder mer på munkar, 

nunnor och noviser, än vad 1-läromedlen har. Lekmän i väst fokuseras mer i A-läromedlen 

jämfört med 1-läromedlen (16 % respektive 10 %). Ett av de sistnämnda har en bild på en 

japansk buddhistisk lekman detta finns inte i A-läromedlen, då de istället har en bild på 

NUNNOR/MUNKAR/NOVISER; 
21%

BUDDHA ; 21%

DALAI LAMA; 21%

LEKMÄN I VÄST; 10%

TEMPEL/STUPOR; 10%

LEKMÄN I ASIEN; 5%

HÖGTIDER/RITUALER; 
5%

HISTORIA; 5%
TECKNADE TRÄD; 0%

TAVLOR/RELIEFER; 0%

Översikt av bilder för Religionskunskap 1
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kvinnliga buddhister, vilket inte återfinns i 1-läromedlen (3 % respektive 5 %), Tempel och 

stupor fokuseras inte lika mycket som exempelvis munkar och nunnor, även om de också utgör 

en stor del däremot finns det mer bilder på tempel och stupor i A-läromedlen jämfört med 1-

läromedlen (13 % respektive 10 %), Högtider och ritualer lägger A-läromedlen mer vikt vid än 

1-läromedlen (13 % respektive 5 %). Buddhistiska tavlor och bilder på en relief återfinns endast 

i A-läromedlen (6 % respektive 0 %). Detsamma gäller det tecknade träd som symboliserar 

samsara (3 % respektive 0 %). Bilder på Gyatso finns endast i 1-läromedlen (0 % respektive 21 

%).  
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4 Diskussion 
 

I detta kapitel ställs resultatet från undersökningen i relation till de teorier som nämnts i 

tidigare kapitel och annan aktuell forskning inom området. Hur buddhism framställs i 

läromedlens bilder. Diskussionskapitlet avslutas med en närmare analys av en 

anmärkningsvärd bild. 

 

4.1 Läromedlens porträttering av buddhism  
 

Samtliga läromedel lägger i skriven text vikt vid Buddha, den buddhistiska läran men även 

kring munk – och nunneliv. I sin helhet sker en fokusering kring buddhismens lära snarare än 

hur buddhister praktiskt lever, de enda buddhister som beskrivs utifrån dess praktiska kontext 

är munkar och nunnor. Det finns bristfällig information hur buddhistiska lekmän lever i 

samtliga läromedel, de enda konkreta exempel är intervjuerna med Kamaprås och Tran, vilket 

inte ger en bred bild av hur lekmän inom buddhism lever. Fler belysande exempel hade varit 

värdefullt. Läromedlen saknar beskrivningar av hur buddhistiska lekmän lever i andra delar av 

världen, då det endast är två västerländska buddhister som nämns i intervjuerna.  

     Att beskriva buddhism med vikt vid munkar, nunnor och tempelliv innefattar flertalet risker. 

Bland annat beskrivs då buddhism, vilket tidigare nämnts, i läromedel som ”en” religion, som 

något enhetligt där all form av buddhism skall rymmas under samma tak och hänsyn tas då inte 

till dess olikheter, vilket även Hedin och Nielsen Jr., kritiserat. Buddhism bör inte och skall inte 

beskrivas som något gemensamt, enhetligt eller sammanhängande, utan är ett mycket komplext 

fenomen. Därför skall vi undvika att utesluta viktiga delar av buddhism. Dessutom leder detta 

till att läromedlen i stort beskriver buddhism i termer av en filosofi. Det verkar dock hos Din 

tro eller min? finnas en ambition att förneka påståendet att buddhism skall ses som en filosofi, 

men deras övriga bildval, fokus kring Buddha, läran och tempelliv leder till att ambitionen 

överskuggas av dess övriga porträttering.  

     Sammantaget beskriver läromedlen endast några få buddhistiska ritualer och jag 

argumenterar för att det krävs ytterligare exempel och längre redogörelser för att vidga bilden 

av buddhism. I en beskrivning av buddhism baserat på några ritualer kan det resultera i en 

uppfattning om att dessa är de enda ritualer som finns inom buddhism. Inte sällan kopplas 

ritualerna till högtiden vesak, eller kring munk - och nunneliv. Även om vesak är en central och 

viktig högtid ger författarna bilden av att den enda stora högtiden är vesak, de bör nämna flera. 
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Religion och Livet verkar dock ha en ambition att beskriva buddhismens praktiska sidor under 

rubriken ”Sju utgångspunkter”, dessvärre faller detta något eftersom vesak är den enda högtid 

som läromedlet sammantaget nämner i text – och bild. Fler konkreta exempel hade varit en 

nödvändighet för att uppfylla deras ambition.  

     Det finns även en tydlig problematik i att samtliga läromedel i sina beskrivningar av 

buddhistiska inriktningar utgår från theravada - mahayanabuddhim, där den förstnämnda 

skildras som en ursprunglig form av buddhism, en äldre och mer strikt lära med betoning kring 

det filosofiska och vid munkar samt nunnor. Mahayana framställs istället i läromedlen som 

theravadas motsats och läromedelsförfattarna skildrar inriktningarna i relation till varandra, där 

fokus ligger i att beskriva dess olikheter, vilket tydligt visar sig i Rings läromedel Religion och 

Livet då han jämför inriktningarna i två separata listor, dessutom på samma sida. Unikt för 

analysen är att Mittpunkt – Religionskunskap 1, trots sina få sidor, behandlar theravada- och 

mahayanabuddhism mest. Problemet kvarstår, i enlighet med det Nielsen Jr. ställer sig kritisk 

till, nämligen att läromedelsförfattarna lägger vikt vid Asien i sina beskrivningar av buddhism 

och att det inte finns några närmare förklararingar hur buddhismens spridning utifrån dessa 

inriktningar hänger ihop med buddhismens växande inflytande i väst. Därför skapas det en 

distinktion mellan dessa två inriktningar och västerländska buddhister, där de sistnämnda av 

läromedelsförfattarna beskrivs som att de ”plötsligt” blivit intresserade av buddhism, att det 

hjälper dem i sin vardag och att meditation endast i en västerländsk kontext kan förstås en 

stressminskande faktor. Kanske fanns det fler orsaker som inte kommer fram i intervjun?   

     Analysen av undersökningens resultat visar dock att A-läromedlen fokuserar något mer på 

buddhism i väst och i Sverige samt att de redogör för religiösa konflikter i buddhismens namn. 

Det verkar därmed också finnas en intention att beskriva svenskars och väst intresse för 

buddhism som något nytt vilket leder oss tillbaka till Saids reflektioner då detta kan förstås som 

västvärldens syn på buddhism som något ”annorlunda”. Vidare kan läromedelsförfattarnas 

intention i att förklara buddhism som något intressant för västerlänningar härledas till Keowns 

tanke om en existerande västerländsk idealbuddhism, där väst bortser från vissa delar av 

buddhism och anpassar det till sin egen vardag och den kultur västvärlden vilar på.  

     Mittpunkt – Religionskunskap 1 ger en bild av meditation som något universellt. Detta kan 

också kopplas till Saids resonemang om västerlänningars intresse för ”det andra”, där ”deras 

sätt” att leva anpassas till ”vårt sätt” att leva, där meditation i detta fall står för ”det annorlunda”. 

Eftersom det finns olika sätt att meditera på och eftersom målet med meditation inte ser likadan 

ut för en västerlänning som anammat meditation jämfört med en praktiserande buddhist leder 

författarnas resonemang istället till en felaktig tolkning av begreppet.  
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Trots att Relief A – Livsvägar bemöter kritiken att buddhistisk meditation inte skall 

sammanlänkas med västerländsk meditation krävs det ytterligare förklaringar och 

förtydliganden kring detta för att ge elever en bild av meditation och hur det kan förstås baserat 

på kulturella faktorer.  

4.2 Hur framställs buddhism i bilder och hur kan Rings bild på stridsvagnen 
tolkas närmare?  

 

Utifrån studiens tredje frågeställning lägger läromedelsförfattarna i sina val av bilder vikt vid 

kring munkar, nunnor samt noviser och det finns fler bilder på detta än på västerländska 

buddhister, även om det förekommer bilder på västerländska buddhister för båda 

religionskurserna. När Din tro eller min? nämner att Gyatso ler vänligt behöver det inte betyda 

att buddhism genom ordet ”vänligt” framställs som en vänlig religion, men när läromedlet i 

övrigt inte behandlar kritiken mot att väst ofta tenderar att uppfatta buddhism som en vänlig 

och fredlig religion kan valet av ordet ”vänlig” ändå i sammanhanget ha viss betydelse. Hade 

Appelros et al. undvikit ordet ”vänlig” hade meningen och sättet det går att tolka denna mening 

på fått en annan betydelse, jag argumenterar därför för att läromedelsförfattare bör undvika 

sådana värdeladdade ord, för att hålla sig borta från missuppfattningar. Ordet ”vänlig” stärker 

Härenstam och Keys resonemang kring att västerlänningar, således även svenska författare till 

religionsläromedel, framställer buddhism som fredligt och som en filosofi.  

     En generalisering av buddhism utan konkreta belysande exempel kan i ett större perspektiv 

leda till felaktiga framställningar, vilket kan kopplas till Nielsen Jr. och Hedins kritik kring 

tanken på buddhism som en enhetlig religion. Däremot visar bilden på munken, som poserar 

framför en stridsvagn i Religion och livet, att buddhism inte alltid kan ses som en fredlig religion 

och liknande bilder förekommer inte något av de andra läromedlen. Buddhism beskrivas ofta, i 

enlighet med Härenstam, som fredens religion och i denna framställning betonas frånvaron av 

den typ av religionskrig som går att finna i den kristna kyrkans historia, samt att det finns en 

möjlighet till att buddhism inte i så hög grad som en del andra religioner varit indragna i sådana 

konflikter. Dessutom får vi inte bortse från det faktum att buddhism rent historiskt, men också 

i den mer närliggande tiden, exploaterats för olika politiska syften och buddhism har också 

kommit att användas för att rättfärdiga militära företag. Med anledning av detta finns det alltså 

en poäng att välja ut icke-fredliga bilder som motverkar fredliga föreställningar, för att på så 

sätt ta hål på den västerländska kulturella uppfattningen om buddhism som ett fredligt alternativ 

och Rings bild på stridsvagnen är därmed ett exempel på detta.   
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4.3 Beskrivningen av buddhism utifrån teorin om kristocentrism  
 

Mittpunkt – Religionskunskap 1 visar bland annat att de förhåller sig till kristocentrism, då 

genom rubriken ”Vi jämför Buddha och Jesus”. Genom detta val av rubrik kan elever bli 

påverkade i sin syn på buddhism då buddhism enligt rubriksättningen skall sättas i relation till 

kristna värderingar och det svenska samhället, vilket i sin tur bygger på en kristen värdegrund. 

Ett ytterligare exempel på detta är då samma läromedelsförfattare nämner Buddha i en tidslinje 

där också Jesus benämns, det skapar eventuellt en uppfattning hos elever att Buddha skall 

förstås på samma sätt som Jesus. Kristocentriska tankegångar finner vi även i ytterligare en 

tidslinje från A-läromedlet Relief – Livsvägar, där ”Den historiske Buddha” nämns intill ”Jesus 

föds”. Båda läromedlen visar alltså liknande tendenser till en kristocentrisk vinkling.  

     Informationen i läromedlen tenderar att härledas till ett försök att finna en rationell religion, 

en religion som stämmer överens med den kristna uppfattningen om vad en religion är och hur 

religioner skall tolkas och förstås. Detta stärker Keown och Gombrich påståenden kring detta. 

Då läromedlen beskriver buddhism utifrån ett kristocentriskt förhållningssätt försöker de i 

buddhism finns en grundare, en gudssyn och en urkund som egentligen inte är förenlig med 

buddhism i sig. Utifrån detta resonemang resulterar läromedelsförfattarnas porträttering av 

buddhism i att de inte ser buddhism utifrån vad det är, utan utifrån vad det ”bör” vara utifrån 

den västerländska lins som även Said ger uttryck för i sin teori om orientalism.  
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5 Avslutande reflektioner 
 

I detta kapitel presenteras slutsatser genom att uppsatsens frågeställningar besvara var för sig. 

Därefter genomförs en slutdiskussion av allmän karaktär och studien avslutas med förslag 

fortsatt forskning inom området. 

 

5.1 Slutsatser  
 

Hur beskriver läromedlen buddhism? Vilka likheter och skillnader finns i läromedlens 

beskrivningar? 

Buddhism beskrivs i stort med fokus på Buddha, den buddhistiska läran munkar, nunnor, 

noviser och tempelliv. Den praktiska sidan av buddhism står i skuggan av teoretiska 

resonemang, den enda högtid läromedlen konkret nämner är vesak. Vissa tendenser finns att 

beskriva buddhism som ett fredligt alternativ. A-läromedlen fokuserar i högre utsträckning på 

buddhism i Sverige och den buddhistiska historien. I deras redogörelser syns en koncentration 

kring meditation och västs intresse för buddhism, vilket även visar att de troligen omedvetet 

utgår från den orientalistiska teoribildningen som Said redogör för. Detta visar sig även i 

kristocentriska yttranden, där västs intresse för det annorlunda benämns, vilket bör förstås 

utifrån en västerländsk och kristen kultur. De reviderade 1-läromedlen visar större intresse för 

buddhism i en mer samtida kontext. Rings beskrivningar av buddhistiska konflikter skiljer sig 

i stort från de andra läromedlen, men det finns i övriga sidor även tendenser hos Ring att 

beskriva buddhism som en enhetlig lära. Resultatet visar också på ett mer allmänt plan att 

teorierna om orientalism och kristocentrism i allra högsta grad hör ihop, där det ena inte 

utesluter det andra, därför måste denna studies resultat i synnerhet förstås utifrån båda dessa 

teoribildningar.  

Går det att urskilja om de äldre respektive yngre läromedlen fokuserar på theravadabuddhism 

och mahayanabuddhism? Om det sker en fokusering, hur tar sig detta uttryck? Vilka likheter 

och skillnader finns i läromedlens beskrivningar av inriktningarna?  

Samtliga läromedel utgår från theravada – och mahayanainriktningen i deras beskrivningar av 

de buddhistiska inriktningarna. Dessa inriktningar beskrivs i samtliga läromedel som varandras 

motpoler, de sätts i relation till varandra och jämförs sinsemellan. Det finns inget närmare 

resonemang kring hur dessa inriktningar spreds från Asien till Europa och västerlänningars 
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intresse för buddhism beskrivs ha sin grund i en stressad västerländsk vardag, snarare än i ett 

historiskt och samtida intresse för ”det annorlunda”. Läromedlen saknar också i stort exempel 

på hur lekmän lever inom buddhism och dess olika former. Den enda konkreta informationen 

som finns gällande detta är i läromedlet Relief - Livsvägar, vilket har två intervjuer med två 

västerländska buddhistiska lekmän. 

Vilka bilder har de äldre och yngre läromedlen valt ut? Vilka likheter och skillnader finns i 

författarnas val av bilder?  

Samtliga läromedel fokuserar i sina bildval på munkar och nunnor, däremot finns det också i 

Din tro eller min? samt Relief – Livsvägar några få bilder på buddhistiska lekmän i väst. Den 

mest utmärkande bilden är den Ring har med i sitt läromedel Religion och Livet, vilken visar 

en munk som poserar framför en stridsvagn i Bangkok 2006. Bilden sätts i relation till hans text 

om konflikter i buddhismens namn, dock visar han i resten av läromedlet inga bilder på 

exempelvis västerländska munkar. Jag argumenterar för att det hade behövts fler bilder i Rings 

läromedel som kan härledas till icke-fredliga framställningar av buddhism, även om hans val 

av bild är ett viktigt ställningstagande. En icke-fredlig bild i ett helt kapitel om buddhism är i 

det stora hela ändå missvisande för en rättvis framställning av buddhism som religion. I en 

komparation till studiens andra analyserade läromedel kan ändå denna enskilda bild verka i 

positiv riktning, då Ring trots allt är den enda författaren som väljer en sådan bild.  

5.2 Slutdiskussion 
 

Det har visat sig svårt att finna orsaker till varför läromedelsförfattarna beskriver buddhism som 

de gör, samt det faktum att de tenderar att behandla den buddhistiska läran i större utsträckning 

än dess praktiska sidor. Rimligtvis borde de reviderade läromedlen ha haft mer uppdaterad och 

bredare information om buddhism, men denna tanke föll i och med studiens resultat. Klart är 

att de utgår från teorin om orientalism och kristocentrism. Något centralt är också att de 

läromedel som undersökts är skriven efter två kursplaner, därmed måste läromedelsförfattarna 

förhålla sig till detta i sitt utformande. 

     I ett vidare perspektiv rymmer utformningen av kursplanerna en viss problematik, då det 

inte nämns på ett djupare plan vad exakt läromedlen skall behandla och vilka typer av bilder 

som skall finnas med i läromedel. Detta gör att läromedelsförlagen, trots direktiv från respektive 

kursplan, har en viss valfrihet i utformningen av dessa, vilket i sin tur kan härledas till att det 

finns likheter, men också vissa skillnader i läromedlen.  
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Dock kan det, till kursplanernas försvar, vara svårt att exakt beskriva bilder och textstycken i 

en utformning av kursplaner, men jag menar ändå att det från båda sidor finns en viss 

problematik i sammanhanget. Det är i sammanhanget synnerligen beklämmande att 

läromedelsförfattarna inte behandlar orientalism och kristocentrism, då det hade kunnat bredda 

elevernas förståelse av buddhism. Anledningar till detta kan också vara att kursplanerna inte 

tydligt nämner att läromedel skall behandla detta. Rimligen borde därför gymnasielärare i 

undervisning tala om fenomen som ”andrafiering” och vad det egentligen innebär för att bredda 

elevers förståelse för religion och dess komplexa natur.    

     En tänkbar orsak till studiens resultat kan återkopplas till Härenstams resonemang kring att 

läromedel måste komprimeras och att viktiga delar därmed utesluts. När tryckta läromedel 

skrivs med få sidor begränsar det också författarnas möjligheter att exemplifiera och förklara 

olika påståenden i viss mån, vilket leder till att eleven lämnas med många obesvarade frågor. 

En annan tänkbar orsak kan vara att författarna fått direktiv från läromedelshandläggarna och 

förlagen att de delar de behandlar skall finnas med och att det då finns lite utrymme för att 

ytterligare utläggningar. 

     Studien visar därmed i ett vidare perspektiv att de undersökta läromedlen för 

religionskunskap eventuellt behöver kompletteras med annan form av studiematerial, eftersom 

det visat sig att de inte innehåller tillräckligt med information i förhållande till den problematik 

som forskningsfältet lyfter fram. Det ligger också i gymnasielärares ansvar att ständigt 

uppdatera sig i sin information om buddhism och min förhoppning är att svenska 

gymnasielärare i religionskunskap känner till och verkligen förstår vilka effekter en snäv 

definition av buddhism har för förståelsen av området i sin helhet. Studiens resultat stärker 

därmed det faktum att vi bör fortsätta fundera på var vi drar gränsen för vad som klassas som 

buddhism och inte, men också vem som egentligen är buddhist?  

 

5.3 Förslag till fortsatta studier 
 

Denna studie har visat att det krävs fler undersökningar och mer forskning i hur 

läromedelsförfattare framställer buddhism, då studiens resultat liknar de tankar forskningsfältet 

har kring buddhism och dess framställning i väst. Eftersom denna studie är av mindre karaktär 

och endast analyserar Religionskunskap A, samt reviderade läromedel för Religionskunskap 1, 

kan det därför vara relevant att eventuellt analysera läromedel skrivna efter att den nya 

läroplanen trädde i kraft hösten 2011. Jag argumenterar slutligen för ett behov av intervjustudier 

med gymnasielärare för att försöka bringa klarhet i hur de ser på porträttering av buddhism, 
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både hur de anser att läromedel framställer buddhism, men också hur de i egen undervisning 

förhåller sig till teorierna om orientalism och kristocentrism, om de medvetet berör teorierna 

och hur då detta eventuellt görs.  

     En annan fråga vi bör ställa oss är hur gymnasielärare arbetar för att undvika snäva 

framställningar av buddhism? Dessa studier skulle kunna bringa viss klarhet i hur läget ser ut 

på området i den faktiska skolvardagen på gymnasieskolor i Sverige. Då denna studie enbart 

utgick från tryckta läromedel skulle forskning i framtiden även kunna analysera E-läromedel 

för religionskunskap för att se om resultatet i denna undersökning även kan appliceras på deras 

porträttering av buddhism. Till sist är min förhoppning är att studien kan bidra till vidare 

forskning inom området och vidga problematiken hur buddhism framställs i en västerländsk 

kontext, men även att väcka ett intresse för den problematik tryckta läromedel kan innebära.  
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Sammanfattning 
 

I detta kapitel sammanfattas uppsatsen i sin helhet. 

 

Denna läromedelsanalys som utförts syftade till att undersöka hur olika läromedel framställer 

buddhism. För att söka svar på detta undersöktes och analyserades två läromedel för 

Religionskunskap A samt två reviderade läromedel för Religionskunskap 1, utifrån 

läromedelsförfattarnas beskrivningar av buddhism och de bilder som valts ut. Texter och bilder 

har analyserats för att skapa en helhetsuppfattning om hur läromedlen framställer buddhism. 

Syftet besvarades genom att undersökningen baserades på tre delstudier, där två 

undersökningsmetoder utgjorde grunden, det vill säga kvalitativ – och hermeneutisk metod. 

Samtliga av läromedlens bilder studerades utifrån semiotisk bildanalys. Varje delstudie 

utgjorde därför en egen frågeställning.  

     Sammantaget visar studiens resultat att samtliga läromedel i texter och bilder lägger vikt vid 

Buddha, den buddhistiska läran, munkar, nunnor, noviser och tempelliv, där den praktiska sidan 

av buddhism hamnar i skuggan av läran. Vesak är den enda högtid som nämns med belysande 

exempel och som författarna visar bilder på. Största skillnaden mellan läromedlen är att de för 

Religonskunskap A fokuserar i högre utsträckning på buddhister i väst samt lägger mer vikt vid 

den buddhistiska historien än vad de reviderade 1-läromedlen gör. Dessvärre kan deras 

beskrivningar av västerländska buddhister och den buddhistiska historien härledas till teorierna 

om orientalism och kristocentrism, då de visar flertalet exempel på detta. Att de utgår från 

teorierna om orientalism och kristocentrism kan förklaras med att författarna baserar sina 

beskrivningar av buddhism utifrån en västerländsk kultur. Dessutom är A-läromedlens 

beskrivningar av västerländska buddhister och den buddhistiska historien bristfälliga (Jmf 

3.1.5). Vidare utgår samtliga läromedel från theravada – och mahayanabuddhister i deras 

beskrivningar av buddhistiska inriktningar, de jämförs och sätts i relation till varandra, men de 

framställs också som varandras motpoler, vilket i sin tur stärker det faktum att de undersökta 

läromedlen ger en snäv bild av buddhism. 

     Utifrån studiens resultat sker en argumentation kring att samtliga läromedel som undersökts 

eventuellt behöver kompletteras med övrigt studiematerial i undervisning och det bör ligga i 

gymnasielärarnas ansvar att ge elever en mer omfångsrik uppfattning av buddhism än den som 

de undersökta läromedlen ger. När resultatet analyserades uppkom svårigheter att finna 

ytterligare orsaker till studiens resultat, förutom kopplingen till teorierna om orientalism och 
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kristocentrism. Några tänkbara orsaker skulle rimligen kunna vara att författarna tvingas 

komprimera beskrivningen av buddhism då läromedel inte kan författas med obegränsat antal 

sidor. Författarna kan också ha fått direktiv av respektive läromedelsförlag att beskriva 

buddhism på ett visst sätt, vilket denna studies resultat redogör för. Utformningen av respektive 

kursplan kan också verka hämmande för en rättvis framställning av buddhism. Följaktligen 

behöver författarnas val av fokusering inte nödvändigtvis härledas till deras personliga 

betraktelsesätt vad gäller buddhism. 
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