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1. Inledning 

Utbildningen och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 

kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.1 

 

Buddhismen ses idag av många i Sverige som en positiv och vis religion, kanske inte ens som 

en religion utan mer som ett levnadssätt eller en filosofi.2 Är en av världens fem 

världsreligioner inte en religion? Enligt Katarina Plank, religionshistoriker vid Karlstads 

universitet är svaret inte självklar för många svenskar.3 I media målas ofta upp en 

övervägande positiv bild av buddhismen med fokus på andlighet, frälsning, välmående och 

fredliga protester.4 Enligt David Thurfjell, religionshistoriker och professor vid Södertörns 

högskola, svarar privatpersoner tvekande på frågan om buddhismen verkligen är en religion, 

eller om den snarare är en livsfilosofi.5 Finns liknande uppfattningar även bland 

religionslärare? Dessa frågor är intressanta att undersöka för mig som blivande 

religionslärare. Religion är ett ämne där personliga åsikter och tankar lätt får stort utrymme 

och tolkningar riskerar därmed att bli subjektiva. 

 

Religionsämnet speciella ställning har fångat mitt intresse och under vårterminen 2017 skrev 

jag en konsumtionsuppsats om hur buddhismens omformats i västvärlden sedan 1800-talet. 

Den föreliggande studien blir en fortsättning där jag kan undersöka om omformningen nått 

skolorna. Enligt skollagen ska undervisningen vara neutral och vila på en vetenskaplig grund.6 

Samtidigt ska den, enligt läroplanen, överföra ett kulturarv från en generation till nästa. Dessa 

två uppdrag kan bli problematiska att förena i undervisningen om buddhismen, om den 

beskrivs avskalad från religiösa inslag. Enligt forskare såsom Plank och Thurfjell är den 

asiatiska buddhismen nämligen en religion som rymmer generella religiösa attribut. Och 

forskare som Fredric Lenoir, Charles S. Prebish och Martin Bauman menar att bilden av 

                                                 
1 Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket. s 2. 

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.264932!/Lgr11_Del_1_och_2.pdf (hämtad 2017-12-29) 
2 Ahlstrand, Kajsa & Gunner, Göran. (2008). Guds närmaste stad? en studie om religionernas betydelse i ett 

svenskt samhälle i början av 2000-talet. Verbum. s. 227.   
3 Plank, Katarina. (2009). ”Buddhister och buddhism – asiatiska tempel, kovertiter och mindfulness terapier”. 

Artikel i Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring. Studentlitteratur AB. s. 222.  
4 Thurfjell, David. (2015). Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen. Molin & Sorgenfrei 

förlag. s. 165. 
5 Thurfjell. (2015). Det gudlösa folket. s. 140.  
6 Skolverket. (2017). ”Skollag”. Sveriges riksdag. Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 (Hämtad 2018-01-2) 
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buddhismen i västvärlden inrymmer så många omtolkningar gentemot den asiatiska 

buddhismen att den bör benämnas västerländsk buddhism.7 I vilken grad påverkas 

religionsundervisningen av dessa omtolkningar? Hur går de att förena med en 

undervisningsform som ska överföra kunskap från generation till generation?  

  

                                                 
7 Lenoir, Frédéric. (1999). ”The Adaptation of Buddhism to the West”. Diogenes issue 187.  

(September 1999): 100–109.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Min hypotes i denna uppsats är att religionslärare på högstadiet i sin undervisning presenterar 

buddhismen som en positiv och odogmatisk tradition där religiösa aspekter tonats ned. Syftet 

med denna uppsats är att undersöka om denna hypotes håller eller om den måste revideras 

eller förkastas. Detta kommer att ske med hjälp av följande frågeställningar:  

- Hur presenterar lärarna buddhismen i undervisningen? 

- På vilka fakta och perspektiv lägger lärarna fokus?  

- Hur bedömer lärarna att deras elever uppfattar buddhismen jämfört med andra religioner?  

 

2.1 Avgränsningar 

Trots att den tredje frågeställningen rör elevers uppfattning om buddhismen så kommer inga 

elever att intervjuas eller höras för arbetet. Studien har begränsats till lärarnas bild av 

buddhismen och av deras bedömning av hur eleverna tänker om den. 

2.2 Disposition 

Studiens syfte är att pröva ovanstående hypotes om huruvida religionslärarna i skolan 

förmedlar en bild av buddhism som odogmatisk och positiv där religiösa aspekter tonats ner. 

För att pröva hypotesen är intervjuerna med lärarna studiens stomme och det material som i 

stor utsträckning möjliggör en resultat-, slutsats- och diskussionsdel. För att läsaren så tidigt 

som möjligt ska få kännedom om hur materialet har samlats in och bearbetats inleds studien 

med en metoddel där olika delar av empiriinsamlingen och bearbetningen förklaras och 

problematiseras. Därefter följer en bakgrund som ämnar att ge läsaren en grund för att följa 

med i kommande delar av studien. I bakgrundsdelen följer en kort inblick i tidigare forskning 

som bedrivits inom området. Sedan presenteras studiens teoridel som utgör ramverket för hur 

det insamlade och analyserade materialet tolkas och prövas mot studiens hypotes. Därefter 

följer resultatet där lärarnas intervjuer presenteras och analyseras utifrån studiens teorier. 

Sedan följer slutsats och diskussion som ämnar att problematisera och summera studiens 

resultat utifrån syftet. Därefter sammanfattas studien och avslutas med referenslista och bilaga 

innehållande intervjuguiden.  
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3. Metod 

Denna studie har en kvalitativ utgångspunkt där insamlingsmetoden är semistrukturerade 

intervjuer. I detta kapitel diskuteras metodens olika delar och deras för- och nackdelar.  

3.1 Kvalitativ metod 

Samhällsvetenskaplig forskning bedrivs med kvalitativ och/eller kvantitativ forskning. I 

denna studie används en kvalitativ metod. Kvalitativ forskning är enligt Alan Bryman, 

Professor of Organisational and Social Research, University of Leicester, inriktad på att skapa 

förståelse för människors idéer och attityder som ligger till grund för hur de interpreterar 

verkligheten.8 Både kvantitativ och kvalitativ forskning används för att förklara skilda 

fenomen, men kvantitativ forskning är i jämförelse med kvalitativ mer ytlig och bygger på 

större mängd data. 

En kritik som brukar riktas mot kvalitativ forskning är att forskningen är subjektiv och 

påverkas av forskarens personliga värderingar och uppfattningar vilket i sin tur påverkar 

resultatet. En annan kritisk synpunkt är att intervjuer och gruppdiskussioner, som ofta 

används i kvalitativ forskning, är svåra att upprepa på ett likartat sätt så att resultatet kan 

prövas.9 Trots detta är en kvalitativ metod att föredra i en studie som denna då syftet är att ta 

reda på hur lärarna beskriver och uppfattar olika fenomen, och att samtidigt fånga deras 

personliga reflektioner och åsikter.  

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Semistrukturerad intervju 

Då studiens syfte är att studera vilken bild av buddhismen som presenteras i 

religionsundervisningen samt lärarnas och elevernas syn på buddhismen valdes individuella 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod för empirin. Semistrukturerade 

intervjuer passar studiens syfte att nå lärarnas personliga tankar då den är flexibel och ger 

utrymme för öppna frågor. ”I den mer ostrukturerade intervjun försöker man framhäva varje 

enskild intervjus djupvaliditet, strävan att låta intervjupersonen berätta sin historia”.10 Genom 

                                                 
8 Bryman, Alan. (2016). Social research methods. Oxford University Press. s. 341, 344.  
9 Ibid s. 18.  
10 Ibid. s. 113. 
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öppna frågor och möjlighet till både reflektion och följdfrågor erbjöd semistrukturerade 

intervjuer god möjlighet att nå lärarnas tankar kring sin religionsundervisning.  

 

Den semistrukturerade intervjun består av ett mindre antal frågor, se bilaga, och byggs kring 

informantens svar. Följdfrågor och djupdykningar i informantens svar är alltså viktiga delar i 

semistrukturerade intervjuer. Det är dock viktigt att inte låta informanten sväva ut alltför 

mycket utan tematiskt gå igenom de frågor som finns med i intervjuguiden.11  

 

En fördel med intervju som metod är även den direkta feedback intervjuaren kan få när 

mikrofonen stängs av. Den intervjuades tankar om intervjun i sig kan vara mycket värdefulla 

för framtida intervjuer och för ämnet i stort. Genom att ta lärdom av intervjuerna och 

utvecklas i sin roll som intervjuledare kan intervjuernas resultat förbättras genom att precisera 

frågor, ställa bättre uppföljningsfrågor, eller genomföra intervjuerna på ett annorlunda sätt, 

träning ger färdighet.   

 

En nackdel med kvalitativa intervjuer är att de är öppna och därmed kan bli långa, materialet 

kan då bli överväldigande och svåröverskådligt. Intervjuerna kan även sväva ut och röra sig 

bort från ämnet vilket också försvårar analysarbetet.  

 

Anledningen till att valet föll på semistrukturerade intervjuer istället för gruppintervjuer är att 

de senare producerar ett mer svårmanövrerat material.12 Gruppdynamik är ännu en anledning 

till att gruppintervjuer inte använts som insamlingsmetod. Vid diskussion finns nämligen en 

risk för att lärarna inte vågar uttrycka sina personliga ståndpunkter då de befinner sig bland 

kollegor. Lärarna kan då ge modifierade svar som upplevs vara mer accepterade av gruppen. 

En individuell semistrukturerad intervju tar bättre tillvara lärarnas personliga uppfattning och 

erbjuder möjligheter att erhålla djupare kunskap om studiens ämne.13 Även 

enkätundersökning valdes bort som insamlingsmetod. Enkäter erbjuder visserligen möjlighet 

att fråga fler lärare och ger således ett bredare material att arbeta med. Att analysera detta är 

även mindre tidskrävande då forskaren lättare kan skilja på det betydelsefulla och det 

överflödiga.14 Enkäter som insamlingsmetod valdes dock bort då dessa inte ger djupa eller 

                                                 
11 Ibid. s. 113. 
12 Bryman. (2016). Social research methods. s. 449, 463.  
13 Matthew & Sutton. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. s. 125. 
14 Ibid. s. 109. 
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personliga svar på samma sätt som intervjuer gör. Studiens syfte att fånga lärarnas tankar 

uppnås således bättre genom intervjuer än genom enkäter.  

 

3.2.2 Intervjusituationen 

Datainsamlingen genomfördes på skolor i en kommun i östra Mellansverige. Studiens 

urvalsgrupp bestod av fyra lärare som har lärarexamen i bland annat religionskunskap med 

inriktning mot årskurserna 7-9. Samtliga var aktivt undervisande inom religionskunskap.  

 

Intervjuerna gjordes i grupprum som erbjöd en tyst miljö utan störande moment. Intervjuernas 

längd varierade mellan tjugo och fyrtio minuter. Inför mötet blev deltagarna informerade om 

intervjuns syfte, så de var väl införstådda med vad intervjun skulle behandla innan de gav sitt 

godkännande för medverkan. Intervjun bestod av fyra delar, uppstart, introduktion, huvuddel 

och avslutning.  

 

Uppstartsdelen bestod av ett samtal för att lätta upp stämningen så att intervjun inte blev stel 

eller opersonlig. Under introduktionsdelen introducerade jag mig själv, och målet med 

studien. Sedan tydliggjordes intervjuns syfte, hur den kommer användas i studien, anonymitet 

kring deltagande samt rätten att avbryta.15 Deltagarna informerades även om att de kunde få 

det transkriberade materialet för att godkänna det innan det används i studien samt att de 

kunde få en kopia av den färdiga studien under ett senare tillfälle.  

 

I och med anonymiteten ges deltagarna tillfälle att djupdyka och svara så personligt de har 

lust till utan att riskera att deras personliga åsikter avslöjas. På så sätt ökar möjligheten att få 

fram det bästa tänkbara materialet för studien. Då religion för många är ett känsligt ämne att 

diskutera och tycka till om var löftet om anonymitet mycket viktigt. 16 

 

Efter introduktionen påbörjades huvuddelen av intervjun och här ställdes fakta- och 

nyckelfrågor, men även frågor av en mer komplicerad och känslig karaktär.17 Faktafrågorna 

berörde hur lärarnas undervisning om buddhismen ser ut samt vilka faktadelar lärarna 

bedömde som intressanta för undervisningen. Nyckelfrågorna är intervjuns huvuddel och 

                                                 
15 Christoffersen. & Johannessen. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. s. 86.  
16 Ibid. s. 86. 
17 Christoffersen. & Johannessen. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. s. 86. 
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består av frågor med större möjlighet till djupare och mer reflekterande svar såsom vad 

lärarna anser är viktigt att lära ut om buddhismen och varför.  

 

Intervjuerna avslutades med en kort summering kring de centrala teman som lyfts fram under 

intervjun. Deltagaren gavs sedan möjlighet att lägga till, utveckla eller stryka tidigare svar 

eller uttalanden som hen gjort under intervjun, därefter avslutades intervjun.  

 

3.3 Bearbetning av data 

3.3.1 Transkription 

Intervjuerna spelades in via ljudupptagning vilket innebar att jag senare behövde transkribera 

materialet. Genom att spela in samtalet och sedan skriva ned det ord för ord säkerställs att 

ingen information försvinner och att eventuella feltolkningar under intervjun kan upptäckas. 

Då somliga intervjuer uppgick till fyrtio minuter fanns många olika tankar och intryck som 

efteråt kan vara svårt att återge på ett neutralt sätt i anteckningar.18 Då intervjuerna spelats in 

och sedan transkriberats kommer de att användas i form av direktcitat i studien för att 

legitimera argument eller slutsatser.  

 

3.3.2 Analysmetod 

I arbetet valdes en fenomenologisk analysmetod. Fenomenologin handlar om att förstå 

världen genom andra människor, alltså att förstå hur andra människor tänker och tycker samt 

varför de tänker och tycker som de gör.19 Fokus är ”att utforska och beskriva människor och 

deras erfarenheter och förståelse av ett fenomen”20.  

 

Liksom studiens globalteoretiska perspektiv, som presenteras nedan, är fenomenologin starkt 

kontextbunden. För att förstå meningen bakom ett fenomen måste detta ses ”i ljuset av 

sammanhanget i vilket det förekommer”21. Det går som forskare inte att förstå en mening om 

den inte förstås inom det sammanhang där meningen skapas, detta kallas inom fenomenologi 

                                                 
18 Christoffersen. & Johannessen. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. s. 92 
19 Ibid. s. 113.  
20 Ibid. s. 113. 
21 Ibid. s. 113.  
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för intentionalitet.22  

 

I denna studie används tre steg inom fenomenologi, för att skapa ”förståelse och insikt i 

andras livsvärld”23. De tre stegen består av: förberedelser, datainsamling, och analys. Under 

det första steget, förberedelser, ska forskaren sätta på sig ”förståelseglasögon” för att förstå de 

människor hen undersöker. I detta arbete handlar detta om att skaffa sig kunskaper om 

buddhismen som religion, både i dess asiatiska ursprung och i modern västerländsk tolkning. 

Men det gäller även att få en inblick i den svenska sekulariseringens historia och i svenska 

religionslärares uppdrag enligt skolans styrdokument. Dessa delar kommer behandlas i 

bakgrundsdelen och är en viktig kunskapsgrund att bära med sig in i resultat- och 

slutsatskapitlet.  

 

Genom datainsamlingen samlas tankar och erfarenheter in från personer som har erfarenhet 

av det studerade området, i det här fallet från aktiva religionslärare på grundskolans 

högstadium.  

 

Det transkriberade materialet utgör grunden för analysen. I fenomenologisk analys innebär 

detta att frilägga meningsinnehållet i det insamlade materialet. Genom att skapa förståelse för 

detta kan forskaren nå en djupare mening än vad som sägs under intervjun. 24  

 

I föreliggande arbete bearbetades det transkriberade materialet först genom att det lästes 

igenom noga och sedan tematiskt delades in i huvudkategorier som korrelerar med studiens 

syfte och frågeställningar. Varje huvudkategori kom sedan att organiseras under olika 

underrubriker. Genom dessa strukturerades intervjuerna till ett mer lättmanövrerat och 

överskådligt material.  

 

För att på bästa sätt redogöra för de olika lärarnas tankar, uppfattningar och idéer består 

resultatdelen av en kontinuerlig analys där lärarnas personliga bild tas tillvara. Att blanda 

lärarnas tankar skulle vara att förlora den personliga aspekten av lärarna och därför inte hjälpa 

utan stjälpa studien syfte. Istället kommer de olika huvudkategorierna och underrubrikerna att 

                                                 
22 Bjurwill, Christer. (1995). Fenomenologi. Studentlitteratur. s. 42. 
23 Christoffersen. & Johannessen. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. s. 113.  
24 Malterud, Kirsti. (2003). ”Kvalitative metoder i medisinsk forskning: En innföring”. Artikel i 

Forskningsmetoder för lärarstudenter. s 114.    
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bestå av citat från lärarna. Dessa kommer att systematiskt bearbetas och knytas ihop med 

andra teman från intervjuerna, för att kontinuerligt följa de olika lärarnas svar och 

tankegångar.   

 

Sammanfattningsvis: Studien bygger på kvalitativa intervjuer där lärarnas perspektiv på 

buddhismen och den egna samt undervisningen i stort står i fokus. Genom den 

fenomenologiska utgångspunkten var avsikten att skapa förståelse genom att tematiskt ställa 

upp materialet och sedan utforska det utifrån studiens teoretiska infallsvinklar.  

 

3.4 Forskningsetik  

Naturvetenskapens framgång kan bland annat förklaras med att den lyckats skilja fakta från 

värderingar. ”Det förutsätter att den fysiska världen saknar etiskt innehåll, och att införandet 

av värderingar utgör en olämplig projicering av mänskliga känslor.”25 Till skillnad från inom 

naturvetenskapen är ett sådant påstående inom samhällsvetenskapen omöjligt då både forskare 

och de som är föremål för forskningen ”innehar, tillskrivs och gör anspråk på etisk status” 26, 

menar Malterud, forskare inom kvalitativa forskningsmetoder.  

 

Reflektion kring etiska frågor är av stor vikt vid samhällsvetenskaplig forskning som består av 

frågor som kan inkräkta på en persons privata tankar. Vissa kan förefalla självklara men bör 

ändå ses över då man talar om känsliga ämnen såsom yrkesrollen som lärare i 

religionskunskap. Den första punkten i intervjun rörde information om samtycke som skall 

försäkra att studien är fri från bluff, bedrägeri, tvång eller annan manipulering. Deltagarna 

behandlades med respekt och var fullt informerade om studiens metoder och mål. En annan 

viktig aspekt att förhålla sig till var integritetsskyddet hos forskningsdeltagarna, ”I den mån 

du följer principen om informerat samtycke måste du få tillstånd av personerna att ”invadera” 

deras privata sfär.”27 För att säkerställa deltagarnas anonymitet gavs de beteckningen lärare 1, 

lärare 2, 3 och 4. Vidare hölls en öppen dialog med deltagarna, som därigenom blev tydligt 

informerade om arbetets tema, intentioner och slutmål för att de skulle känna en trygghet i att 

delta.  

 

                                                 
25 Matthew & Sutton. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. s. 44. 
26 Ibid. s. 44.  
27 Ibid. s. 54.  
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3.5 Litteratursökningen 

Litteratur och forskning för studien har hämtats via Linköpings universitets 

bibliotekssökmotor UniSearch. Andra böcker eller verk har valts ut genom dels handledarens 

rekommendationer, dels genom sökning under kategorierna ”religion” och ”pedagogik” på 

universitets- och stadsbiblioteket.  

 

Då studien handlar om hur buddhismen presenteras i skolan bygger den på litteratur om 

buddhismens ställning i Sverige och om den svenska religiösa arenan. För att hitta relevant 

litteratur användes sökord såsom ”sekularisering Sverige”, ”buddhism Sverige”, ”western 

buddhism”. Litteratur om buddhism i undervisningen utgörs av religionsdidaktisk litteratur 

samt av artiklar och texter från Skolverket.  
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4. Bakgrund 

4.1 Modernistisk-/protestantisk buddhism  

Modernistisk eller protestantisk buddhism syftar på den form av buddhism som uppstod på 

Sri Lanka under 1800- och 1900-talet då landet var koloniserat. Namnet protestantisk 

buddhism syftar på de förändringar som buddhismen kom att genomgå som till viss del 

påminner om strukturen hos den protestantiska kyrkan. Den modernistiska buddhismen har 

enligt Thurfjell i hög grad påverkat hur västvärlden, inklusive Sverige, ser på buddhismen, 

den bild av buddhismen som delas av många i väst kommer från denna reformation av 

buddhismen.28 

 

Framväxten av reformrörelserna på Sri Lanka kan bäst beskrivas som ett sätt för buddhismen 

att samexistera med den kristna missionen där. Den bör ses som en anpassning mer än en 

utvecklad kulturdialog mellan de båda sidorna. Thurfjell skriver:  

Den buddhistiska modernismen bör förstås som ett uttryck för den kris och den 

desperation som det koloniala förtrycket utlöst. Buddhismen på Ceylon (Sri Lanka) var 

hotad av kristendomens framfart, och som ett svar på detta hot utvecklade man en 

buddhism som kunde tävla med kristendomen på kristendomens villkor.29 

 

Reformationen ökade fokus på lekmännens ställning och undergrävde samtidigt hierarkiska 

strukturer. 30 Munkarnas tidigare dominanta och centrala roll kom att utmanas av vanliga 

människor. Efter reformationen på Sri Lanka kom buddhismen mer att framställas som en 

filosofi med fokus på vägledning för vanliga människor än en hierarkisk religionsutövning 

med rituella och övernaturliga inslag. Genom reformationen kom buddhismens fokus att 

skifta från det kollektiva till det individuella. Ett tydligt exempel på denna förskjutning är 

meditationen. Innan reformationen utövades meditation främst av munkar och nunnor i 

tempel. Ursprungligen består meditationen enligt Jacobsen, professor vid sektionen för 

religionsvetenskap, Universitetet i Bergen, av åtta meditationsnivåer som i stigande 

svårighetsgrad ska ge kunskap om tillvarons tre utmärkande egenskaper, ”att det inte finns 

något jag, att ingenting varar och att allt är otillfredsställande”.31 Lekmän gav förnödenheter 

till templen i utbyte mot att munkar delade med sig av sin kunskap och erfarenhet gällande 

                                                 
28 Thurfjell. (2015). Det gudlösa folket. s. 178. 
29 Ibid. s. 176.  
30 Lekman beskrivs enligt Nationalencyklopedin, hörande till folket. Person som inte tillhör prästerskapet. 
31 Jacobsen, A. Knut. (2002). Buddhismen: kultur, historia, tradition. Natur och kultur. s. 108.  
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Buddhas lära och ledsagade människorna i meditationen. Innan reformen gick lekmännens 

praktik ut på att handla etiskt, utföra rätt riter samt att tjäna sanghan (munkarna och 

nunnorna). Efter reformationen flyttades meditationen ut från klostren till meditationscenter 

där den blev mer tillgänglig för allmänheten. Därmed kom även dess innebörd att förändras. 

Meditationscentrumen fokuserade på att förbättra livet här och nu, ett instrument för 

framgång. Jacobsen beskriver den modernistiska buddhismen som ”en tämligen drastisk 

omtolkning av den buddhistiska läran.”32  

4.2 Icke-religiös buddhism 

Med denna rubrik hävdas inte att buddhismen är icke-religiös. Icke-religiös buddhism syftar 

på den bild av religionen som florerar i västvärlden. Här har de religiösa aspekterna av 

buddhismen tonats ner. Högtider, riter, gudomligheter, magi, övernaturliga krafter och 

speciella händelser är religiösa delar som sällan nämns i samband med buddhismen, enligt 

Lenoir, religionsförfattare och filosof.33 Istället skapas en bild av buddhismen som något 

kompatibelt med vetenskap och västerländsk filosofi och psykologi. Den västerländska 

buddhismen framstår därmed som ett medel för att stärka individen, att stärka självbilden och 

skapa lugn i dagens stressade samhälle.  

 

4.3 Nyreligiositet 

Den religiösa arenan i Sverige har paradoxala inslag.  Religion ökar i popularitet i de 

personliga aspekterna, men förblir distanserad och separerad från samhällsfrågor. Svenberg 

och Westerlund konstaterar utifrån den internationella studien World Values Survey att den 

privatiserade religionen, med fokus på livsfrågeinriktningar, har ökat under de senaste 25 

åren.34 Svenskarnas positiva inställning till privatiserad religion ökar, medan religion kopplad 

till samhällsfrågor har en låg prioritet. 

 

En form av privatreligiositet som väckt intresse hos alltfler svenskar är den så kallade 

nyreligiositeten. Nyreligiositet är ett paraplybegrepp och innefattar särskilt tre huvudteman, 

vetenskaplighet, psykologi och individualism, som är kompatibla med värderingar och synsätt 

i dagens svenska samhälle. Religionsforskaren Liselotte Frisk skriver: ”Nyreligiositet fångar 

                                                 
32 Ibid. s. 259.  
33 Lenoir. (1999). “The adaptation of Buddhism to the west”. s. 6.   
34 Svanberg & Westerlund. (2016). Religion i Sverige. s. 35. 



Linköpings universitet | Institutionen för IKK 
 Forskningsproduktion, 15 hp | Ämneslärarprogrammet  

Höstterminen 2017 | ISRN-nummer 

 

13 

 

ofta upp populära strömningar och kan i mycket ses som en spegling av den tid den 

framträder i.” 35  

 

Det är framförallt new age som påverkat synen på buddhismen inom den nyreligiösa sfären.36 

Med detta menas inte att buddhismen ska ses som något som bör falla in under begreppet new 

age utan att delar av buddhismen har plockats ut för att sedan återanvändas i en ny kontext. 

New age är utformat som ett smörgåsbord med många olika ”rätter” från olika delar av 

världen. ”Man väljer och man plockar själv ihop sin egen tallrik av de rätter som man finner 

attraktiva”.37 Det imaginära smörgåsbordet erbjuder en målande beskrivning av hur 

buddhismen i många fall används i västvärlden. Vissa delar slängs medan andra behålls, 

beroende på vem som plockar. Thurfjell menar, som redan påpekats, att buddhismen av 

många svenskar uppfattas som filosofisk, positiv, odogmatisk och individuell.38 Olika delar 

kan lyftas ut, andra delar ignoreras, beroende på vem som utövar religionen. Detta kan ses 

som ett sätt att ta till sig buddhismen på ett new age inspirerat sätt.  

 

Vidare rör sig new age inte kring någon central institution eller auktoritet som bestämmer vad 

som ska tas från smörgåsbordet, två olika individer kan ha plockat helt olika saker men de kan 

fortfarande falla in under begreppet new age. Detta gör att new age blir oerhört svårt att 

definiera eller i detalj beskriva. Många av de attribut som förknippas med buddhismen såsom 

meditation, kropp, terapi, reinkarnation och personlig utveckling är vanligt förekommande 

inom olika new age-rörelser och bidrar till att buddhismen framställs i en kontext där fokus 

och värderingar ej baseras på religiösa grunder utan flyttas ut från sin religiösa sfär och knyts 

till andra aspekter.39   

 

4.4 Buddhismens ställning i Sverige  

Genom den ökade globaliseringen (som diskuteras senare i studien) tar buddhismen större och 

större plats i det svenska samhället. Forskare konstaterar att buddhismen eller buddhistiska 

tankar och symboler syns idag i populärkultur, konst, inredning, spa och meditationslokaler.40 

                                                 
35 Frisk, Liselotte. (1998). Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv. Nya Doxa. s.17.  
36 Frisk. (1998). Nyreligiositet i Sverige. s. 179. 
37 Ibid. s. 164.  
38 Thurfjell. (2015). Det gudlösa folket. s. 50.  
39 Ibid. s.174. 
40 Prebish, Charles S., and Baumann, Martin, eds. Westward Dharma : Buddhism Beyond Asia. Berkeley, CA, 

USA: University of California Press, 2002. ProQuest ebrary.  
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Den modernistiska buddhismen och den svenska kristendomen har i många aspekter kommit 

att genomgå liknande förändringar. Centralt är den ökade tron på individen och dennes 

förutsättningar, rättigheter och förnuft. De traditionsenliga hierarkierna har bland många 

buddhister och kristna bytts ut mot ett individperspektiv med fokus på att individen själv står i 

centrum och har frihet att själv anpassa religionen efter sina behov och intressen. Plank 

påpekar att betoningen inom buddhismen i Sverige ligger på upplevd erfarenhet, snarare än på 

dogmer eller auktoriteter. Denna tanke knyter an till den tidigare smörgåsbordsmetaforen där 

gemene man själv kan individanpassa religionen och välja ut delar som passar för den 

personens mål. Ett exempel är kristen zenmeditation, som lånar tekniker och sittställningar 

från zentraditionen för att användas i en kristen kontext”.41 

4.5 Skolan och religionsundervisning 

Enligt skollagen ska undervisningen vila på vetenskaplig grund. 

Och i det centrala innehållet för religionskunskap för årskurs sju till nio står det att 

religionsundervisning ska behandla: ”Centrala tankegångar och urkunder inom 

världsreligionerna […] Varierade tolkningar och bruk inom världsreligionerna […] 

privatreligiositet […] Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider.”42  

Skolverket framhåller också tydligt vikten av att skolan är neutral inom religionsämnet.43  

 

Det är därför en principiellt viktig fråga i vilken mån religionslärarnas undervisning inriktar 

sig på tro och liv inom de tre så kallade vagnarna (mahayana, theravada och tibetansk 

buddhism), där fokus stannar i öst, och i vilken utsträckning den lyfter fram buddhismen som 

icke-religiös och filosofisk, det vill säga en mer västerländsk bild.  

 

Som redan nämnts i inledningen till denna studie är min uppfattning att det finns en slagsida 

mot det senare alternativet. Det är denna hypotes som kommer att prövas genom den empiri 

som presenteras nedan. Det som talar för den är bland annat att lärare, liksom alla andra, 

påverkas av olika idéströmningar i tiden, en påverkan som blir både snabbare och mer 

                                                 
41 Plank. I Svanberg & Westerlund. Religion i Sverige. s 287.  
42 Skolverket. ”Religionskunskap”. Skolverket. 

Tillgänglig: https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.264923!/Kursplan_Religions-kunskap_Gr.pdf (Hämtad 

2017-11-16)   
43 Osbeck, Christina. ”Viktigt att välja hur religioner ska presenteras i klassrummet”. Skolverket.  

Tillgänglig: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-

amnen/religionskunskap/undervisning/hur-ska-religioner-presenteras-1.171095. (Hämtad 2017-11-16).  

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.264923!/Kursplan_Religions-kunskap_Gr.pdf
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/undervisning/hur-ska-religioner-presenteras-1.171095
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/undervisning/hur-ska-religioner-presenteras-1.171095
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omfattande på grund av globaliseringen. Till sådana kan både buddhism i västerländsk 

tappning och olika former av nyreligiositet räknas. Vilka svårigheter att förmedla en allsidig 

och neutral bild av religionerna kan detta medföra? 

 

Trots att läroplanen anger riktlinjer för undervisningen har lärarna emellertid frihet att 

strukturera lektionerna. Detta erbjuder många möjligheter att skräddarsy lektioner efter 

elevernas behov och intressen. Men detta är också problematiskt då lärarnas uppfattning om 

religionen i allt för hög grad kan färga urval och presentation av kunskapsstoffet.  
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5. Tidigare forskning  

5.1 Forskningsläge 

I denna studie kommer två teman att kombineras, buddhism i Sverige med 

religionspedagogik. Ämnet buddhism i väst är väl studerat inom forskning. Litteratur såsom 

Westward dharma44, The ”Death of the ego”45 och New Buddhism46 är ett handplock av 

existerande litteratur som berör ämnet och lyfter att den buddhism som idag florerar i 

västvärlden bör kallas västerländsk buddhism då den i många aspekter skiljer sig från den 

asiatiska. Även del forskning om svenskars reception av buddhismen och buddhismens 

ställning i samhället finns. Denna fokuserar på olika områden, till exempel på buddhistiska 

samfund och på frågan om varifrån svenskarnas välvilja mot just buddhismen kommer både 

ur ett historiskt och ett modernt perspektiv.  

 

Uttryck som ”svenskarnas bild” eller ”samhällsbilden” av buddhismen, vilka används i 

uppsatsen, kan tolkas som generaliserade eller överdrivna. Dessa är inte tagna ur luften utan 

grundas på forskning inom området buddhism i Sverige. David Thurfjell, religionshistoriker 

och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola samt Katarina Plank, doktorand i 

religionshistoria vid Lunds universitet med inriktning på buddhism i väst, har bedrivit sådan.  

 

Plank skriver i två olika utbildningslitterära böcker om svenskarnas bild av buddhismen som 

positiv.47 Forskning inom SOM (samhälle opinion medier) ger en liknande bild då 

buddhismen (efter kristendomen) enligt undersökningar är den religion som svenskar är mest 

positiva till. Weibull skriver i en rapport från SOM: 

Buddismens relativt sett starka ställning bland världsreligionerna kan möjligen överraska. 

Mycket talar för att det är buddismens betoning av fred och av ansvaret för miljön, ofta 

personifierat genom Dalai Lama, som bidrar till den positiva inställningen.48  

                                                 
44 Bauman, Martin. & Prebish, S. Charles. (2002). Westward Dharma: Buddhism beyond Asia. University of 

California press.  
45 Rindfleish, Jennifer. ”The ‘Death of the ego’ in east-meets west spirituality: Diverse views from prominent 

authors”. Zygon: Journal of Religion and Science 42. 

(Februari 2015): 65-76. 
46 Coleman, James William. New Buddhism : The Western Transformation of an Ancient Tradition. Cary, NC, 

USA: Oxford University Press, USA, 2002. 
47 Plank, Katarina. (2009). ”Buddhister och buddhism – asiatiska tempel, konvertiter och mindfulnessterapier”. 

Artikel i Det mångreligiösa Sverige – Ett landskap i förändring 2009: 221–284. Studentlitteratur. s. 242. 

Thurfjell. (2015). s. 159.  
48 Weibull, Lennart. (2012). “Världsreligionerna i Sverige”. Artikel i I framtidens skugga 2012: 545–556. 

Göteborgs universitetet: SOM-institutet. s. 547. 
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Inom forskningen förefaller det att finnas en relativt entydig svensk bild av buddhismen som 

övervägande positiv.  

 

Det finns mycket pedagogisk forskning kring religion, dock rör den sig ofta om religioner 

generellt. Religionspedagogisk forskning med ett buddhistiskt fokus är begränsad. Kjell 

Härenstam granskar i sin bok Kan du höra vindhästen49 läromedel om tibetansk buddhism. 

Det bör poängteras att boken är relaterad till LPO94, men den lyfter ändå teorier och tankar 

som fortfarande är relevanta vad gäller religionsundervisning. Några av dessa teorier är vad 

synen på kunskap är och problematisering av elevers förståendehorisonter gentemot nya 

uppfattningar och fakta. Mer om dessa teorier och tankar diskuteras i del 7.3, ett didaktiskt 

perspektiv. 

 

Ett problem med den nuvarande forskningen är att så lite har gjorts kring västerländsk 

buddhism i Sverige och religionsundervisning. Ofta rör det sig om det ena eller det andra. 

Härenstam belyser till viss del båda sidor men inte i den omfattning som kan önskas.  

 

En artikel som använts i studien är Conceptions and missconceptions about ’Western 

Buddhism’: Issues and approaches for the classroom50, skriven av religionsforskaren Stephen 

C. Berkwitz, från Missuri State University. Artikeln fokuserar på fördelar att lära ut 

västerländsk buddhism i undervisningen och därigenom träna elevernas kritiska tänkande. 

Artikeln innehåller praktiska exempel på hur västerländsk buddhism kan användas i 

undervisningen och är därför relevant för studien då den kan användas som en komplettering 

till Härenstams.  

  

                                                 
49 Härenstam, Kjell. (2000). Kan du höra vindhästen? Studentlitteratur. 
50 Berkwitz, Stephen C. Conceptions and missconceptions about ‘Western Buddhism': Issues and approaches for 

the classroom. Teaching Theology & Religion. Vol. 7 Issue 3. 2004. s. 1.  
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6. Teori  

Studiens teoridel fungerar som ett ramverk för att skapa förståelse för hur det analyserade 

empiriska materialet prövas gentemot den hypotes som presenteras i uppsatsens syfte. I denna 

del redovisas tre teorier som utgör den grund varpå hypotesen vilar, utöver relevant forskning.  

6.1 Historisk omtolkning 

Den hypotes som används i arbetet utgår från att den buddhism som kommit till västvärlden 

sedan 1800-talet har format om sitt asiatiska ursprung. I början av 1800-talet var intresset stort 

för buddhismen främst hos forskare och indologer som översatte och formade den buddhism 

vi ser i västvärlden idag, delvis utifrån den form av buddhism som uppstod på Sri Lanka.51 

Buddhismen har sedan dess omformats från sitt asiatiska ursprung till vad forskare idag kallar 

västerländsk buddhism. Den västerländska buddhismen lyfts fram av forskare såsom Plank, 

Thurfjell, Charles S. Prebish, professor emeritus inom Religious Studies vid the Pennsylvania 

State University52 och Martin Baumann, professor inom the Study of Religions vid University 

of Lucerne, Switzerland53 som en filosofisk och odogmatisk tradition som många uppfattar 

som snäll och fredlig. Forskare och akademiker har valt och prioriterat olika delar av 

buddhismen sen dess intåg runt 1800-talets början. Genom åren har buddhismen blivit en 

plock-tradition, där människor kan välja olika delar. I en tidigare del, nyreligiositet, gjordes 

jämförelser med plockbord där vissa rätter väljs ut och andra ignoreras. Lenoir, beskriver den 

västerländska buddhismen som ”a buddhism á la carte”.54 Att olika delar av en religion väljs ut har 

bidragit till att bilden av buddhism i väst skiljer från den asiatiska buddhismen och är bidragande 

faktor till att den svenska bilden av buddhismen ser ut som den gör. Människor väljer att plocka ut 

buddhismens positiva och odogmatiska delar och ser på dem utifrån ett västerländskt perspektiv, detta 

utgör sedan buddhismen för dem.       

 

6.2 Globalisering  

Under de senaste decennierna har globaliseringen ökat explosionsartat och blivit djupt 

inbäddad i vårt samhälle. I takt med att globaliseringen tilltar ökar även globalsamhällets 

betydelse. 

                                                 
51 Prebish, Charles S., and Baumann, Martin, eds. Westward Dharma. 2002. s. 86.  
52 PSU.edu. http://history.psu.edu/directory/csp1  
53 Universität Luzern. https://www.unilu.ch/en/faculties/faculty-of-humanities-and-social-sciences/institutes-

departements-and-research-centres/department-for-the-study-of-religions/staff/martin-baumann/ (hämtad 2018-

06-21).  
54 Lenoir, Frédéric, The Adaptation of Buddhism to the West. 2009, sid 8.  

http://history.psu.edu/directory/csp1
https://www.unilu.ch/en/faculties/faculty-of-humanities-and-social-sciences/institutes-departements-and-research-centres/department-for-the-study-of-religions/staff/martin-baumann/
https://www.unilu.ch/en/faculties/faculty-of-humanities-and-social-sciences/institutes-departements-and-research-centres/department-for-the-study-of-religions/staff/martin-baumann/
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Det globalsamhälle som gradvis etableras blir i ökande grad den större enhet som 

världens alla samhällen, kulturer och nationer ingår i som någon av dess subkulturer med 

allt vad det innebär av oklara, överlappande och skiftande gränser.55 

 

Dagens globalsamhälle inkluderar allt fler av världens samhällen och bidrar till att idéer, 

tankar och människor rör sig inom en större sfär där gränserna bitvis suddas ut. Information, 

värden och kulturer från olika länder blandas och påverkar människor som skapar nya 

tankebanor och idéer. Buddhismens växande popularitet i till exempel inredning och hälsa är 

ett exempel på hur kulturer blandas och omformas. Den västerländska uppfattningen om 

buddhismen som odogmatisk, positiv och i viss mån icke-religiös är starkt påverkad 

av ”kolonisatörernas, teosofernas, de västerländska akademikernas och konvertiternas 

tolkningar och framställningar” menar Plank.56 Tankar som spridits och gjort intryck på en 

generation fortsätter att spridas till nästa generation som kan överta dessa uppfattningar.  

 

Globalsamhället påverkar självfallet även Sverige på olika nivåer och inom skilda områden, 

inte minst gäller detta människors värden och trosuppfattningar. Sveriges pluralistiska och 

privata religiösa landskap är delvis en produkt av den ständigt ökande globaliseringen. 

Globaliseringen möjliggör för människor att ”koppla ur” från samhället och deras religiösa 

kontext och erbjuder istället nya religiösa tankesätt att ”kopplas in i”.57 Globalisering, 

migration, resor och internet har gjort att Sverige inte enbart påverkas av de angränsade 

länderna, idag har hela världen blivit en granne. Den tidigare homogena kulturen och 

religiositeten får därför se sig utmanad av vad som tidigare ansågs vara avlägsna idéer från 

öst.  

 

De individuella trosföreställningarna påverkas ständigt vid samspel med omvärlden. Svanberg 

och Westerlund skriver: ”I själva verket skapar de sin tro i ständig interaktion med 

omgivningen genom att spegla sig i människor de möter, alternativt använda internet och läsa 

böcker”.58 Denna informationsspridning är något som sannolikt berör lärarnas uppfattning av 

buddhismen, och kan därför påverka undervisningens neutralitet.  

                                                 
55 Svanberg, Ingvar. & Westerlund, David. (Red.) (2016). Religion i Sverige. Dialogos. s. 22.  
56 Plank. (2009). ”Buddhister och buddhism”. s. 222. 
57 Ibid. s. 25.  
58 Svanberg & Westerlund. (2016). Religion i Sverige. s. 31.   
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6.3 Privatiserad religion 

I jämförelse med andra europeiska länder som exempelvis Italien och Spanien är Sveriges 

religiösa klimat svalare, religion och samhällsfrågor är åtskilda menar Svanberg och 

Westerlund.59 Religionen har fått mindre utrymme i den offentliga sektorn och mer och mer 

blivit privatiserad. Privatiserad religion innebär att religion är viktig för den personliga 

tillvaron men är däremot inte av stor betydelse som utgångspunkt för diskussion om olika 

samhällsfrågor.60 Personlig religion behöver heller inte ha en fast tillhörighet till en viss 

riktning eller troslära utan kan bestå av element från olika religiösa traditioner, från en tro 

på ”något” till mer fasta religiösa antaganden.61 Thurfjell uttrycker tanken så här: 

 

Det finns ett minskat intresse för den typ av religion som tillhandahålls av de traditionella 

kyrkorna, men i fråga om tro är det snarare förändring än om försvinnande.62  

 

Den internationella studien World Values Survey visar att den privatiserade religionen med 

fokus på livsfrågeinriktningar har ökat under de senaste 25 åren.63 Svenskarnas inställning till 

privatiserad religion ökar, medan religion kopplad till samhällsfrågor förblir en låg prioritet.  

 

En av anledningarna att buddhismen vunnit så stor sympati i Sverige beror delvis på dess 

kompabilitet med den individuella religiösa arenan.64 Den individanpassade synen hos 

buddhismen kommer från den modernistiska buddhism som växte fram i 1900-talets Sri 

Lanka. En stor del av vad svenskarnas beskriver som positivt, centralt eller viktigt om 

buddhismen har sitt ursprung från den modernistiska buddhismen, menar Andersson och 

Sander.65 ”Buddhismen blir en metod för systematisk inre observation och självanalys snarare 

än ett ramverk för kollektiva riter.”66. Efter reformen kom meditationen i större utsträckning 

att påminna om den meditation som praktiseras i västvärlden där fokus handlar om att hitta sig 

själv och genomgå en självförbättring, både fysiskt och mentalt, konstaterar Jacobsen.67  

                                                 
59 Svanberg & Westerlund. (2016). Religion i Sverige. s. 34. 
60 Ibid. s. 32.  
61 Ibid. s. 29.  
62 Thurfjell. (2015). Det gudlösa folket. s. 25. 
63 Svanberg & Westerlund. (2016). Religion i Sverige. s. 35. 
64 Plank, Katarina. (2016). ”Buddhism”, Artikel i Religion i Sverige. Dialogos. s. 285.   
65 Andersson. & Sander. (2009). Det mångreligiösa Sverige. s. 235. 
66 Thurfjell. (2015). Det gudlösa folket. s. 177.  
67 Jacobsen. (2002). Buddhismen. s. 178. 
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7. Resultat 

Studien genomfördes i form av fyra semistrukturerade intervjuer med religionslärare från 

kommunala skolor i Linköping. Intervjuerna har sedan transkriberats och kategoriserats i 

enlighet med metodavsnittets uppsatta avgränsningar. För att nå studiens syfte och besvara 

dess frågeställningar kommer data från de transkriberade intervjuerna att delas in i tre 

kategorier, lärarna, kunskapsstoffet och eleverna. Semistrukturerade intervjuer erbjuder inte 

ett identiskt material utan skiljer sig från intervju till intervju. Kategorierna bygger därför på 

övergripande teman och liknande idéer som kunde skönjas i lärarnas svar.  

7.1 Lärarens bild av buddhismen 

Resultatets första kategori berör teman i de intervjuade lärarnas bild av buddhismen. Vid 

analys av intervjuerna går det att skönja tre huvudattribut som lärarna lägger stor vikt vid då 

de talar om buddhismen. Den beskrivs som, icke-religiös, positiv och individuell och dessa 

begrepp utgör de tre underrubrikerna.  

7.1.1 Buddhismen som icke-religiös 

Under de fyra intervjuerna gav samtliga lärare en bild av buddhismen som något icke-

religiöst. Lärare 2 säger ”Av dem fem världsreligionerna så är det buddhism som egentligen 

inte uppfyller kriterierna av att vara en religion”. Lärare 3 är inne på samma spår, ”sen är det 

ju lite dubbeltydigt för buddhismen är ju egentligen ingen religion.” Istället porträtteras 

buddhismen som ett levnadssätt där fokus ligger på att individen ska leva ett gott och 

hälsosamt liv. Bakomliggande faktorer till lärarnas syn på buddhismen som något filosofiskt 

och icke-religiös kan härledas till synen på Buddha. Lärare 1, 2 och 3 beskriver Buddha mer 

som en tänkare och vägledare, än en omnipotent kraft. Att avskriva Buddha det övernaturliga 

och gudomliga breddar vägen för tolkningen av tolerans och acceptans inom buddhismen. Då 

Buddha enbart ses som en vägledare istället för en förespråkare av den enda sanningen blir 

klimatet inom buddhismen mer öppet och förlåtande än hos de andra religionerna.  

 

De buddhistiska levnadsreglerna framställs primärt som något som bidrar till individens 

välstånd i stället för att beskrivas som normer för att döma vad som är ett rätt och fel 

beteende. Lärare 1 säger ”tänkaren Buddha inte det här att han rättfärdigar fel och rätt. […] 

Han känns lite mer, för mig känns han inte som den här guden som ska döma.” Lärare 2 är 

inne på samma spår och beskriver att reglerna inom buddhismen inte finns till för att straffa 

eller fälla utan menar att det relevanta är individen. ”Nä det ser man också att det är inga straff 
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i den här utan man kan köpa den för att den är tillåtande och man kan vara vem som helst. 

Och det är inga krav utan gör du fel så blir det fel, men då gör du rätt nästa gång.” 

7.1.2 Positiv inställning till buddhismen 

Även om lärarna i intervjuerna talar om buddhismen som något komplext och mångfacetterat 

framgick en positiv inställning hos samtliga lärare då de talade om buddhismen. Utöver en 

icke-religiös och öppen bild av buddhismen så vittnar de två sistnämnda citaten i föregående 

del om en positiv inställning som delades av samtliga lärare. I kombination med denna bild 

framställdes buddhismen som något nyttigt, som under intervjuerna parades ihop med både 

individuellt och kollektivt välmående. Lärare 3 anser: ”och om alla skulle vara buddhister 

skulle vi ha ett ganska bra samhälle. För det är lite med att välja yrke också, en sann buddhist 

kan ju aldrig bli soldat”. Buddhismen ses också som ett sätt att stärka och hjälpa på ett 

individuellt plan i det moderna samhällets stressiga klimat. Lärare 3 fortsätter: ”det handlar 

mycket om det tycker jag det här med buddhismen, att ta vara på här och nu och vara i nuet”. 

Buddhismens nästan helande attribut lyftes också till ett globalt perspektiv av lärare 1. ”Man 

har det här sättet att leva, att ta hand om miljön, det ingår så mycket mer här tänker jag”. Den 

positiva bilden sträcker sig även till den politiska arenan där buddhismen enligt en av lärarna 

tar en tydlig ställning, lärare 3 igen: ”Bland annat det här med självbränning, för att politiskt 

försöka påverka sådana saker som händer i samhället försöker ju ändå stå upp för den filosofi 

dem lever efter.”. 

7.1.3 En individuell buddhism  

Genom att framställa buddhismen som en tolerant praktik där regler inte är lika viktiga som 

individens välmående, underordnas institutioner och hierarkier ett individuellt och personligt 

levnadssätt som inte knyts till geografi eller praxis. Lärare 1 lyfter hur buddhismen inte är 

bunden till en specifik kontext: ”inte det här solklara att jag måste ha min plats att gå till, min, 

min min bok så att säga utan lite mer fritt utövande. […] Det här sättet att leva, hur jag väljer 

mitt liv.” Den individuella bilden förstärks också av att buddhismen inte styrs av någon 

allsmäktig kraft, lärare 2 menar att istället för att bli styrd, så är det upp till varje person att 

själv hitta sin väg. Att utifrån sina förutsättningar förhålla sig till vägen Buddha stakade 

ut: ”Ja, nämen öppen och kan nog passa alla skulle jag tänka. Också att dom ser vägarna man 

kan välja, visserligen som svåra men logiska. Ja, nämen öppen och kan nog passa alla skulle 

jag tänka.” Det icke-religiösa och individuella perspektivet framgår även när lärare 4 nämner 

traditioner eller högtider i samband med buddhismen. Lärare 4 beskriver en tidigare elevs 
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buddhism mer som en tradition, en del av livet än något religiöst:  ”jag har ju haft förmånen 

då att ha, ja någon elev som är buddhist och där kan man ju verkligen se hur det bara är en 

del, i det här fallet då inte alltid i alla fall men i det här fallet så är det ju mer en tradition.”  

7.2 Hur buddhismen presenteras  

Följande del kommer fokusera på undervisningsmomentet och hur buddhismen presenteras. 

Var lägger lärarna fokus? Följande tre delar är de mest relevanta för att förstå undervisningen 

utifrån studiens syfte och mål.  

7.2.1 Kunskapsstoff 

Samtliga lärares undervisning om buddhismen kan delas in i två delar, en faktadel och en 

jämförande del. Den inledande faktadelen handlar om att snabbt repetera vad eleverna redan 

vet och sedan fortsätta att bygga utifrån det. Fakta och exempel tas från den asiatiska 

buddhismen. Den första delen beskrivs av lärarna som en del som behandlas snabbt, något 

som måste göras för att kunna gå vidare till nästa del som fokuserar på att gå djupare in på hur 

det är att vara buddhist, i samhället, landet, världen. Lärare 1 förklarar hur hen tänker om 

kunskapsstoffet, ”inte så mycket att jag måste kunna en viss symbol eller så utan tankesättet 

vad är det de strävar efter. Kort avsnitt, kort bara, munklivet, reglerna, högtiderna och vanliga 

riter såsom bröllop eller dop. Men det är mer faktabaserat, checka av-grej.” När lärarna lyfter 

fram vilket kunskapsstoff de använder är det relativt lika svar, grundfakta utgörs av texter, 

Buddhas liv, levnadsregler, tempel, munkar och nunnor samt kort om riter och högtider. 

Lärare 2 kritiserar att kunskapsdelarna i religionsundervisningen lätt blir stereotypisk och 

fyrkantig: ”Vi är styrda med vad vi måste ta upp, det är därför det lätt blir lite stereotypt när 

det gäller religion, centrala tankegångar, urkunder, uttryck och handlingar. Det är liksom 

faktabasen på alla.” Lärare 4 lyfter problematiken i att ha ett sådant bestämt material då 

religion inte kan punktas upp på det sättet, utan belyser att man som lärare måste bredda 

elevers kunskaper. ”Det får alltid bli att man presenterar det som att det här är lärobokens 

försök att, att beskriva något som är mycket mer komplicerat än det här. Men här har vi några 

grundtankar, saker som man skulle kunna hitta i buddhismen. […] För det är ju den här 

fyrkantigheten eleverna gärna vill ha.” Lärarens tankar för oss in på den andra delen av 

undervisningen som handlar om att bredda kunskapen och röra sig bort från den stereotypa 

och fyrkantiga faktaförmedlingen.  
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7.2.2 Ett större perspektiv  

Den andra delen är lite mer problematisk att sammanfatta än den första. Lärare 1 och 2 har ett 

tydligt globalt fokus när de skaffat sig grundkunskaper om den asiatiska buddhismen. Lärare 

1 säger, ”i första hand den asiatiska för att sedan utveckla den. Jag tänker att jag börjar där vi 

befinner oss och sedan får vi se hur det ser ut globalt sett.” Det globala perspektivet handlar 

om hur det kan vara att leva som buddhist i Sverige, vilka utmaningar och omställningar en 

buddhistisk person kan behöva göra. Lärare 1 fortsätter sedan och beskriver att det är viktigt 

att kunna se andra kulturer och förstå andra människor och därför behöver eleverna få se att 

buddhismen inte alltid behöver vara så främmande eller mystifierad som den ibland kan 

bli: ”Eleverna måste ha något att knyta an till, livserfarenhet, då är det viktigt att tänka finns 

det i Sverige? Hur ser det ut här? Att leva som buddhist i Sverige 2017 hur är det?” Även 

lärare 2 lyfter att undervisningen stegvis övergår till att sätta buddhismen i en global 

kontext, ”då handlar det mer om att kunna applicera det på, hur är det att vara buddhist i 

Sverige, hur blir det? Vad möter de här? Vad skulle man vara tvungen att förändra, vad måste 

det svenska samhället möta?”  

 

Lärarna 3 och 4 gav mer ambivalenta svar gällande en större bild. Båda säger i intervjuerna att 

det är viktigt att visa på religionens komplexitet och att det är annorlunda beroende på hur, var 

eller när en religion presenteras. Samtidigt svarar de båda nej på frågan om de brukar lyfta fler 

tolkningar än den asiatiska såsom den västerländska buddhismen. Lärare 4 menar att religion 

är något som inte kan punktas upp och som behöver utmanas för att eleverna ska förstå dess 

komplexa natur: ”Jag skulle inte säga att det är specifikt buddhismen utan försöka allmänt 

med religion visa en öppenhet och acceptans […] att se att det är inte så enkelt utan alla 

fenomen är komplexa.” Läraren menar att det är svårt att göra en religion rättvisa i 

undervisningen: ”jag hävdar att det är helt omöjligt att i skolan under ett antal lektioner 

presentera en religion. Oavsett vilken den då skulle vara”. Samtidigt svarar läraren nej på 

frågan: Lägger du stor vikt på tolkningar utanför Asien? Läraren håller med att det vuxit fram 

en mer västerländsk buddhism men lyfter att hen inte kan utmana den synen då hen är en del 

av samhället där den finns: ”Oavsett vart du är någonstans så tittar du utifrån din förståelse 

och tolkar fenomenet utifrån ditt sätt att se på världen och då vore det ju förmätet av mig att 

tro att jag skulle kunna sätta på mig korrekta glasögon och se saker.” Trots att lärarna i sin 

undervisning stannar inom Asien påminner den bild som presenteras i undervisningen om en 
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fredlig och snäll bild. Lärare 3: ”och om alla skulle vara buddhister skulle vi ha ett ganska bra 

samhälle.” Den asiatiska buddhismen tolkas således utifrån ett västerländskt perspektiv.   

 

Lärare 3 lägger stor vikt vid meditationen inom buddhism och förklarar att den hjälper till att 

skapa ett lugnare tempo och som ett medel att stanna upp och ta till vara på dagen: ”Något 

som jag vill att eleverna ska ta till sig är det här med meditation faktiskt. Att stanna upp och 

tänka efter, vart jag är på väg, vad håller jag på med just nu, vad vill jag.” Eleverna får testa 

på meditation för att fånga den buddhistiska tanken av att stanna upp och koppla av. Hen har 

även genomfört en bildanalys där eleverna fick se en linga68 för att visa att olika kulturer har 

olika religiösa attribut. Läraren lyfter även många positiva delar med buddhistiska samhällen 

men på frågan om hen i sin undervisning tar upp buddhism utanför Asien blir svaret nej.  

7.3 Lärarnas uppfattning om elevers bild av buddhismen 

Trots att lärarnas uppfattning om vad buddhism är skiljer sig något, går det i intervjuerna med 

lärarna att urskilja en gemensam tanke om elevernas inställning i det insamlade materialet. 

Elevernas bild av buddhismen presenteras utifrån tre huvudsakliga teman. Då studien 

fokuserar på lärarnas perspektiv har inga elever intervjuats. Istället får lärarnas uppfattning, 

även då de blir generaliserande, ses som representativa för elevernas synsätt.  

7.3.1 Ett positivt och acceptant synsätt 

I samtliga intervjuer framgår att lärarnas anser att eleverna har en positiv samt acceptant 

inställning gentemot buddhismen. Eleverna ifrågasätter inte dess religiösa aspekter som de 

gör hos andra religioner. Tre av lärarna, 2, 3 och 4 lyfter fram medias skildring av 

buddhismen som en viktig faktor till elevernas positiva uppfattning. Lärare fyra, ”Ja det är ju 

den som presenteras i läroböcker till exempel. Det är den som presenteras i media.” Lärare 2 

menar att medias rapportering till stor del behandlar de abrahamitiska religionerna och därför 

distanserar buddhismen. Enligt läraren är de abrahamitiska religionerna, ”kopplade till saker 

som händer i världen som vi får ta del av för de får inte ta del av det där på samma sätt i 

nyheter och så, och man diskuterar inte det, de har inte sett konflikter i de religionerna på 

samma sätt. Det tror jag också kan spela roll.” Hen fortsätter och lyfter sedan ett exempel på 

hur medias rapportering skapar kulturkrockar och fördomar: ”Någon som helt plötsligt 

                                                 
68 Beskrivs enligt Nationalencyklopedin som ett tecken, fallossymbol, manslem. Finns i hem och tempel för att 

dyrka Shiva. 
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utbrister allahu akbar i klassrummet när man pratar om islam. För de har sett det på nyheterna 

i samband som muslimer inte står för, så det blir lättare krockar.”  

 

Ovanstående citat visar på hur media kan påverka elevernas uppfattning om de olika 

religionerna. Utöver media lägger lärarna vikt vid att den asiatiska buddhismens geografiska 

avstånd från Sverige påverkar elevernas uppfattning. Istället för fördomar eller förutfattade 

meningar upplever lärarna att eleverna har en annan inställning gentemot buddhismen och 

hinduismen. Eleverna är mer benägna att acceptera och inte ifrågasätta buddhismen i samma 

utsträckning som man gör med de andra religionerna. Lärare 1 berättar, ”jag tror de har en rätt 

positiv alternativ neutral bild av det här. Dels är det lite för långt bort från deras vardag, och 

sen är det inte det här dömande.” Även lärare 3 nämner att avståndet mellan eleverna och 

buddhismen gör den främmande och därigenom bidrar till att väcka ett intresse hos 

eleverna: ”Sen är ju hinduismen och buddhismen tycker dem är väldigt exotiska. Det är lite 

spännande, det är mera färger, det är en annan tillvaro. Tycker att det är intressant och 

ifrågasätter inte så mycket utan tycker att det är ett ganska schysst sätt att leva.” Istället för att 

möta buddhismen med fördomar eller förutfattade meningar som eleverna tycks göra med de 

abrahamitiska religionerna ger lärarna en bild av eleverna som öppna. Lärare 2, ”man är mer 

kritisk och ifrågasättande mot, inte direkt negativ, men kritisk och ifrågasättande mot 

judendom, kristendom och islam.” Eleverna går in i buddhismundervisningen mer som 

oskrivna blad enligt lärare 1: ”Buddhism vet dem ju i regel väldigt lite om. Det brukar inte 

komma upp så mycket om jag frågar ”vad tänker ni på” om jag tar bilder och så”. 

Buddhismen blir något nytt och spännande som inte ifrågasätts som de andra religionerna och 

blir lättare att skapa intresse kring.  

7.3.2 Icke-religiös 

Enligt lärarna uppfattar majoriteten av eleverna buddhismen som något icke-religiöst och 

filosofiskt. ”Jag tycker nog att de är tydligare när det kommer till buddhismen än till andra 

religioner. Med andra religioner då blir de mer pang på det här är religion!” säger lärare 4. 

Varför eleverna har en bild av buddhismen som icke-religiös uppfattade läraren som en svår 

fråga att svara på, ”Det kan inte svara på varför det skulle vara så. Det har väl också 

presenterats på det sättet och paketerats”, svarar lärare 4. Lärare 2 förklarade istället elevernas 

acceptans och uppfattning av buddhismen till avsaknaden av en gud. ”Lärare - Ja lättare köper 

dem reinkarnationstanken i buddhismen än i hinduismen! Max – Jaha varför?  Lärare – För att 

det inte är kopplat till gudar, jag tror att det är de.” Lärare 1 delar uppfattningen av att 
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avsaknaden av en gud bidrar till ett intresse och en acceptans av buddhismen hos 

eleverna: ”jag tror att dem kanske lite lockas av det här att du själv ska tänka, du själv ska 

komma till insikt. Inte att du behöver mässas av någon annan att komma till insikt. Jag tror 

dem känner att det kan va skönt.” 

 

Sammanfattningsvis går att fastslå att elevers syn på buddhismen i många aspekter speglar 

lärarnas. En positiv inställning till buddhismen som uppfattas mer som ett filosofiskt 

levnadssätt än en religion. Denna reflektion lyftes under någon av intervjuerna fram av 

lärarna. Först vid frågan om elevernas bild överensstämmer eller påminner om lärarna bild 

svarar lärarna ja.  Lärarna anger att elevernas distans till samt medias framställning av 

buddhismen är de störst bidragande faktorerna. Samma distansering och uppfattning av 

buddhismen som icke-religiös skapar ett intresse och en nyfikenhet hos eleverna. Detta visar 

att lärarna (under intervjuerna) ej reflekterat i hur deras personliga inställning och uppfattning 

av buddhismen påverkar undervisningen och i förlängningen elevernas bild.  
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8. Analys  

Analysdelen av studien kommer att bygga vidare på de teman och rubriker som presenterades 

i resultatdelen. Analysdelen ämnar kontextualisera resultatets olika delar med forskning och 

påvisa hur undervisningen påverkas av den religiösa historia och den kontext den utgår ifrån.  

8.1 Lärarens bild av buddhismen 

Återigen bör det förtydligas att lärarna beskriver religion som något komplext och 

mångfacetterat som varierar beroende på var, av vem och hur den utövas/studeras. De teman 

som presenteras här är en del av lärarnas uppfattning och ska under inga omständigheter 

framstå som en entydig och fullständig bild av deras syn på religion och 

religionsundervisning. Dock vittnar intervjuerna om att lärarna är påverkade av tankar och 

idéer om religion och religiositet som vuxit i Sverige under de senaste två hundra åren. Under 

analysen av det transkriberade materialet framgår det tydligt att lärarna inte står opåverkade 

eller utanför den samhälleliga bild av buddhismen som presenterades i bakgrunden. Tvärtom 

stämmer lärarnas bild av buddhismen som något, individuellt, filosofiskt och icke-religiöst väl 

överens med resultatet av world values service där Sverige beskrevs som ett land där religion 

kopplat till institutioner minskar, medan en individuell religiositet ökar. Ett av de tydligaste 

exemplen på hur starkt påverkade lärarna är av sin samtid och dess reception av buddhismen 

framgår när en av lärarna lyfter fram att soldater inte existerar i den sanna buddhismen. 

Troligtvis omedvetet talar läraren om buddhismen på samma sätt som den framställdes inom 

det teosofiska samfundet på 1800-talet. Det teosofiska samfundet talade om buddhismens 

innersta kärna som en slags uråldrig lära, en sann religion som utgjorde basen för alla 

religioner.69 Det kan verka långsökt att dra paralleller mellan det teosofiska samfundet och en 

lärares tanke om sann buddhism, men det visar ett liknande tankesätt där buddhismen kan 

skala ner och definieras som en livsfilosofi.  

8.1.1 Buddhismen som icke-religiös 

I resultatkapitlet av studien kopplades lärarnas syn på buddhismen som icke-religiös delvis 

ihop med bilden av Buddha som en vis och insiktsfull människa, men långt ifrån en 

omnipotent varelse. Lärarna talade visserligen om honom som mer än en människa och att 

han i vissa instanser av buddhismen tillbeds. Dock knöts han mer ihop med mänskliga attribut 

                                                 
69 Harvey, Peter. (2013). An introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices. Cambridge University 

Press. s. 420.  
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än de övernaturliga som han enligt buddhismen hade. I jämförelse med Jacobsens beskrivning 

av Buddha som något långt ifrån en vanlig människa kan den mänskliga porträtteringen av 

Buddha ses som en felaktig framställning. Istället för det övernaturliga presenteras Buddha 

som en lärare av en filosofi och inte av religion, för västerländska läsare.70 Även om Buddhas 

lära har filosofiska inslag vore det enligt Jacobsen fel att framställa Buddha bortom det 

religiösa och övernaturliga. Buddha beskrevs besitta magiska krafter och förmågor i olika 

buddhistiska skrifter. Ett exempel är att han på ett ögonblick kunde flytta sig och sina 

lärjungar vart han ville. Innan sitt jordeliv levde han som en gud i en himmel kallas Tusita och 

valde att själv födas på jorden av sin mamma när hon levde i celibat. Sättet han gjorde sin 

mamma gravid visar att Buddha, enligt ursprunglig buddhism, var långt ifrån en vanlig 

människa utan besatt övernaturliga krafter.71 Följande berättelse beskriver Buddhas 

befruktning av sin mor i hennes dröm. I drömmen har hon precis blivit badad av fyra kungar 

för att avlägsna mänsklig orenhet då hon ska läggas på en gudomlig bädd.  

I samma ögonblick förvandlades Buddha till en vit elefant. Den vita elefanten 

symboliserar varaktighet och renhet. Han höll en vit lotusblomma i snabeln och gick runt 

sängen tre gånger med högra sidan mot sängen, och sedan gick han själv in i hennes 

högra sida.72 

 

Det finns en uppsjö med texter och exempel som befäster Buddha som något gudomligt och 

mäktigt, men för studien bör ovanstående räcka. Även då lärarna lyfter att bilden av Buddha 

är komplex så ligger lärarnas beskrivning av honom relativt långt bort från beskrivningen 

ovan. Avsaknaden av någon allsmäktig varelse bidrog till att lärarna gav reglerna en 

underprioriterad ställning gentemot individens välmående. Bakgrunden till uppfattningen av 

Buddha som en vanlig människa finns delvis i reaktionen emot den kristna missionen i 

buddhismens utbredningsländer. Missionärerna lade fokus på Jesu gudomlighet, buddhisterna 

sa då att frälsning inte bygger på Buddha som en gudomlighet utan istället på dennes lära. 

Buddhas lära kan ”prövas empiriskt av var och en som är villig att åta sig detta arbete”73 och 

bör ses som en ett försök att koppla samman buddhism med västerländsk vetenskap. Lärarnas 

beskrivning av Buddha stämmer till viss del i det att Buddha var en vis man och grundare av 

buddhismen. Problematiken ligger i att den inte beskriver hela sanningen. Genom att 

                                                 
70 Jacobsen. (2002). Buddhismen. s.25 
71 Ibid. s. 26.  
72 Ibid. s. 31.  
73 Ibid. s.24 
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utelämna många av de övernaturliga och magiska attributen bidrar man i viss mån till att 

fortsätta sprida traditionen av uppfattningen om buddhismen som mindre religiös.  

8.1.2 Undervisningen 

Samtliga lärare utgår från den asiatiska buddhismen då de lyfter upp grundfakta såsom praxis, 

texter och ursprung. Som tidigare fastslagits är lärarna delvis påverkade av västerländska ideal 

och tankeströmningar som florerat i hundratals år. Trots ett asiatiskt fokus i undervisningen 

ses buddhismen genom ett västerländskt perspektiv. Lärarna slår ihop västerländska idéer med 

asiatisk realitet.  

8.1.3 Kunskapsstoff 

Lärarnas undervisningsform och tankar om buddhismen skilde sig åt. Medan lärare 3 talade 

om hur den sanna buddhismen motsätter sig våld menade lärare 4 att det är en omöjlighet att 

tala om buddhismen som något enhetligt. Under intervjuerna svarade lärare 3 och 4 nej på 

frågan om de lyfter tolkningar utanför Asien men svarar att de försöker presentera en 

vardaglig buddhism, alltså hur den kan praktiseras utanför templen, mer som något kulturellt 

än religiöst. Lärare 1 och 2 lyfter under intervjuerna att de försöker skifta fokus från templen 

till en mer allmän och folklig syn. Lärare 1 och 2 lägger även stor vikt på att studera 

buddhismen utanför Asien, hur den tar sig uttryck i Sverige och vilka kulturella skillnader 

som finns, vad som behöver ändras när den praktiseras i ett land i väst, och så vidare. Trots att 

undervisningsmetoder och upplägg skiljer sig mellan lärarna går det att uppfatta vissa 

grunddrag som kan ställas upp som en trappa som stegrar i svårighetsgrad ju längre upp du 

når.  

 

Det första steget består av vad lärarna kallar för grundfakta, här sammanfattas religionen till 

fakta som uppfattas som central. Högtider, texter, Buddha, meditation, symboler, klosterliv, 

munkar, regler, karma och så vidare utgör den bas eleverna behöver för att kunna fortsätta 

klättra på trappan. Det första steget beskrivs av lärare 2 som stereotypiskt men behövligt för 

att eleverna ska ha någon kännedom om vad buddhismen är. I det andra steget lyfter lärarna 

buddhismen till ett mer allmänt plan, fortfarande i Asien. Här läggs fokus på vad som 

uppfattades av lärare 2 som stereotyp kunskap för att se hur religionen praktiseras. Ritualer 

och andra religiösa inslag har tonats ned och istället ersatts med undervisning om meditation. 

I steg två beskriver lärarna buddhismen ur ett vardagligt perspektiv och visar hur religionen 

praktiseras av människor utanför templen. Endast lärare 1 och 2 tar det tredje steget som lyfter 
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buddhismen utanför den asiatiska praktiken och sätter istället in den i ett globalt perspektiv 

och talar om andra buddhistiska tolkningar än de asiatiska. I likhet med steg två studeras här 

hur buddhismen praktiseras, men istället för Asien sätts utövningen in i ett mer globalt 

perspektiv. Frågor såsom vad en buddhist måste förändra för att kunna praktisera i Sverige 

eller vad en svensk skulle behöva ändra för att praktisera buddhism tas fram av lärarna som 

undervisningsexempel. Eleverna får i detta steg utmana sig själva och sin uppfattning av 

buddhism då buddhismen placeras på den svenska arenan.  

 

Trots att fokus ligger på den asiatiska buddhismen så framgår att lärarna delvis har påverkats 

av den västerländska bilden av buddhismen, då undervisningen i många drag liknar den 

modernistiska buddhism som presenterades i studiens teori- och bakgrundsdel. Ett tydligt 

exempel är lärarnas förhållningssätt till riters ställning och betydelse under första steget av 

trappan. Inom stora delar av buddhismen är riter viktiga inslag i den religiösa utövningen.74 

Riternas plats i undervisningen är däremot långt ifrån central. Lärare 1 nämner att hen tar upp 

riter i undervisningen, men även där presenteras riterna ihop med västerländska 

traditioner, ”vanliga riter såsom bröllop eller dop eller vad man nu hittar för något inom 

buddhismen”. De riter som presenteras i undervisningen ställs i viss grad utanför de religiösa 

traditionerna. På frågan vilka exempel lärare 4 använder sig av för att illustrera detta blir 

svaret, ”Det kan vara någon rit kanske eller någon som är buddhist som pratar om hur det är i 

vardagen”. De andra lärarna kan ha syftat på riter då de talar om att grund- eller basfakta inte 

behandlas. Istället får meditationen större svängrum i undervisningen. Under samtliga 

intervjuer nämndes begreppet meditera sexton gånger medan rit nämndes 5 gånger. Dessa 

siffror säger inte att undervisningen inte involverar riter men ger en bild av vilket av de två 

begreppen som får störst utrymme. Att tona ned de religiösa riterna för att istället breda väg 

för den mer individanpassade meditationen ligger i linje med den moderna buddhism som 

beskrivits tidigare i uppsatsen. Bilden av buddhismen som mindre religiös finns alltså 

representerad i skolan vilket den bör, problematiken ligger i huruvida den religiösa delen 

också representeras. Intressant att nämna är att under intervjuerna nämnde jag 

ordet ”meditation” fyra gånger medan jag använde ”rit” en gång. Detta påvisar svårigheten att 

ställa sig utanför sina mönster och reflektera över hur fenomen uppfattas.  

 

                                                 
74 Sihlé, Nicolas. (2006) “Buddhism in Tibet and Nepal: Vicissitudes of tradition of power and merit”. Artikel i 

Buddhism in world cultures: comparative perspectives 2006: 245-280. ABC-CLIO, inc. s 246. 
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Under andra och tredje steget av trappan där lärarna ämnar behandla den mer praktiska delen 

av religionen förekommer ordet högtid i sparsam mängd. Lärare 2 nämner att eleverna ska få 

en inblick i firandet av en högtid genom utbildningsradion. De andra lärarna lyfter att de ska 

prata om högtider men vilka högtider eller hur högtiderna presenteras framgår inte. Även då 

lärarna har ett fokus på den asiatiska buddhismen och vill fånga upp praxis och utövning har 

högtiderna en låg status i val av undervisningsmoment. Detta kan anses motsägelsefullt, 

särskilt när alla buddhistiska traditioner, förutom Soka Gakkai, har tre högtider knutna till 

Buddha, hans födelse, hans uppvaknande, och hans död som firas under olika datum beroende 

på tradition.75 Lärare 1 skiljer mellan levnadssätt från högtider när hen talar om 

undervisningen, ”jag inte måste ha högtiden och så utan hur lever man, hur tänker man.” 

Detta visar att lärarna i viss mån har separerat buddhismen från religiösa högtider och ritualer.  

8.2 Lärarnas uppfattning av elevbilden 

I följande del diskuteras hur lärarna anser att elever uppfattar buddhismen. Som sagt har inga 

elever intervjuats utan följande stycke utgår helt från lärarnas uppfattning av buddhismen. 

Under resultatdelen utgjorde elevernas perspektiv av buddhismen av två underrubriker, 

positiv och acceptant synsätt, samt icke-religiös.  

 

Studiens inledande citat beskriver att kunskap ska överföras och utvecklas från en generation 

till en annan. I resultatdelen drogs slutsatsen att lärarnas bild av buddhismen har västerländska 

influenser, denna bild återfinns även hos eleverna. Även då undervisningen ska vara 

akademiskt baserad för att framställa en så neutral och bildande kunskap som möjligt vittnar 

studiens teoridel om att det är svårt, om inte omöjligt att inta en utanförroll och inte påverkas 

av fenomen i sin omgivning. Självklart är inte lärarna den enda påverkande faktorn till 

elevernas bild av buddhismen, media, föräldrar och andra omständigheter spelar roll i att 

skapa en uppfattning. Dock vore det fel att förbise lärarnas inverkan då eleverna i början av 

kursen, enligt lärarna inte har så stor kunskap om buddhismen utan upplever den som något 

nytt och mystiskt.  

8.2.1 Elevers bild, acceptant & positiv 

De fyra lärarna delade uppfattningen att eleverna har en positiv och acceptant inställning 

gentemot buddhismen. Alla lärare nämner att en viktig faktor bakom elevernas uppfattning av 

buddhismen är avståndet mellan eleverna och denna religion. Distanseringen kan delas upp i 

                                                 
75 Andersson. & Sander. (2009). Det mångreligiösa Sverige. s. 254  
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två olika aspekter, medial och geografisk. Medial distansering syftar till att buddhism sällan 

lyfts fram i media, och när den gör det sker detta i övervägande positiv dager.76 Lärare 2, 3, 4 

framhåller att media är en viktig faktor för att forma elevernas uppfattning av buddhismen. 

Att media inte visar upp en allsidig bild av buddhismen kan bli ett problem om denna inte 

utmanas eller problematiseras i undervisningen då eleverna ständigt inspireras av tankar i sin 

omgivning. Den geografiska distanseringen kan förstås mer ordagrant, här handlar det om 

elevernas geografiska avstånd till buddhismen. Lärare 1, 2, 3 beskriver att avståndet mellan 

eleverna och buddhismen bidrar till både öppenhet och nyfikenhet gentemot buddhismen. Den 

blir något exotiskt och spännande, något nytt eleverna inte tidigare tagit del av. Då 

buddhismen heller inte är vanligt förekommande i media blir eleverna som oskrivna blad, de 

känner inte till mycket om religionen och har heller inga förutfattade meningar. Enligt lärare 

1, 2, och 3 har elever ett större ifrågasättande av andra religioner såsom kristendom och islam 

än av buddhismen som lättare blir accepterad. 

 

Precis som för lärarna är den mediala skildringen av buddhismen troligen viktig för hur 

eleverna uppfattar religionen. Forskning inom området västerländsk buddhism fastslår att 

bland annat media är en viktig del i hur människor i västvärlden inhämtar kunskap om 

buddhism. Forskare såsom Thomas Tweed, Carl Bielefeldt och Kajsa Ahlstrand pekar alla på 

buddhismen i väst i stor utsträckning baseras på andrahandsbeskrivningar. Tweed kallar det 

night stand buddhism (nattduksbordsbuddhism) och pekar på vikten av litteratur i Amerika. 

Ahlstrand talar om privata buddhister och menar även hon att texter och böcker utgör 

ingångsporten istället för religiös praktik. Bielefeldt skriver om media-buddhism som också 

baseras på andrahandsbeskrivningar istället för på ”riter och traditioner i skapandet av 

västerländsk buddhism”77 Enligt samtliga lärare har eleverna en öppen och positiv inställning 

till buddhismen, medan deras uppfattning om islam är, om inte negativ, så ifrågasättande, 

sannolikt influerad av den mediala bilden av islam. Islam är vanligt förekommande i 

elevernas närhet och skildras på ett annat sätt i media än buddhismen. Detta resulterar i att den 

får en annorlunda ställning vilken enligt lärarna är viktig att bemöta och informera om.  

 

Buddhistisk och islamistisk aktivism har kommit att få två väldigt olika roller inom media. 

Aktivism kopplad till buddhism framställs som berättigad, individualistisk och symbolisk 

                                                 
76 Thurfjell. (2015.) Det gudlösa folket. s. 65. 
77 Thurfjell. (2015.) Det gudlösa folket. s. 164.  
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medan aktivism kopplad till islam har ett annat fokus. I dagspressen relateras buddhismen 

till ”andlighet, frälsning, välmående och fredliga protester”.78 Likt lärare 3:s beskrivning av 

den vietnamesiska munk som tände eld på sig själv i Saigon, framställer media också 

buddhismen ur ett positivt perspektiv. Konflikten i Sri Lanka med slut 2009 beskrevs sällan ur 

ett religionsperspektiv trots att det som främst skilde singaleser och tamiler var religiös 

tillhörighet.79 Konflikterna i Burma som beskrivs som etnisk rensning av muslimska rohingya 

kopplas heller sällan ihop med religiösa aspekter trots att buddister utgör 70 % av Burmas 

befolkning och att buddhismen har en särställning i både grundlag och utbildningsorganen.80 

Mycket av det våld som sker i Burma mot den muslimska minoriteten kopplas heller inte ihop 

med gruppen 969. Gruppen 969 är en buddhistisk anti-muslimsk extremist grupp med uttalat 

stöd från Burmas regering, som opponerar sig emot rohingyernas mänskliga rättigheter.81  

Både lärarna och media framställer buddhismen som något positivt. Denna projicering 

fortsätter sedan vidare till eleverna som tar intryck av sina lärares och av medias framställning 

av buddhismen som något filosofiskt och bra. Problematiken blir här att elevernas helhetsbild 

av buddhismen blir lidande. Den mediala bilden påvisar hur viktigt det är att känna till båda 

sidor av myntet för att få möjlighet att skaffa sig en rättvis och (i så stor grad som är möjligt) 

fördomsfri bild av något så komplext som en religion. Vad som särskiljer 

religionsundervisning från till exempel matematik eller geografi är att religion på det 

personliga planet baserar sig på en individuell uppfattning, en tro. Religionsundervisningen 

kommer därför alltid att ha inslag av en generaliserande natur till skillnad från många andra 

ämnen. För att eleverna ska få kännedom om båda sidor av myntet fastslår skollagen 

att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.82 Andra delen i 

meningen kan te sig problematisk om erfarenheten i fråga baserar sig föreställningar i 

samhället som framlyfter buddhismen ur ett västerländskt perspektiv såsom ofta är fallet i 

Sverige.   

 

                                                 
78 Thurfjell. (2015.) Det gudlösa folket. s. 165.   
79 Ibid. s. 165. 
80 Bengtsson, Jesper. Holmertz, Gert. Haellquist, Reinhold-Karl. ”Burma”. Nationalencyklopedin.  

Tillgänglig: https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/burma (hämtad 2017-12-27)  
81 Marshall, R.C. Andrew. (2013). “Special reports: Myanmar gives official blessing to anti-Muslim monks”. 

Reuters. (Januari 2013) Tillgänglig: https://www.reuters.com/article/us-myanmar-969-specialreport/special-

report-myanmar-gives-official-blessing-to-anti-muslim-monks-idUSBRE95Q04720130627 (Hämtad 2017-12-

27)  
82 Skolverket. (2017). ”Skollag”. Sveriges riksdag. Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 (Hämtad 2017-12-27)  

https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/burma
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-969-specialreport/special-report-myanmar-gives-official-blessing-to-anti-muslim-monks-idUSBRE95Q04720130627
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-969-specialreport/special-report-myanmar-gives-official-blessing-to-anti-muslim-monks-idUSBRE95Q04720130627
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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8.3 Ett pedagogiskt perspektiv 

Kjell Härenstam är docent i religionsvetenskap och har skrivit om religionsdidaktik kopplat 

till buddhismen. I sin diskussion om kunskapskrav och utformningen av undervisning vid 

mötet av icke-kristna traditioner, talar Härenstam om två olika kunskapssyner. Den första 

kunskapssynen, analytisk/positiv, grundar sig på att fakta är förklaringar av verkligheten och 

värderingar är inställningar till denna fakta.83 Enligt den analytiska kunskapssynen går det att 

tala om sann kunskap då fakta är något opersonligt och permanent och därför existerar med 

eller utan kunskapsbärare. Härenstam skriver: ”Förnuftets roll är att kategorisera och 

begreppsligöra denna verklighet.”84 Detta innebär att lärare på ett objektivt sätt kan undervisa 

om buddhismen genom att presentera fakta gällande religionen. ”I undervisningsprocessen 

utgörs […] kunskapssynen t.ex. i essentiella kunskapsfrågor av typen: Vad utmärker den 

tibetanska buddhismen?” 85 På bekostnad av viss generalisering kan läraren i måttlig 

utsträckning måla upp grundprinciper för en religion.  

 

Den andra kunskapssynen, ”hermeneutisk/dialektisk” grundar sig på att människor inte har en 

neutral utgångspunkt. ”Problemet med att lära något nytt består i att vi tror att vi redan vet, 

inte att vi inte vet.”86 Här menar Härenstam att vid möten med nya fenomen har personen 

redan en färdig uppfattning, en fördom. Fördomen grundar sig utifrån personens 

förståelsehorisont87 och är den utgångspunkt personen utgår ifrån vid möten med nya 

fenomen. Genom att möta ett fenomen och utmana förståelsehorisonten kan personen omtolka 

eller förändra sina tidigare fördomar och på så sätt skapa nya förståelsehorisonter att utgå 

från.    

Kunskapsutveckling innebär vidgning av horisonter från de utgångspunkter man har. 

Tolkningen av verkligheten är aldrig slutgiltig, utan en process öppen för nya perspektiv 

och nya omtolkningar.88  
 

Pedagogens uppgift blir här inte att förmedla sin syn utan istället att ge eleverna förutsättning 

att möta nya horisonter och möta verkligheten från nya perspektiv.  

 

                                                 
83 Härenstam, Kjell. (2000). Kan du höra vindhästen? Studentlitteratur. s. 142.  
84 Härenstam. (2000). Kan du höra vindhästen?. s. 136.  
85Ibid. s. 142.  
86 Ibid. s.139.  
87 Metaforisk beskrivning av en persons samlade kunnande inom ett visst område.  
88 Ibid. s.142. 
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De båda kunskapssynerna påminner om de olika stegen i den trappa som presenterades under 

rubrik 6.1.3 kunskapsstoff. Första steget i trappan där lärarna behandlar grundfakta och 

baskunskaper om buddhismen hämtar tankar från den första kunskapssynen där fakta anses ha 

en objektiv natur. Lärare 1, 2 och 4 gav uttryck för att denna del är problematisk och bör 

endast uppta en mindre del av undervisningen. Under steg två på trappan där undervisningen 

mer fokuserar på utövning används den hermeneutisk/dialektiska kunskapssynen då fokus går 

från en generell kunskapsgrund till mer individuella exempel. Samtliga lärare säger att den 

viktigaste delen i undervisningen är att påvisa hur religionen påverkar människorna och hur 

människan påverkar religionen. Lärare 4 trycker på vikten av att religion är annorlunda 

beroende på var den studeras. 

Det är svårt att sammanfatta oavsett vilken religion du skulle ta så är det svårt. Går du till 

en text så är det inte säkert att de människorna som praktiserar den här egentligen 

överhuvudtaget ägnar sig eller ens har en god kunskap om vad den här texten handlar om 

eller om den har någon betydelse utan det har med vad man gör när någon föds eller när 

någon dör eller att det liksom det finns. Där, där stoppar man in religionen. 

 

De två lärare (1 och 2) som tog det tredje steget på trappan och lyfte buddhistiska 

tolkningar utanför Asien hade ett tydligt fokus på att utmana elevers förståelsehorisont. 

I sina klasser diskuterade man vad eleverna skulle behöva förändra om de ville bli 

buddhister, men även vad en buddhist skulle behöva förändra om hen kom till Sverige. 

Var går skiljelinjen mellan religion och samhälle och hur kan denna påverka en religiös 

utövning, var frågor som behandlades under lektionerna.  

Då handlar det mer om att kunna applicera det på, hur är det att vara buddhist i Sverige, 

hur blir det? Vad möter dem här? Vad skulle man vara tvungen att förändra, vad måste 

det Svenska samhället möta? Och vad kommer inte funka, så det är också sjukvård och 

alla sådana här då får vi in flera parametrar vilket blir bra ofta.   

 

Följande steg är nödvändiga för att som Härenstam beskriver det kunna utmana rådande 

kunskapshorisonter. För att eleverna ska utveckla sina tankar behöver de utmanas, och 

problematiseras. Om elevernas uppfattningar inte utmanas stagnerar de och blir fasta 

fördomar som kan vara mycket svåra att förändra senare i livet. Bilden av buddhismen som 

positiv och snäll behöva utmanas, för att problematisera religionens ställning. Exemplet på 

Burma kan fungera som en bra startpunkt för diskussion gällande buddhismen som enbart 

positiv. Att källkritiskt granska hur svensk media beskriver olika religioner är exempel på en 

uppgift som kan bredda elevernas horisont.  
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Religionsläraren och forskaren Stephen C. Berkwitz beskriver ett liknande upplägg av 

undervisning som lärarna och Härenstam. Berkwitz menar att det är viktigt att undervisningen 

lyfter på blicken och diskuterar västerländsk buddhism i undervisningen för att utmana 

eleverna och deras uppfattning och kritiska förmåga. Likt lärare 1 och 2 föreslår Berkwitz att 

undervisning om västerländsk buddhism bör läggas i slutet på kurser om buddhism. Genom 

att inleda med den asiatiska och sedan skifta fokus har eleverna en bred grund att stå på och 

kan sedan genomföra kritiska analyser eller jämförelser mellan den östliga och västerländska 

buddhismen.89 Berkwitz riktar viss kritik mot hur läroböcker presenterar bland annat 

västerländsk buddhism och hur detta kan få negativa effekter på undervisningen. Berkwitz 

menar att läroböckerna lägger upp all fakta och att eleverna därför inte behöver träna sin 

granskningsförmåga eller kritiska tänkande utan blir serverade kunskapen, eleverna blir då 

passiva i inlärningsmomentet och tappar viktiga delar. Likt ”hermeneutiska/dialektiska” 

kunskapssyn pekar Berkwitz på vikten av att eleverna själva behöver träna sina förmågor på 

icke-akademiska texter för att inte bli passiva: 

This topic thus invites students to engage in the kind of critical self-reflection that many 

of us seek to stimulate in our classes while examining important issues regarding the 

formation of religious identity and internal diversity within religious traditions.90  

 

Ännu en fördel med att studera västerländsk buddhism är att eleverna får en annan 

närhet till buddhismen, istället för att den är något främmande i öst kan eleverna förstå 

att den finns här i väst menar Berkwitz. Detta är en viktig del i undervisningen för att 

sudda ut gränserna och komma bort från orientalistiska strukturer.  

 

Både lärarna, Härenstam och Berkwitz kommer till slutsatserna att elevernas perspektiv 

av buddhismen behöver utmanas för att hjälpa eleverna att förstå komplexiteten och 

mångfalden av en religion. För att minska distanseringen mellan eleverna och 

buddhismen behöver de få verktygen att undersöka huruvida den finns representerad i 

samhället, även om det gäller olika bilder av den, västerländsk och asiatisk buddhism.   

 

  

                                                 
89 Berkwitz. (2004) Conceptions and missconceptions about ‘Western Buddhism’. s. 4.  
90 Berkwitz. (2004) Conceptions and missconceptions about ‘Western Buddhism’. s. 2.  
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9. Slutsatser 

De fyra intervjuerna ger en bild av att undervisningen om buddhismen har ett asiatiskt fokus 

utifrån ett västerländskt perspektiv. Bilden kan ha sitt ursprung i den historiska omtolkning 

och omformning av buddhismen som ägt rum i västvärlden sedan 1800-talet och som skapat 

en modernistisk buddhism. Lärarnas undervisningsform påminde i många aspekter om den 

modernistiska buddhismen. Meditationens plats lyfts fram som något centralt och viktigt för 

att hitta sig själv, ett verktyg för att klara det moderna samhällets stress. De mer religiösa 

aspekterna såsom högtider och ritualer tonas ned för att ge plats åt en filosofisk buddhism som 

är mer kompatibel med västerländsk vetenskap. Andra element som minskar uppfattningen av 

buddhismen som religiös är beskrivningen av Buddha. Grundarens övernaturliga attribut 

skalas ned så han mer påminner om en vanlig människa än något gudomligt.  

 

Buddhismen beskrivs även som individuell, alltså ett fokus på gemene man istället för 

monastiska hierarkier med munkar i toppen. Enligt samtliga lärare visar eleverna en större 

acceptans mot buddhismen och ifrågasätter den mindre än andra religioner som till exempel 

islam. Detta kopplas av samtliga lärare till den i vårt land dominerande bild av buddhismen 

som formats både av media och av deras egen undervisning. Men även den geografiska 

distans som finns mellan eleverna och buddhismen är bidragande faktorer till elevernas 

uppfattning. Det västerländska perspektivet där buddhismen porträtteras som positiv, 

filosofisk och individuell projiceras av både media och lärare och påverkar elevernas 

uppfattning av vad buddhismen är. Buddhismen uppfattas som ett sätt att leva, en filosofi utan 

en omnipotent och bestämmande gud. Fokus ligger istället hos individen som är fri att själv 

välja hur hen ska tillämpa religionen. Buddhismen har i viss mån blivit ett plockbord där olika 

delar såsom meditation och filosofi lyfts fram medan andra delar såsom ritualer eller Buddhas 

magiska förmågor hamnar i periferin.   

 

Både Härenstam och Berkwitz menar på att skolans utmaning handlar om att försöka lösgöra 

sig från samhällsbilden och presentera en mer omfattande bild av buddhismen som både 

religion och filosofi, som god och ond. Härenstam beskriver det som att utmana elevernas 

förståelsehorisonter, medan Berkwitz fokuserar på en helhetsbild där det kritiska tänkandet 

utmanas. Lärarna behöver lyfta in och problematisera buddhismen i Asien, men även lyfta 

fram och diskutera kring den form av buddhism som finns i Sverige och västvärlden idag. 
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Eleverna behöver utmanas i sina tankar om hur komplext och svårt ämnet religion är. Religion 

handlar om så mycket mer än bara regler, texter och traditioner, det handlar om att tro.  

 

Studiens hypotes var att lärare presenterade buddhismen som en positiv och odogmatisk 

tradition där religiösa aspekter skalats ned. Hypotesen går delvis att bekräfta, samtidigt som 

det är svårt att helt dra de fyra lärarna över en kam då samtliga talar om vikten i att belysa 

komplexiteten i en religion och att se den ur många olika vinklar. Vad som kan sägas utifrån 

de fyra intervjuerna är att olika moment i undervisningen och den övergripande uppfattningen 

av buddhismen påminner om den västerländska buddhismen som presenterats i studien. 

Studiens hypotes går därför delvis att bekräfta utifrån den insamlade empirin. Ett exempel på 

detta är bilden av Buddha som enligt lärarna framstår mer som en mänsklig filosofisk lärare 

än vad Jacobsen beskriver som någon omnipotent varelse med magiska förmågor och 

gudomliga egenskaper.  
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10. Diskussion  

I motsats till många sekulariseringsteoretikers prognoser har religion inte krympt och 

försvunnit till följd av människans vetenskapliga framsteg, tvärtom har religiositeten 

fortfarande ett starkt grepp, och är i Sverige växande.91 Eleverna behöver kunna 

problematisera och förstå hur komplext ämnet religion är för att förstå mycket av vad som 

händer i världen. Religionsundervisning om buddhismen öppnar intressanta dörrar för läraren 

att diskutera med eleverna. Genom att lyfta att det finns en västerländsk buddhism som 

omformats från den asiatiska kan djupare religionsfrågor såsom vem som har 

tolkningsföreträde inom en religion utforskas. Att diskutera tolkningsföreträde inom olika 

religioner är relevant i dagens globaliserade samhälle där den individuella spiritualiteten ökar. 

Även om eleverna inte har någon bestämd andlig eller religiös tillhörighet är detta exempel på 

frågor som kan bidra till att vidga förståelsen inom religionsämnet. Det finns alltid olika 

tolkningssätt då det handlar om något så personligt som tro. Den västerländska buddhismen 

kanske inte påminner om den asiatiska men det vore fel att säga att det inte är en buddhism, 

den är bara en ny form. Det är viktigt att lärare ständigt utvärderar sin religionsundervisning 

för att få med ämnets komplexa natur. Om lärarna inte breddar och utmanar buddhismens 

ställning finns det risk att som i exemplet med Burma, att eleverna bara ser en sida av myntet 

och skapar sig förståelse utifrån det. Samma gäller för bilden av Buddha, att inte belysa hans 

övernaturliga krafter, magiska inslag och gudomliga ställning vore att missrepresentera 

honom och i förlängningen buddhismen. Lärare måste därför utvärdera sin undervisning för 

att fånga upp och problematisera alla komplexa aspekter som ryms inom ämnet religion, 

denna studie har försökt visa att så även bör vara fallet när det gäller buddhismen.  

 

Utifrån det analyserade materialet går studiens hypotes delvis att bekräfta, det finns tydliga 

drag i undervisning och intervjusvar som påminner om den bild av buddhismen som beskrevs 

i studiens teoridel. Problematiken ligger i att hypotesen varken helt kan bekräftas eller 

förkastas då intervjuerna bara ger begränsad information. För att verkligen gå till botten med 

undervisningen skulle intervjuerna behöva kompletteras med lektionsbesök, elevfokusgrupper 

och kanske en gruppdiskussion med de fyra lärarna. Materialet som används i undervisningen 

skulle också behöva granskas och utvärderas i resultatet. En sådan studie, intressant som den 

må vara, är för stor och tidskrävande för en uppsats av denna omfattning. För att säkert kunna 

                                                 
91 Svanberg & Westerlund. (2016). Religion i Sverige. s. 35.  
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bekräfta eller förkasta hypotesen skulle intervjuerna behöva jämföras med lektioner eller 

andra praktiska moment där lärarna kan studeras. Men som sagt går delar av den insamlade 

empirin att koppla ihop med en västerländsk buddhism och därför delvis bekräfta studiens 

hypotes.  

10.1 Fortsatt forskning 

Det är svårt att utvärdera religionsämnet genom kvalitativa studier. Samtidigt som personliga 

svar är en viktig aspekt är tidsaspekten alltid närvarande. Mängden människor som intervjuas 

kan alltid utökas för att nå ett säkrare resultat. Samtidigt gör kvantitativa studier inte ämnets 

komplexa natur rättvisa, enkäter kan till viss del fånga uppfattningar men fångar inte den 

personliga aspekten hos informanten. Genom att studera de mest populära läroböckerna samt 

utbildningsradion eller nationalencyklopedins utbildningstjänster kan forskare få en överblick 

över hur ämnet buddhism framställs och presenteras i läromedel. Det utgör en möjlighet för 

framtida forskning att nå något konkret genom att fortsätta på Kjell Härenstams undersökning 

från 2000 av hur buddhismen presenteras i läromedel. En modern studie om läromedel skulle 

kunna jämföras med Härenstams undersökning för att se om det finns liknande resultat nu 

som då. Efter en jämförelse skulle forskaren kunna dra slutsatser om vilken riktning 

läroböcker har tagit de senaste åren och om något behöver förändras eller ses över.  

Litteratur om religionsundervisning och buddhismens ställning i Sverige finns var för sig. 

Framtida forskning skulle i större grad kunna kombinera dessa två ämnen och behandla 

buddhismen ur ett pedagogiskt perspektiv men samtidigt knyta an de pedagogiska och 

kunskapsmässiga implikationer som uppstår av den västerländska buddhismen och dess 

historiska omformning i västvärlden.  

 

Ett ämne där nuvarande forskning är begränsad är medias rapportering av buddhism i Sverige. 

Då media utgör en så pass stor del i hur människor uppfattar och tolkar fenomen är en sådan 

studie nödvändig för att utöka förståelsen av den svenska bilden av buddhism. Ytterligare ett 

spår vad gäller buddhism och media skulle i framtiden kunna utgöras av en jämförande studie 

mellan islam och buddhism i medial rapportering. De båda religioner har idag olika 

ställningar i media där buddhism framställs ur ett positivt perspektiv medan islam i många fall 

får en negativ stämpel. En jämförande studie skulle kunna påvisa olikheterna för att sedan 

problematisera huruvida detta skapar missförståelse och bidrar till obefogad kritik. Precis som 
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för eleverna behöver allmänheten en rättvis bild som täcker alla perspektiv av ett så komplext 

fenomen som religion.  

 

En kvalitativ intervju med fyra personer fungerar knappast som ett starkt underlag för att 

diskutera Sveriges religionsundervisning på en generell nivå. Studien bör istället användas 

som en grund gällande problematik eller fallgropar som kan dyka upp när buddhismen 

presenteras i religionsundervisningen. Denna grund kan sedan byggas vidare på eller 

utvecklas för det syfte eller ändamål som passar. Lärare kan t.ex. intervjua varandra och se 

huruvida deras svar påminner eller liknar dem som lyfts i studien och därefter utvärdera eller 

förändra undervisningen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Intervjuguiden kommer tematiskt att samla information kring frågeställningen 

– Hur bedriver lärare undervisning av ämnet buddhism? 

Inledning 

• Samtala lite för att få igång och lätta upp stämningen. Tacka för att personen i fråga 

har tagit sig tid och uttryck informantens värdefullhet för uppsatsen, påminn om att 

hen kan svara helt ärligt eller uttrycka precis som hen känner då alla deltagare i 

intervjun kommer anonymiseras. 

Introduktion  

• Informera återigen om konfidentiallitet, att personen i fråga kommer anonymiseras 

och pseudonymer för namnet kommer användas i uppsatsen. Det enda som kommer 

framgå att det är en religionslärare på en skola (i den kommun hen arbetar).  

• Presentera sedan dig själv och att intervjun ämnar undersöka hur lärare bedriver 

undervisning av buddhism.  

• Intervjun kommer fungera som underlag för examensarbetets undersökning och 

resultatdel.  

• Du får självklart avbryta intervjun när du vill om du känner att du inte längre vill delta. 

• Uppmana läraren att djupdyka och utveckla sina svar för bästa möjliga resultat.  

Intervjuns huvuddel 

Under intervjun kommer jag följa upp och ställa följdfrågor om följande begrepp: positiv, 

odogmatisk/sekulariserad/o-religiös, västerländsk/asiatisk.  

 Startar inspelningen 

• Vilken är din personliga bild av buddhismen som religion?  

Hur upplever du den?  

Hur skulle du beskriva den?  

• Hur brukar upplägget kring undervisning av buddhismen se ut? (hur ser 

undervisningen ut) (hur presenteras buddhismen för eleverna)  

Följdfrågor: Hur många veckor brukar kursen om buddhismen ta?  
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Står den ensam i undervisningen eller kombineras den med något annat? (om ja, 

vadå?) hinduismen? 

• Vad lyfter du upp som kunskapsstoff i kursen? Vad är det viktiga att lära ut?  

Följdfrågor: Vilket material använder du dig oftast av? Ligger fokus på den asiatiska 

buddhismen eller en mer global bild? Lyfts buddhismen i Sverige? (OM, hur 

presenteras den?)  

• Vilka olika tolkningar om buddhismen lyfts fram? (alltså Mahayana, theravada, 

tibetansk. Lyfts det fram någon mer tolkningar utanför Asien t.ex.)  

 

• Hur brukar eleverna uppfatta buddhismen efter avslutad kurs? 

Följdfrågor: Brukar de ha ett speciellt synsätt om den? (se den som negativ, positiv, 

eller finns det andra teman?)  

Avslutning 

• Du har nu svarat på de frågor jag hade, gå snabbt igenom hur du har uppfattat svaren.  

Är det något du vill lägga till, förtydliga eller ändra innan vi avslutar?  

Inspelningen stängs av 

Om jag skulle behöva mer material eller liknande skulle jag då kunna höra av mig för en 

kortare intervju kanske vi telefon eller dator?  

Vill du att jag skickar den färdiga uppsatsen så du får ta del av arbetet? 

Då vill jag tacka för mig och att du tagit dig tid att träffa mig! Stort tack!  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


