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Abstrakt 

Laaksonen, Alexandra (2010). Att lära av olika religioner i den svenska 

religionsundervisningen. Vägledning av religiösa personer: C-uppsats, religionsvetenskap. 

Gävle: Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad religiösa personer anser att elever i den 

svenska grundskolan och gymnasiet borde lära sig av just deras religion. Undersökningen är 

inspirerad av Bo Dahlins åsikter om att erfarenheter av andra religioner och kulturer ger 

eleverna underlag utifrån vilket de kan utveckla egna tankar och reflektioner, men även av 

Kjell Härenstams tankar om att det kan vara viktigt för elevernas utveckling och fostran att 

lära sig något av olika traditioner. Sex personer som är anhängare av olika religioner har 

intervjuats, intervjuerna har sedan använts som källor och som underlag till undersökningen. 

Intervjuerna visade att de religiösa personerna anser att elever i den svenska grundskolan och 

gymnasiet borde lära sig av informanternas tankesätt angående bland annat gemenskap, 

framtid, det inre livet, personlig medvetenhet, inre och yttre svårigheter med mera. 

 

Nyckelord: religion, undervisning, didaktik, intervjuer, elever, grundskolan, gymnasiet, 

Sverige. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate what religious people believe that students in the 

Swedish compulsory school and high school should learn about their particular religion. The 

study is inspired by Bo Dahlin’s views on the experiences of other religions and cultures; 

Dahlin means that it gives students a basis from which they can develop their own thoughts 

and reflections, the study is also inspired by Kjell Härenstam’s thoughts that it may be 

important for the students’ development and education to learn the various traditions. Six 

people who are adherents of various religions have been interviewed; the interviews are then 

used as sources and as a basis for investigation. The interviews showed that the religious 

people believe that students in the Swedish primary schools and high schools should learn 

from the informants’ ways of thinking about community, the future, the inner life, personal 

awareness, internal and external difficulties, and more. 

 

Keywords: religion, education, interviews, pupils, primary school, high school, Sweden. 
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1 INTRODUKTIONSKAPITEL 

 

1.1 Inledning 

Religionskunskap är och har länge varit ett omdiskuterat ämne, dess undervisningsform har 

ändrats vid flera tillfällen i skolans historia. I flera länder, så som USA och forna 

Sovjetunionen anser man att religionskunskap inte bör vara ett obligatoriskt ämne, eftersom 

staterna anser sig vara religiöst neutrala, därför är religionskunskap inte ett ämne i skolan 

där.
1
 Fram till 1997 fanns en särskild skollag i Sverige som innebar att vissa elever hade rätt 

till befrielse från skolans religionsundervisning, denna lag upphörde dock att gälla eftersom 

myndigheterna ansåg att alla elever i skolan skulle få ta del av den svenska kulturtraditionen.
2
 

En motreaktion som syntes var den snabba utbyggnaden av fristående skolor under 1990-talet, 

många av dem finns på kristen eller annan religiös grund.
3
 Ett exempel på en förening som 

utformade en alternativ utbildning är Humanisterna, som länge har hävdat rätten till frihet 

från religionspåverkan av elever.
4
 Det är dock viktigt att i detta läge påpeka att alla 

skolreformer som skett efter år 1962 har varit överens om att den allmänna skolan ska vara 

konfessionellt obunden, med det menas att skolorna inte ska vara bundna till någon 

trosbekännelse.
5
 

 

I början av 1960-talet uppfattades religionsundervisningen som ett verktyg som eleverna 

kunde ha användning av för att bearbeta sina personliga livsfrågor. Den religiösa mångfalden 

som etablerades i Sverige betraktades som viktiga inspirationskällor, inte problem.
6
 

Religionsundervisningen tappade dock sitt värde på grund av näringslivets framväxt, eleverna 

ansågs ha mer nytta av andra ämnen i sina kommande arbetsliv än just religion,
7
 och med 

1969 års läroplan för grundskolan utformades religionskunskapen som ett orienteringsämne i 

samverkan med samhällskunskap, historia och geografi på högstadiet. År 1993 samt 2003 har 

undersökningar gjorts som visar att denna SO-samverkan har lett till att eleverna har upplevt 

religionskunskapen som det minst engagerade ämnet och att lärarna har prioriterat det lägst.
8
 

                                                             
1 Olivestam 2006, s. 9 
2
 Gustavsson & Zipernovsky 2009, s. 95 

3 Gustavsson & Zipernovsky 2009, s. 108 
4 Olivestam 2006, s. 10 
5 Gustavsson & Zipernovsky 2009, s. 108 
6 Gustavsson & Zipernovsky 2009, s. 96 
7
 Olivestam 2006, s. 13 

8
 Olivestam 2006, s. 16-17 
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Enligt Bo Dahlin ger erfarenheter av andra religioner och kulturer eleverna en grundval 

utifrån vilken de kan utveckla egna tankar och reflektioner. Dahlin menar dock att eleverna 

inte lär sig av bara information och undervisning, utan lärarens sätt att hantera dessa frågor är 

av stor betydelse – lärostoffet måste förmedlas på rätt sätt.
9
 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Styrdokument 

Just nu sker ett omfattande arbete med förnyelse av dagens kursplaner. Skolverket har fått i 

uppdrag att utarbeta ämnesplaner för alla ämnen inom gymnasieskolan, samt ge förslag till 

nya kursplaner i grundskolan. Projektgruppen för detta omfattande arbete bearbetar nu 

förslagen till ämnesplaner i gymnasieskolan,
10

 och den 30 mars lämnade Skolverket in förslag 

på nya kursplaner i grundskolan till regeringen.
11

 På Skolverkets hemsida finns det i dagsläget 

möjlighet att läsa både de gällande kursplanerna
12

 samt förslag på nya kursplaner.
13

 Eftersom 

denna undersökning är en del av den forskning som ger en glimt av hur framtidens 

religionsundervisning möjligtvis kan se ut, anser jag det vara intressant att i detta avsnitt 

skåda förslagen till kursplanerna som kan komma att utgöra grunden för Skola 2011. 

 

1.2.1.1 Förslag till kursplan i religionskunskap i grundskolan; Skola 2011 

I förslaget till kursplanen i religionskunskap i grundskolan står bland annat att eleverna ska 

ges förutsättningar att utveckla förmågan att: 

 

 analysera religioner och andra livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk 

inom dessa, 

 reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, 

 resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån 

etiska begrepp och modeller 14  

 

Tillvägagångssättet för att eleverna i årskurserna 7-9 ska ha möjlighet att utveckla 

ovanstående förmågor är bland annat att följande delar ska behandlas: 

                                                             
9 Dahlin 2004, s. 64 
10 <http://www.skolverket.se/sb/d/2885;jsessionid=D0983FB3FCFA2FF6ECD988441F11A814> 2010-05-14 
11 <http://www.skolverket.se/sb/d/3719/a/19774> 2010-05-14 
12 <http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138> 2010-05-14 
13

 <http://www.skolverket.se/sb/d/3719/a/19774> 2010-05-14 
14

 <http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/97/74/Religionskunskap.pdf> 2010-05-14 (mina kursiveringar) 

http://www.skolverket.se/sb/d/2885;jsessionid=D0983FB3FCFA2FF6ECD988441F11A814
http://www.skolverket.se/sb/d/3719/a/19774
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138
http://www.skolverket.se/sb/d/3719/a/19774
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/97/74/Religionskunskap.pdf
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 Identitet och livsfrågor 

 

 Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och 

livsstilar. 

 

Etik 

 

 Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, 

till exempel konsekvens- och pliktetik. 

 Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.15  

 

Eleverna ska alltså reflektera över hur människor formar sina liv efter religionen. Att 

föreställa sig hur andra människor lever sina liv och varför de väljer att leva på det sättet 

kräver en intensiv förståelse, en känsla av empati. För att eleverna i religionsundervisningen 

ska ha möjlighet att leva upp till kursplanen anser jag därför att de ska erbjudas att leva i olika 

religioner, alltså pröva på olika traditioner och normer för att få större förståelse och på så vis 

analysera, reflektera, resonera och argumentera till exempel etiska frågor. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Dahlin skriver om den ”kontinuerliga avförtrollningen av världen”
16

. Med det menar Dahlin 

att den västerländska kulturutvecklingen är i en process där förnuftet får en allt viktigare roll 

i våra liv, och han ser en ny livsform som har uppstått, vilken han kallar ”avförtrollningens 

livsform”.
17

 Vidare menar även psykoterapeuten Robert Sardello att människornas sinnen och 

själsliv inte hinner med dagens teknik, och att vi sakta förlorar kontakten med det aktiva 

tänkandet.
18

 Dalai Lama har sagt följande: 

 

I feel that the essence of all spiritual life is your emotion, your attitude towards others. Once you have a 

pure and sincere motivation, all the rest follows. You can develop this right attitude toward others on 

the basis of kindness, love and respect, and on clear realization of the oneness of all human beings. This 

is important because others benefit by this motivation as much as anything we do. Then, with a pure 

heart, you can carry on any work – farming, mechanical engineering, working as a doctor, as a lawyer, 

as a teacher – and your profession becomes a real instrument to help the human community.19 

 

                                                             
15 <http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/97/74/Religionskunskap.pdf> 2010-05-14 (mina kursiveringar) 
16 Dahlin 2004, s. 14 Begreppet ”avförtrollningen av världen” eller the disenchantment of the world 

formulerades ursprungligen av sociologen Max Weber. 
17 Dahlin 2004, s. 14 
18

 Dahlin 2004, s. 22 
19

 Härenstam 2000, s. 145 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/97/74/Religionskunskap.pdf
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Citatet ovan har Kjell Härenstam valt att lyfta fram i sin bok om religionsdidaktik. Jag tolkar 

uttalandet som att andra människor påverkas av din inställning gentemot dem, och när du har 

en godhjärtad attityd så kan du använda den i din vardag för att hjälpa dina medmänniskor. 

Som blivande lärare väljer jag att dra denna tolkning vidare och applicera den på läraryrket; 

med rätt attityd kan du undervisa dina elever och se att de lär sig. Härenstam hävdar således 

att religionsundervisningen hittills huvudsakligen har handlat om att lära om icke-kristna 

religioner, men i och med Dalai Lamas uttalande börjar han fundera om yttrandet kan vara 

viktigt att ta till sig, kanske kan eleverna lära sig något av olika traditioner, kanske kan det 

vara viktigt för elevernas utveckling och fostran?
20

 Peder Thalén menar att elever ibland 

finner religionsundervisningen tråkig eller oviktig, vilket kan bero på att religionerna som 

undervisas har förlorat sin kulturella förankring, med andra ord förmedlar läraren ett kulturarv 

som saknar en inre mening, både hos läraren och hos eleverna. Som lösning på detta problem 

föreställer sig Thalén en religionsundervisning där de kulturella förankringarna i varje religion 

lyfts fram, samt att den låter eleverna lära sig att se att de olika traditionerna kan skapa 

möjligheter att bearbeta livsfrågor och etiska dilemman. Thalén menar att undervisningen då 

kan fungera intresseväckande för eleverna.
21

 Såhär skriver kursplanen för skolämnet 

religionskunskap: 

 

Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin 
omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. Att bearbeta existentiella frågor och 

trosfrågor och att betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig utvecklingsprocess. 

Varje människa reflekterar över sådana frågor och behöver tillägna sig redskap i form av traditioner, 

språk och symboler för att söka mening i de frågor som hon ställs inför i livet.22 

 

Här klargörs att eleverna har livsfrågor och att de genom religionsundervisningen ska få 

redskap för att söka mening i sina frågor. Jag tolkar det som att i kursplanen för 

religionskunskap bekräftas Härenstams och Thaléns idéer – religionsundervisningen bör 

innefatta någonting mer, på ett djupare plan, än ”någon form av totalöversikt med huvudsaklig 

tonvikt på den kristna traditionen”.
23

 

 

                                                             
20

 Härenstam 2000, s. 145 
21

 Lindgren & Thalén 2006, s. 104-105 
22

 <http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3886/titleId/RE1010%20-
%20Religionskunskap> 2010-05-13 
23 Härenstam 2000, s. 146 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3886/titleId/RE1010%20-%20Religionskunskap
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3886/titleId/RE1010%20-%20Religionskunskap


7 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats undersöks vad personer av olika kulturer och religioner vill delge 

religionsundervisningen i den svenska grundskolan och gymnasiet. Detta ämne är viktigt för 

alla blivande religionslärare, eftersom vår uppgift i skolan bland annat är att vägleda eleverna 

i deras utveckling att förstå sin omgivning och bearbeta existentiella frågor. Således anser jag 

att religionslärarnas roll i skolan för eleverna är otroligt viktig då det kommer till deras 

individuella inre utveckling. Om religionslärarna ska ha en chans att utföra detta 

betydelsefulla uppdrag behöver vi dock be andra personer om hjälp, eftersom jag inte kan ha 

en total insikt i hur personer av andra religioner förstår sin omgivning, oberoende av vilken 

religion jag har eller inte har. Därför tar jag i denna uppsats kontakt med några personer som 

är anhängare av olika religioner, för att fråga vad de anser att eleverna i den svenska 

grundskolan och gymnasiet kan lära sig av just deras religion. Jag inser att denna fråga är 

komplex, då de människor som besvarar frågan ger olika svar eftersom det är en personlig 

fråga och svaret utgår från informanternas individuella åsikter. Forskning som berör detta 

område är dock intressant och framförallt viktig, eftersom den banar väg för framtidens 

religionsundervisning, och som lärare vill man naturligtvis att eleverna ska erbjudas bästa 

möjliga kunskapsförmedling. 

 

Mina frågeställningar är därmed följande: 

 

 Vad anser anhängare av olika religioner att elever i den svenska grundskolan och 

gymnasiet bör lära sig av deras traditioner och kulturer? 

 

 Hur anser anhängare av olika religioner att elever i den svenska grundskolan och 

gymnasiet kan lära sig av deras religioner? 

 

1.5 Material och avgränsningar 

I denna undersökning är en viss avgränsning nödvändig, eftersom de studerande arbetar inom 

en ram som anger tid samt textutrymme. Jag har bett om att få intervjua ett större antal 

personer än vad jag skulle ha möjlighet ett presentera i denna undersökning, eftersom jag 

antog att ett relativt litet antal personer skulle vilja delta, på grund av den komplexa frågan 

som förutsätter att informanten tar sig tid att fundera igenom svaret. Personerna som 
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tillfrågades att delta i undersökningen var anhängare av någon av de fem världsreligionerna 

islam, kristendom, judendom, buddhism och hinduism. Av de dryga hundra personer som jag 

bad att få intervjua svarade sex personer, vilket var ett antal som gjorde det möjligt för mig att 

analysera intervjuerna djupare, och ingen informant riskerade att försummas eller glömmas 

bort. Därav innefattar undersökningen information delgiven av tre buddhister, en hindu och 

två kristna. 

 

2 METODBESKRIVNING 

 

2.1 Material, metod och teori 

I denna uppsats undersöks vad anhängare av olika religioner anser att elever i den svenska 

grundskolan och i gymnasiet bör lära sig av eller från deras religioner samt hur 

undervisningen kan gå tillväga. Den är således inte en diskussion huruvida elever bör lära sig 

av eller från religioner, vilket i sig är ett aktuellt och viktigt samtal. Här utgår jag helt enkelt 

från att undervisningssättet är att eleverna ska lära sig av eller från olika religioner, och jag 

ifrågasätter hur innehållet då bör se ut samt hur undervisningssättet skulle kunna vara.  

 

Jag antar att olika människor har olika åsikter och svar på uppsatsens frågeställningar, därför 

har jag valt att använda mig av intervjuer som källmaterial. Intervjuerna har skötts via e-post 

(mitt utskick går att finna under bilagor) och inte via telefonkontakt eftersom jag ansåg att 

informanterna behövde få tid på sig att fundera vad de ville svara på frågorna, för att på så sätt 

höja kvaliteten på reaktionerna. Jag valde att inte heller avgränsa mig till anhängare i en stad, 

till exempel Gävle, vilket visserligen hade underlättat vid tillvägagångssättet att intervjua 

eftersom jag då hade kunnat bestämt möte med informanterna, på grund av brist på personer 

som är anhängare av olika religioner och tillgängliga för denna undersökning.  

 

Jag anser att intervjuer som tillvägagångssätt i denna undersökning är en lämplig metod, 

eftersom tidigare forskning inom samma område är närmast obefintlig och därför gör till 

exempel en litteraturstudie med samma frågeställning omöjlig. Intervjuerna är dessutom 

alldeles nyligen genomförda, vilket jag anser har en stor betydelse eftersom samtalet kring 

den förändrande religionsundervisningen är väldigt aktuell och i ständig rörelse, därför finns 

det risk eller chans för att personer med åsikter om detta ämne högst antagligen kan ha ändrat 

åsikter från år till år, på grund av diskussionens påverkan. 
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Som framgår ovan utgår jag helt enkelt från att undervisningssättet är att eleverna ska lära 

sig av eller från olika religioner. Jag har dock inget vetenskapligt belägg för att detta 

undervisningssätt är det mest pedagogiska för elevernas inlärning. Det är endast min 

personliga åsikt att det är viktigt att som lärare delta i en religiös aktivitet med rollen som 

observatör, för att i klassrummet kunna framträda som en närvarande, inspirerande och 

kunnig pedagog. Därmed anser jag även att eleverna bör få delta i en religiös aktivitet i 

klassrummet för att de ska ha potential att utveckla sin personliga förståelse och i slutändan 

lära sig någonting av olika religioner.  

 

Idén till denna undersökning föddes genom Härenstams Kan du höra vindhästen? 

Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap. I denna bok diskuterar författaren 

undervisningssättet i skolan, huruvida eleverna bör lära sig av eller från olika religioner och 

hur man (om möjligt) sammanställer ett komplett läromedel. Härenstam beskriver även en 

stark upplevelse i sitt liv, han befinner sig då på pilgrimsfärd med tibetanska vänner i en 

vallfartsort vid Himalaya, där möter de en eremit som läser upp en förbön för dem, de vandrar 

upp för berget och på toppen tar de fram ett långt rep med flaggor, när vinden tar tag i 

flaggorna hör vandrarna ett ljud som påminner om galopperande hästar. Härenstam beskriver 

pilgrimsfärden som ”fylld av närvaro”
24

 och undrar hur mycket man förstår ”om 

beskrivningen saknar upplevelsekontakt med vindarna och det mäktiga Himalaya?”
25

 (min 

kursivering). Det sista citatet torde tala för sig själv. Uppsatsen har även inspirerats av Bo 

Dahlins Om undran inför livet. Barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle. Dahlin 

skriver redan i sitt förord följande: 

 

Långtifrån alla människor finner det angeläget och intressant att reflektera över livets grundläggande, 

existentiella frågor. Den här boken vill inte försöka omvända dem. Någon har sagt att likt hjälten i en 

keltisk sägen, som i sina drömmar såg en kvinna av överjordisk skönhet, och sedan ägande sitt liv åt att 

genomsöka världen för att återse henne, bär den människa som en gång medierat över sitt öde en tagg i 

sitt hjärta som hon aldrig kan dra ut. Det är för sådana människor som livsfrågorna aldrig uppför att 

fascinera.26 

 

                                                             
24 Härenstam 2000, s. 115 
25

 Härenstam 2000, s.115 
26

 Dahlin 2004, s. 5-6 
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2.1.1 Kvalitativ metod 

Tillvägagångssättet som jag har valt för att finna svar på mina frågeställningar är kvalitativt. 

Den kvalitativa metoden anser jag att är mest lämplig i detta sammanhang, då jag ska 

undersöka vad ett antal personer har för åsikter angående ett ämne. Eftersom jag använder 

mig av en kvalitativ metod i denna undersökning blir jag tvungen att tolka informationen, 

alltså det som informanterna delger mig.
27

 På grund av det valda tillvägagångssättet är 

resultatet av undersökningen inte jämförbart i siffror och allmänt gällande, utan istället 

presenterar undersökningen vad just de människorna, som jag har varit i kontakt med, har för 

tankar och åsikter, vilket är unikt för dem.
28

 Informanterna som valde att delta i min 

undersökning bidrar med olika svar på mina frågor, vissa föredrar att svara kortfattat medan 

andra gärna svävar ut en aning, detta har lett till att dispositionen för undersökningen har 

förändrats under arbetets gång, vilket jag får ha överseende med när jag använder mig av ett 

kvalitativt tillvägagångssätt.
29

 

 

2.2 Informantpresentation 

Sex personer har tackat ja till att delta i min undersökning. Dessa personer är alla religiösa 

inom olika religioner och inriktningar: tre är buddhister, två är kristna och en är hindu. På 

grund av min frågeställning är det viktigt att klargöra detta, eftersom undersökningen är högst 

personlig och grundar sig på informanternas kulturer. Nedan följer en kort beskrivning av de 

sex deltagarna. 

 

Informant A, buddhist   Informant B, buddhist 

 

- Zenbuddhist   - Tibetansk buddhist 

- Medlem i zengruppen i norra Sverige, - Medlem i föreningen för tibetansk 

föreläser i olika klasser     buddhism i södra Sverige  

- Man    - Man 

 

Informant C, buddhist   Informant D, hindu 

 

- Tibetansk buddhist   - Bahkta 

- Undervisat i religion i   - Verksam lärare i bahkti, Indien 

bland annat Indien och USA  - Man 

- Kvinna     

                                                             
27

 Holme & Solvang, 1997, s. 76-77 
28

 Holme & Solvang, 1997, s. 78 
29 Holme & Solvang, 1997, s. 88 
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Informant E, kristen    Informant F, kristen  

 

- Adventist    - Livets ord 

- Pastor i Adventkyrkan sedan 50 år  - Pastor i mellersta Sverige 

i södra Sverige   - Man 

- Man     

 

2.3 Bearbetning av intervjuerna 

Av de drygt hundra personerna som jag bad att få intervjua svarade endast sex stycken. Dessa 

sex informanter har dock bidragit med oerhört intressant kunskap som är värdefull för 

resultatet av denna uppsats. E-postbreven har jag läst igenom otaliga gånger för att försäkra 

mig om att jag inte går miste om eller misstolkar information, vissa delar har jag kunnat 

stryka bort eftersom de inte berör mina frågeställningar, för att istället koncentrera mig på de 

relevanta bitarna. Jag har valt ut några meningar från nästan varje e-postbrev som jag citerar 

nedan i undersökningen, på så sätt får även läsaren möjlighet att utvärdera delar av breven 

och ifrågasätta mina analyser.     

 

2.4 Tillförlitlighet 

Intervjuerna har skett via e-post för att ge informanterna tid att fundera över sitt svar. I e-

postbrevet som jag skickade ut till de jag ville intervjua ber jag dem därför uttryckligen att ta 

några på dagar på sig och noggrant fundera igenom vad Du anser att just Din tradition eller 

kultur skulle kunna delge den sekulariserade eleven och människan. På grund av 

tillvägagångssättet som jag har valt att använda mig av anser jag att tillförlitligheten ökar, 

eftersom informanternas äkta tankar torde exponera sig då de inte behöver känna någon stress 

med att svara direkt, som kanske skulle kunna ske om en sådan komplex fråga ställs utan 

förvarning via till exempel telefon. Informanterna har dessutom haft möjlighet att e-posta mig 

om frågeställningen och syftet har varit oklart, förståelsen hos informanterna är naturligtvis av 

yttersta vikt för att kvaliteten på undersökningen ska hålla önskvärd nivå. 

 

2.5 Etiska principer 

Informanterna som fungerar som viktiga grundvalar till denna undersökning har, efter att de 

har informerats om arbetets omfattning och syfte, frivilligt valt att delta. För att behålla 

informanternas anonymitet uppges inte deras namn i undersökningen, dock har jag avslöjat 
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vilken gren inom vilken religion de tillhör, vilket jag var tvungen att göra eftersom det ingår i 

frågeställningarna. Informanternas kön, vad de eventuellt arbetar med samt i vilket land eller i 

vilken del av Sverige de befinner sig är inte avgörande för undersökningen, men jag har valt 

att nämna det i informantpresentationen för att göra undersökningen mer personlig och 

intressant. Informanternas e-postadresser har jag erhållit genom olika samfunds och 

församlingars hemsidor på Internet, med andra ord är informanterna offentliga personer och 

den information jag avslöjar om dem finns redan bland allmänheten, och den har de själva valt 

att lägga ut. Desto personligare är dock de svar som informanterna har e-postat till mig, därför 

är frågan om anonymitet av stor vikt i detta sammanhang. 

 

2.6 Disposition 

Efter introduktionskapitlet och kapitlet med metodbeskrivningen följer nedan den empiriska 

delen av uppsatsen. Den empiriska delen består av avsnitt från de sex informanternas e-

postbrev som följs av mina personliga analyser. För tydlighetens skull delar jag upp den 

empiriska delen i underrubriker, baserat på vilken religion informanterna tillhör. Jag 

presenterar först de tre buddhisternas åsikter och därefter följer min analys, sedan går jag 

vidare med hinduns e-postbrev och min analys, och så vidare. När jag läser informanternas e-

postbrev koncentrerar jag mig på de avsnitt som vidrör mina frågeställningar, alltså hur de 

anser att deras religioner skulle kunna användas i grundskolan i Sverige, allra sist i uppsatsen 

under bilagor finns dock e-postbreven i ursprungsformat, förutom att informanternas namn 

har tagits bort för att vidmakthålla anonymiteten. Efter den undersökande delen följer en 

sammanfattning där jag summerar uppsatsens resultat och förklarar huruvida de inledande 

frågeställningarna har besvarats eller möjligtvis väckt nya frågor hos mig. 
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3 UNDERSÖKNINGEN 

 

3.1 Intervjuresultat från tre buddhister 

De tre informanterna som utövade buddhismen har alla erfarenhet av att lära ut eller 

informera om sin kultur. Informant B inleder sitt brev med ett påpeka att vi i Sverige lever i 

ett fint samhälle med hög trygghet, bra sjukvård, gott om hälsosam mat med mera som 

tillsammans med den materiella utvecklingen ger goda förutsättningar för ett bra liv. 

Informant A menar dock att oavsett hur mycket vi äger och hur mycket kunskap vi besitter så 

är människans existentiella grundsituation frågvis, och dessa frågor vill människan undersöka, 

till exempel varför lever vi?. Människor har även ett inre liv där man kan känna sig 

tillfredsställd och nöjd, vilket samhället inte tar hänsyn till, det har lett till att det inte finns 

någon insikt i vår kultur angående hur vi ska förhålla oss till andra människor samt oss själva 

och problem som kan uppstå, menar Informant B. Informant B fortsätter sedan att beskriva 

hur den sekulariserade människan har kompenserat detta fattiga inre liv med att på ett eller 

annat sätt fly eller blunda för verkligheten och undgå våra känslor genom att uppehålla oss 

med distraherande saker (tv, dator, spel med mera) eller genom att bedöva våra känslor med 

alkohol, droger och mediciner. Informant B skriver: 

 

För någon som följer den buddhistiska vägen kan även ”svårigheter och motgångar” ses som något 

värdefullt och utvecklande, om man förhåller sig på rätt sätt. Så ”meningen med livet” är väldigt tydligt 

i den buddhistiska världen - att man kan utvecklas till att bli en mer vis och kärleksfull person. Jag tror 

att det kan vara en stor hjälp för alla ”vanliga personer” att känna till en del om det här. Förr eller 

senare möter alla på svårigheter i form av stress, sorg, separationer osv, och har man ett medvetet 

förhållningssätt till detta kan man förhoppningsvis hantera det på ett bättre sätt.30 

 

Informant C betonar att buddhismen lyfter fram människans egna val att påverka sitt liv, man 

måste själv förändra sådant som är dåligt, det räcker inte med att bara be till Buddha. Att be är 

ändå någonting som många buddhister ägnar sig åt för att hjälpa sig själva att känna tro och 

hopp, energi och kraft, sammanhang och känsla av mening, men informant C ser dessa 

bönestunder som positiva affirmationer, alltså positiva fraser som upprepas för att förändra 

negativa tankebanor. Informant B är inne på samma bana och förklarar att det är människan 

som även själv skapar lidandet, alltså sådant som är dåligt, men att det finns mycket vi kan 

göra för att minska lidandet. Till exempel informerar informant B om att mindfulnessträning, 

                                                             
30 Personlig kommunikation, 12 maj, 2010 
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som är grunden för den buddhistiska meditationen, har börjat användas inom den etablerade 

sjukvården. 

 

Informant A förklarar att Buddha undersökte sina frågor om livet med en metod som 

ursprungligen kommer från Indien och handlar om inre uppmärksamhet, och den metoden 

menade Buddha att mänskligheten ska använda sig av för att finna svar. Enligt informant B 

har 2500 år gått sedan Buddha deklarerade denna metod, med tiden har buddhismens 

anhängare och utövare utvecklat idén till flera praktiska tillvägagångssätt, ett exempel är 

meditation. Informant B menar att utövning av meditation leder till positiva sanktioner på 

både kort och lång sikt. Under meditationen känner utövaren sig lugn och tillfreds, tankarna 

känns klara och fria. Personer som utövar meditation under en längre tid ”kan lära känna sina 

omedvetna reaktionsmönster och motiv, och därmed leva mer medvetet, och få uppleva större 

frihet, glädje och förnöjsamhet i livet”
31

, skriver informant B. Informant A, som  

brukar hålla föreläsningar om buddhismen i olika svenska skolor, beskriver sina erfarenheter: 

 

Jag bruka inkludera alltid en liten introduktion i grunderna i meditation i denna undervisning. 

Introduktionen består av en enkel iakttagande och räknande av andetagen i ca.10 minuter. Detta ser jag 

som det viktigaste som en elev kan lära sig av denna undervisning. Sedan bruka jag tillägga att denna 

meditationsteknik är i grunden ett undersökande, ett forskande efter vår grund eller mening med vår 
existens.32 

 

Informant C jämför sin religion eller tradition med kognitiv beteendeterapi (KBT) och menar 

att de två färdigheterna påminner mycket om varandra eftersom de handlar om att man ska 

lära sig vem man är och på så sätt göra sunda och relevanta val, med hänsyn till sig själv och 

sin omgivning. Informant C ger exempel på övningar som skulle kunna utövas i klassrummet, 

men till det krävs en införstådd lärare. Övningarna kallar informant C för buddhistiska test, 

men hon påpekar sedan att testen egentligen i hög grad liknar de övningar som man kan göra 

inom sociologin. Syftet med övningarna är ett eleverna ska komma underfund med sina 

blindspots, alltså sidor hos sig själv som man inte är medveten om att man har. Informant C 

förklarar: 

 

    Säg att man studerar känslan och handlingen omtanke. Vad betyder omtanke? Man läser lite och 

debatterar i grupp, men ens lärare utsätter en också för situationer där man för möjlighet att öva 

omtänksamhet, för att då upptäcka sina ”blindspots”. Man kanske tror man är väldigt omtänksam och 

sund, men så är det en störig typ som skryter och pratar för högt i klassrumssituationen. Är man lika 

                                                             
31

 Personlig kommunikation, 12 maj, 2010 
32 Personlig kommunikation, 29 april, 2010 
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hjälpsam mot den störiga typen som mot någon man inte känner, eller någon man tycker om? […] Man 

kan t ex bjuda på saft som man säger att man tillagat enl speciellt recept med bär man plockat själv, 

jättegott!!  Men i själva verket är det köpesaft som man dessutom haft salt i. På så vis upptäcker man- 

en del kommer säga att det är jättegott, andra kommer vara ärliga och säga att det smakar dåligt.33 

 

Informant C föreslår även att när religionsundervisningen ska behandla just buddhismen är 

det lämpligt att inleda lektionen med fem minuter sittande tystnad, vilket kan genomföras med 

elever i alla åldrar. Under lektionens gång kan undervisningen förvandlas till 

personlighetsutveckling eller gruppdynamikövningar, genom att klassen diskuterar eventuella 

problem eller frågor utifrån buddhistiska frågeställningar, menar informant C. Tips på 

frågeställningar är: 

 

1. Finns det ett problem? 

2. Om det finns ett problem, finns det en orsak? 

3. Om det finns en orsak, finns det en lösning? 

4. Om det finns en lösning, vilken är den?34 

 

Dessutom betonar informant C att den buddhistiska metoden kan användas för att se djupare 

in i frågeställningar inom andra religioner, eller för att jämföra begrepp som är gemensamma 

för olika religioner, till exempel kärlek, liv, främlingskap, vänskap och så vidare. 

 

3.1.1 Analys & diskussion 

Som jag skrev tidigare påstås i kursplanen för religionskunskap att varje människa har 

livsfrågor. Informant B tog upp livsfrågan vad är meningen med livet och menade att svaret är 

väldigt tydligt för en buddhist. Om vi utgår från att alla människor har livsfrågor bör detta 

vara ett ytterst intressant ämne att diskutera i skolan, passande frågeställningar tycker jag att 

till exempel kan vara följande: 

 

 Vad anser eleverna om buddhismens svar på meningen med livet? 

 

 Kan människor som inte är buddhister ha samma mening med sina liv? 

 

Genom att diskutera ovanstående frågor tror jag att eleverna självmant kan komma till insikt 

om att de kan lära sig av olika religioner. Vad eleverna väljer att ta till sig är upp till dem 

                                                             
33

 Personlig kommunikation, 28 april, 2010 
34 Personlig kommunikation, 28 april, 2010 
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själva, informant C skriver om människans självständighet och benägenhet att förändra sin 

tillvaro. Jag anser att det är viktigt att göra eleverna medvetna om att de är individer som när 

(de blir myndiga) kommer att bestämma över sina egna liv, detta är inte bara viktigt i val av 

levnadssätt och själsligt liv, utan det är även samhälleligt och politiskt viktigt för att främja 

elevernas demokratiska tankebanor. 

 

De tre informanterna skriver alla om meditation som en buddhistisk metod som eleverna bör 

pröva på och lära sig av. Meditation kan vara en väg för eleverna att känna inre ro och frid, 

vilket enligt informant B är någonting som många människor i Sverige är dåliga på då man 

ofta hellre bedövar sina känslor med droger och mediciner. Ett annat tillvägagångssätt som 

många buddhister använder sig av för att må bättre är att be. Jag kan tänka mig att det för den 

sekulariserade svenska eleven känns främmande att be till någon Gud, men informant C 

menade att hon såg bönestunderna som positiva fraser som upprepades för att förändra ett 

negativt tänkesätt. Med andra ord kan eleverna genom positivt laddade ord och meningar 

börja tänka mer positivt om sig själva och sin omgivning, ett buddhistiskt sätt att be. 

 

Inom buddhismen finns olika tester som människorna gör för att lära känna sig själva bättre 

och bli medvetna om outforskade sidor hos sig själv, informant C kallar dem blindspots. 

Informant C ger exempel på hur dessa tester kan se ut: 

 

 Läraren utsätter eleverna för situationer där de får möjlighet att öva aktuellt ämne, till 

exempel omtänksamhet. Ett test kan innebära att en elev i hemlighet får uppdrag av 

läraren att bete sig väldigt störigt och högljutt under en tid. Sedan får övriga elever i 

uppgift att fundera över vad de tänkte om den störiga eleven. Skulle eleverna visa lika 

stor omtanke om den störiga eleven som en nära omtyckt vän? 

 

 Läraren bjuder eleverna på saft och berättar att saften är tillagad enligt ett eget recept 

med bär som läraren själv har plockat, men egentligen är det köpt saft som läraren har 

kryddat med salt. Vilka elever säger att det smakar gott och vilka är ärliga? 

 

Informant C ansåg att diskussioner i klassrummet kan fungera utvecklande för eleverna som 

individer men även som grupp, därför gav hon exempel på frågeställningar utifrån vilka man 

kan möta ett problem. Jag anser att de buddhistiska frågeställningarna som informant C gav 
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exempel på kan användas på de flesta problem men även på värdeladdade ord, där eleverna 

kanske inte alltid vet vad de ska tycka. Genom att lära eleverna om dessa frågeställningar är 

min förhoppning att eleverna kan komma att använda dem i sina liv när de möter på problem, 

för att lättare kunna acceptera, lösa, gå vidare. 

 

3.2 Intervjuresultat från en hindu 

 

If you discuss of a fruit (by example) 

describing all of it's features and characteristics, but at the end 
you cannot taste it, then what is the value, only waste of time?35 

 

Informant D, som är verksam i Indien, menar att religion inte är till för att informera 

människor, utan för att förändra deras medvetande eftersom deras själ är intrasslad i en 

materialistisk illusion. Enligt informant D är målet med religion det ständiga arbetet efter att 

frambringa en kärleksfull och tillgiven relation till Skaparen. Informant D betonar att alla 

olika religioner egentligen är en och samma religion som handlar om kärlek till Gud, men 

forskningen har fått religionen att framstå som flera olika religioner. 

 

Informant D har en åsikt om att lärare som ska undervisa i religion bör vara involverade i det 

spirituella sökandet och arbeta med sig själva i syfte att skapa kärleksfulla relationer, annars 

finns det risk för att undervisningssättet blir intellektuellt baserat och utan djup. På grund av 

detta, anser informant D, bör läroboken ha en passiv roll i undervisningen eftersom en 

införstådd lärare verkar intressantare och mer inspirerande för eleverna. 

 

3.2.1 Analys & diskussion 

Informant D ansåg att alla religioner är samma religion, att egentligen finns det bara en 

religion, där det viktigaste är kärleken. Jag anser att denna åsikt är viktig och någonting att 

göra eleverna medvetna om – i grunden vill alla religioner gott, och i många värderingar och 

normer påminner religionerna om varandra, även om de heliga texterna har formulerats olika.  

 

Informant D menade dock att eleverna lär sig mera av en lärare som är välinsatt i religionen 

som undervisas än av en lärobok som bara förmedlar information. Detta tolkar jag som att om 

                                                             
35 Personlig kommunikation, 8 maj, 2010 
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läraren vill att eleverna ska lära sig av den aktuella religionen, bör läraren alltså själv tro att 

det är möjligt att människor kan dra nytta av olika religioner. Citatet som jag tog från 

informant D:s brev anser jag att gör det tydligt att hans åsikt är att undervisning av religion 

inte bör vara endast utbyte av information, utan ett tillfälle att bli medveten om sina egna 

tankar och att förändra det som är negativt. Detta överensstämmer med Härenstams och 

Thaléns idéer som jag skrev om tidigare, – religionsundervisningen bör innefatta någonting 

mer, på ett djupare plan, vilket dessutom även ingår i kursplanen för religionskunskap. 

Kanske är medvetandegörandet detta någonting? 

 

3.3 Intervjuresultat från två kristna 

De två kristna informanterna inleder sina brev med att beskriva hur de upplever sina 

religioner. Informant E skriver att han genom Gud har kunnat finna visshet om daglig ledning 

och omsorg under hela sin uppväxt och sitt vuxna liv, och efter en personlig händelse fick 

informant E ett påtagligt begär att undersöka innebörden av Guds ord och hur Gud skapade 

världen. Människor med samma begär lärde informant E känna i Adventkyrkan, där han nu är 

pastor. Informant F är övertygad om att det kristna budskapet har en allmängiltig förklaring på 

världen, dess tillkomst och det mänskliga livet, det kristna budskapet är således den 

universella sanningen. Informant F påpekar dock att de naturvetenskapliga förklaringarna 

gällande världens och livets skapelse inte behöver komma i konflikt med de teologiska 

förklaringarna eftersom bägge har sina brister och därför borde samarbeta med varandra för 

att fylla i varandras luckor. Informant F ger ett exempel när samarbete har skett: 

 

Einstein var en av de naturvetenskapsmän, som insåg att någon form av skapare måste ligga bakom 

universums tillkomst och uppehållande. Men det innebar inte att han var kristen. Han bekände sig till en 

deistisk gudssyn, där Gud inte är en personlig varelse som griper in i människors liv.36 

 

Informant E lyfter fram nyttan han har haft av att läsa om Jesu tro i bibeln. Genom bibeln har 

informant E känt sig älskad av sin Gud och aldrig känt sig övergiven eller vilse i livet. 

Informant E förklarar hur Gud har haft en stor roll som trygghet i hans liv, eftersom Gud är 

hans fader som tar hand om sina barn på allra bästa sätt. Informant E skriver: 

 

Jag anser att en sådan himmelsk gemenskap skulle även hjälpa många ungdomar i vår tid till ett lyckligt 
liv och en trygghet, som hjälper dem att utvecklas och blomstra. Guds omsorg om oss genom Sina 

heliga bud ger oss även en Sabbatsdag i vår stressade värld, där vi får söka oss till vår Herre för 

                                                             
36 Personlig kommunikation, 10 maj, 2010 
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förnyelse, ro och ny kraft och mod. […] Många av vår tids ungdomar saknar allt detta och man behöver 

inte undra över att de tar till andra stimulantia, därför att deras liv är tomhet och de har varken en 

framtid eller ett hopp, men så behövde det inte vara! Redan i skolan bör de undervisas om att detta liv 

är bara ett smakprov på det som kommer. Här får vi utveckla våra gåvor och förbereda oss här och nu 

för något ännu bättre. Vi bärs av ett framtidshopp. 37 

 

Detta framtidshopp vill även informant F förmedla. Bibeln berättar om en ny skapelse av en 

värld, där ingen ondska finns utan Gud är levande och finns inom varje människa, beskriver 

informant F. Informant F fortsätter sedan med att förklara att allt inte är slut när vi dör, 

eftersom vi ska återuppstå likt Jesus och leva för evigt i den nya världen. Informant F avslutar 

sedan brevet med följande rader: 

 

Därför säger bibeln: Bara genom Jesus Kristus har Gud uppenbarat sig på ett personligt sätt. Bara 

genom tro på denne Jesus Kristus finns därför räddning och ny gemenskap med Gud. Jesus är vägen, 

sanningen och livet.38 

 

3.3.1 Analys & diskussion 

Informant F skrev att de teologiska respektive vetenskapliga förklaringarna av världen och 

livet bör samarbeta för att ge svar på komplexa frågor, och han berättar om Einstein som 

exempel på en vetenskapsman som blev tvungen att anamma vissa religiösa berättelser 

eftersom han inte kunde finna något annat logiskt svar. Jag tänker mig att detta kan vara ett 

diskussionsämne i religionsundervisningen, läraren kan till exempel förbereda några frågor 

likt dessa: 

 

 Finns det skillnader mellan en religiös man och en vetenskapsman? 

 

 Kan en präst tro att världen skapades genom Big bang, kan en vetenskapsman tro på 

bibelns skapelseberättelser?  

 

 Var framstår bibelns skapelseberättelser respektive vetenskapens förklaringar om 

samma ämne som tveksamma? 

 

 Kan sådant som våra sinnen inte känner av, ändå existera? Har människor ett sjunde 

sinne, eller har bara vissa människor det, vad är det?  

                                                             
37 Personlig kommunikation, 5 maj, 2010 
38

 Personlig kommunikation, 10 maj, 2010 
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Jag anser att ovanstående frågor eller liknande inbjuder eleverna till aktivt tänkande där 

förnuftet, som enligt Dahlin får en allt viktigare roll i våra liv (som jag nämnde tidigare), 

ifrågasätts. 

 

Informant E beskrev hur viktig gemenskapen har varit för honom, känslan av sammanhang, 

och att även ungdomarna bör uppleva detta för att få ett lyckligare liv. Här kan jag tänka mig 

läraren kan ta upp ämnet gemenskap kontra utanförskap med eleverna, möjligtvis som 

diskussionsämne eller eventuellt som en individuell uppgift där var och en får tid till att gå in i 

sig själv och självständigt reflektera över temat och sina personliga roller i olika grupperingar.  

 

Båda informanterna skrev om tron på en bättre värld och framtidshopp. Detta ser jag som 

oerhört viktiga ämnen att diskutera med elever som går sista året i grundskolan samt sista året 

i gymnasiet, eftersom elever i dessa årskurser torde ha många funderingar om sin framtid då 

mycket i deras vardag är på väg att förändras – skolan är snart slut och det är dags att fundera 

över vad som ska komma härnäst.  

 

Likt informant E inledde sitt brev med att beskriva vilken betydelse religionen har för honom 

kan jag tänka mig att avsluta en kurs om kristendomen med att eleverna får skriva brev till 

läraren där de funderar över vad kristendomen skulle kunna betyda för dem, eller vilka 

typiska kristna handlingar och tankesätt de skulle rekommendera, finns det någonting 

användbart i kristendomen – i så fall vad och när? 
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4 SAMMANFATTNING 

 

 Tre buddhister som deltog i undersökningen ansåg att eleverna i Sverige borde få lära 

sig om, pröva på, och lära sig av meditation, som är en buddhistisk metod för att på 

kort sikt känna ett inre lugn. Informanterna föreslog bland annat att 

religionslektionerna kan inledas med några minuters meditation. 

 

 En av de buddhistiska informanterna ansåg att religionslärare bör ägna tid åt att föra 

diskussioner med elever, till exempel angående olika religioner eller andra ämnen eller 

problem som är aktuella hos eleverna eller i klassrummet. Informanten tipsade om 

typiska buddhistiska frågeställningar utifrån vilka man möta ett problem och därför är 

de viktiga för eleverna att känna till: 

 

1. Finns det ett problem? 
2. Om det finns ett problem, finns det en orsak? 

3. Om det finns en orsak, finns det en lösning? 

4. Om det finns en lösning, vilken är den? 

 

 Den ena buddhistiska informanten menade att elever i den svenska skolan borde lära 

sig att tänka mera positivt. Inom buddhismen innebär bönestunderna att man upprepar 

positiva fraser för att förändra sitt tänkande och minska lidandet. Genom att lära elever 

i Sverige att be på ett buddhistiskt sätt kan de lära sig att se ljusare på sig själva och 

sin omgivning. 

 

 En av de buddhistiska informanterna ansåg att elever i Sverige kunde lära känna sig 

själva bättre genom buddhistiska test. Genom dessa tester blir människor 

uppmärksamma på sidor hos sig själva som man inte visste att fanns där. Exempel på 

tillvägagångssätt är följande: 

 

 Läraren utsätter eleverna för situationer där de får möjlighet att öva aktuellt 

ämne, till exempel omtänksamhet. Ett test kan innebära att en elev i 

hemlighet får uppdrag av läraren att bete sig väldigt störigt och högljutt 

under en tid. Sedan får övriga elever i uppgift att fundera över vad de tänkte 
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om den störiga eleven. Skulle eleverna visa lika stor omtanke till den störiga 

eleven som mot en nära omtyckt vän? 

 

 Läraren bjuder eleverna på saft och berättar att saften är tillagad enligt ett 

eget recept med bär som läraren själv har plockat, men egentligen är det 

köpt saft som läraren har kryddat med salt. Vilka elever säger att det smakar 

gott och vilka är ärliga? 

 

 Informanten som var anhängare av hinduismen ansåg att eleverna i Sverige borde få 

lära sig om och lära sig av hinduernas tankesätt – att alla religioner är samma religion, 

att grunden för all religiositet är kärleken samt att religionsundervisningen är ett 

tillfälle att bli medveten om sina egna tankar och att förändra det som är negativt. 

 

 Hindun menade att tillvägagångssättet som skolorna i Sverige borde använda sig av 

skulle vara mera lärarlett och mindre styrt av läroboken, eftersom en lärbok bara 

förmedlar information medan en insatt lärare förmedlar en känsla. 

 

 Den indiske informanten som var hindu menade också att svenska elever genom 

religionsundervisningen borde få arbeta med sig själva för att bli mer medvetna om 

sina handlingar och på så sätt kunna förändra det som är negativt till någonting de mår 

bra av. 

 

 Den ena kristna informanten ansåg att elever i Sverige borde diskutera banden mellan 

teologi och vetenskap, med syftet att eleverna kan lära sig att det ena inte behöver 

utesluta det andra, utan de två disciplinerna kan komplettera varandra. 

 

 Den andra informanten som var kristen menade att elever i svenska skolor kunde ta 

lärdom av den gemenskap som religionstillhörigheten innebar för honom. 

Gemenskapen skapade, enligt den ena kristna informanten, en känsla av sammanhang 

som ledde till att han blev en lyckligare människa. Om alla elever ansåg att gemenskap 

var viktigt kanske de inte skulle låta någon vara utanför?  
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 De båda kristna informanterna ansåg också att svenska elever kunde må bra av att lära 

sig av deras synsätt på framtiden. Informanterna kände stort hopp för framtiden och 

var övertygade om att en bättre värld skulle komma. 

 

 

5 AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Som religionslärare anser jag att man bör utmana sig själv och sina utlärningssätt, eftersom 

olika elever lär sig bäst på olika sätt. För att denna uppsats ska kännas givande att läsa måste 

man dessutom, som religionslärare, anse att alla kan lära sig någonting av religioner, att alla 

religioner har någonting som jag som människa (oberoende vilken gud jag ber till eller inte 

ber till) kan ha nytta av eller må bra av att ha kunskap om. Jag anser att mångfalden av 

religioner är likt ett smörgåsbord, där vissa bitar smakar bättre i olika gommar, och att skolan 

bör vara ett ställe där eleverna får möjlighet att smaka på de olika bitarna. Men frågan är, 

vilka bitar bör vi som religionslärare presentera för eleverna? Denna uppsats koncentrerar sig 

på vad sex stycken anhängare av tre olika religioner anser att religionslärarna i Sverige bör 

presentera av just deras tro.  
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7 BILAGOR 

 

7.1 E-post till informanter 

Hej! 

Jag heter Alexandra Laaksonen och studerar till religions- och historielärare på Högskolan i Gävle. Den här 

terminen läser jag Religionsvetenskap C, som bland annat innefattar att de studerande ska göra en empirisk 

undersökning inom ämnet religion. Undersökningen förväntas resultera i en uppsats på 25-30 sidor som ska ge 

svar på författarens självständigt formulerade frågeställningar. Frågeställningarna ska vara utformade på ett 

nytänkande sätt, på så vis är undersökningsområdet tidigare outforskat. 

 

I kursen religionsvetenskap C ingår även en religionsdidaktisk del, där vi bland annat diskuterar frågor såsom 

”hur kan lärarna lära ut religion – vilket sätt är mest givande för eleverna?”, ”vad ska lärarna lära ut om 

religion?” och slutligen ”bör eleverna lära sig om olika religioner, eller av religionerna?”. En bok från 

kurslitteraturen i religionsvetenskap C är Kjell Härenstams Kan du höra vindhästen?, där tar Härenstam upp just 

dessa didaktiska frågor, och den frågan som intresserade mig mest var den huruvida eleverna ska lära sig om 

eller av olika traditioner och kulturer. Som undervisningen ser ut i dagsläget i de svenska grundskolorna lär sig 

eleverna om religioner, men inte av dem. Jag tror att det finns en risk för att eleverna finner 

religionsundervisningen ointressant och inte särskilt inspirerande, många kanske inte ser när i livet de skulle ha 

nytta av den, vilket kan leda till att deras insats i klassrummet blir oseriös. Som blivande lärare vill jag 

naturligtvis ge mina kommande elever den bästa tänkbara undervisningen, vad som är ”bästa tänkbara 

undervisningen” är naturligtvis diskuterbart.  

 

I min empiriska undersökning vill jag utmana Härenstams tanke om att eleverna kan lära sig av olika religioner, 

genom att ifrågasätta vad kan eleverna lära sig av andra traditioner och kulturer? Personer som är anhängare av 

olika religioner har antagligen väldigt skiftande svar på denna fråga, och den går antagligen inte att svara på med 

bara en mening. Därför skulle jag vilja intervjua så många personer som möjligt som är anhängare av 

kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism, för att få bästa heltäckande svar. Min önskan är att Du 

som kristen/jude/muslim/hindu/buddhist skulle ta några dagar på Dig och noggrant fundera igenom vad 

Du anser att just Din tradition eller kultur skulle kunna delge den sekulariserade eleven och människan. 

Denna uppgift handlar alltså inte om att avgöra vilken religion som är ”bäst”, utan om att jag tror att vi kan 

lära oss något av alla religioner och kulturer, och jag vill veta vad just Du anser att detta ”något” är inom 

Din tradition. Det är en filosofisk fråga och därav finns inget fel svar. 

 

Jag skickar ut denna uppgift till Dig per mail, vars adress jag har funnit på olika religiösa samfunds, föreningars 

och församlingars hemsidor på Internet. Enda kravet för att Du ska kunna svara på denna uppgift är alltså att Du 

ska vara anhängare utav någon av ovanstående traditioner. Om Du inte har möjlighet att svara på min fråga 

kanske du har någon i din närhet som kan göra det? Jag är innerligt tacksam för Din hjälp och hoppas på svar så 

snart som möjligt! 

Varmaste hälsningar från Alexandra 

Hello!  
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My name is Alexandra Laaksonen and I am studying at the University of Gävle to become a religion and history 

teacher. This springtime I study Religion C, which include that the students will make an empirical study on the 

subject religion. The investigation is expected to result in an essay of 25-30 pages to answer the author's self-

formulated questions. These questions should be formulated an innovative way, thus are of survey previously 

unexplored.  

The course Religion C also includes a didactic part, where we discuss issues like "how should teachers teach 

religion - which way is most rewarding for the students?", "what should teachers teach about religion?" and 

finally "should students learn about different religions, or of religions? ".  A book from the course literature in 

religion C is Kjell Härenstams Can you hear the wind horse?, where Härenstam takes up these educational 

issues, and the question that interested me the most was whether students should learn about, or of different 

traditions and cultures. In the current situation in the Swedish primary schools, pupils learn about religions, but 

not of them. I think there is a risk that pupils finds religion teaching uninteresting and not very inspiring, many 
may not see when in life they would benefit from it, which can lead to their intervention in the classroom 

becomes unserious. As a future teacher, I of course want to give my future students the best possible education, 

what that is "the best possible education” is arguably of course.  

In my empirical study I challenge Härenstams idea that students can learn of different religions, by questioning 
what can students learn of other traditions and cultures? People who are followers of different religions probably 

give very different answers to this question, and it will probably not be answered with just one sentence. 

Therefore, I would like to interview as many people as possible who are followers of Christianity, Judaism, 

Islam, Hinduism and Buddhism, to get the best response. My wish is that you as a 

Christian/Jew/Muslim/Hindu/Buddhist would take a few days to carefully think about what you believe 

your tradition or culture could serve the secular student and human.  This task is not therefore to determine 

which religion is 'the better', but that I think we can learn something from all religions and cultures, and I 

want to know what you think is this "something" in Your Tradition. It is a philosophical question, and 

hence there is no wrong answer.  

I send this information to you by email, the address have I found in various religious communities websites. The 

only requirement for you to be able to respond to this task is that you should be supporters in one of the above 

traditions. If you are unable to answer my question you might have someone in your vicinity that can do it?  I am 

sincerely grateful for your help and hope for an answer as soon as possible!  

 

Best regards from Alexandra 

 

7.2 E-postintervjuerna 

 

7.2.1 Informant A 

Hej, Alexandra! Jag är zenbuddhist och väl förtrogen med en del av religionsundervisningen i svenska skolor här 

i X, eftersom jag blir regelbunden kontaktad av lärare att hålla en timme om buddhismen i olika klasser. Jag 

bruka inkludera alltid en liten introduktion i grunderna i meditation i denna undervisning. Introduktionen består 

av en enkel iakttagande och räknande av andetagen i ca.10 minuter. Detta ser jag som det viktigaste som en elev 

kan lära sig av denna undervisning. Sedan bruka jag tillägga att denna meditationsteknik är i grunden ett 

undersökande, ett forskande efter vår grund eller mening med vår existens. Buddha ger oss visserligen svar på de 

existensiella frågor, men han uppfordrar oss att verifiera dem själva eller som man bruka säga "gå hans väg". Jag 

betonar den existensella grundsituationen: en människa som har frågor varför vi lever och som undersöker dem. I 

Buddhas fall undersökte han dem med en indisk metod av inre uppmärksamhet, vilket gav delvis andra svar än 
de abrahamitiska religionerna. Till exempel den starka betoningen av sinnet som sådan och insikter i 

medvetandets natur. Med vänliga hälsningar A 
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7.2.2 Informant B 

Hej igen.  

 

Här kommer mina tankar om vad buddhismen kan tillföra den enskilde personen och samhället. 

 

För det första tycker jag att vi lever i ett väldigt fint samhälle, där de alla flesta av oss har en hög nivå av 

trygghet och väldigt goda materiella förutsättningar för ett bra och meningsfullt liv. Vi har en väldigt bra 

sjukvård, vi har tillgång på varierad och rik mat från alla världens hörn, vi har frihet att tala och uttrycka oss, vi 

lever skyddat från våld, krig och andra hot m.m. 

 

Däremot har inte samhället som helhet något fokus på att folk också bör ha ett rikt och meningsfullt "inre liv" - 
dvs ett liv där folk är tillfredsställda och nöjda på riktigt (och inte bara bär de yttre tecknen på framgång...) Det 

finns fortfarande ett påtagligt lidande hos de flesta av oss, som har att göra med vår relation till andra och till oss 

själv, och som inte blir bättre bara för att vi ytterligare höjer vår levnadsstandard. Som jag ser det finns det ingen 

egentlig medvetenhet i vår kultur för hur vi ska förhålla oss på ett bra sätt till detta lidande. Var och en försöker 

på sitt eget sätt att fly, eller blunda, eller stänga av, eller....  vi är väldigt bra på att skapa distraherande saker, där 

vi antingen stimuleras med tv/underhållning/dataspel eller också dövas med alkohol/droger/mediciner, och vi är 

väldigt dåliga på att acceptera och vara med den omedelbara upplevelsen av - vad det nu än är - smärta, längtan, 

glädje, sorg, ilska... 

 

Buddhismen fokuserar på människans inre liv, och beskriver hur vi skapar lidande, men också att det finns 

mycket vi kan göra för att minska lidandet. Man tror att ju större självkännedom en person har, desto mer mer 
kan hon/han göra fria och medvetna val i sitt liv, och desto mindre lidande orsakar den här personen i sitt eget 

och andras liv. 

 

Förutom att beskriva det inre, har buddhismen dessutom utvecklat praktiska metoder (som meditation) där man 

själv kan göra de erfarenheter som Buddha gjorde för 2500 år sedan. De praktiska metoderna och den egna 

erfarenheten är det betydelsefulla i buddhismen. 

 

Meditationen är alltså en väg till bättre självkännedom. På kort sikt finns det en omedelbar belöning i det att 

personen under meditationen känner lugn, tillfredsställelse, klarhet och frihet. På längre sikt innebär den djupa 

självreflektionen att personen kan lära känna sina omedvetna reaktionsmönster och motiv, och därmed leva mer 

medvetet, och få uppleva större frihet, glädje och förnöjsamhet i livet.  

 
Det innebär också att personen kan nå en förståelse av att det som vi kallar "verkligheten" inte är ett objektivt 

yttre fenomen, utan nånting som till stor del skapas utifrån en projicering av det egna sinnets tolkningar och 

värderingar. Vid den djupaste nivån av förståelse finns också en insikt om att det vi hittills alltid levt med - 

uppfattningen att det finns ett separat "jag" - bara existerar som ett omedvetet antagande. Målet på den 

buddhistiska vägen är att nå till denna förståelse, och den befrielse som det innebär att leva utan de negativa 

sidor som alltid följer med ett separat "jag" - som känsla av utanförskap, rädsla, sårbarhet, behov av 

självhävdelse, kontrollbehov, att sätta sig själv före alla andra, att se andra som konkurrenter istället för 

medmänskor osv. 

 

Traditionella buddhistiska samhällen i Asien uppmuntrar också till omtanke och osjälviskhet, och jag tror att 

detta verkligen har betydelse och är med och formar hela samhällets inriktning, inkl. de enskilda individerna. 
 

För någon som följer den buddhistiska vägen kan även "svårigheter och motgångar" ses som något värdefullt och 

utvecklande, om man förhåller sig på rätt sätt. Så "meningen med livet" är väldigt tydligt i den buddhistiska 

världen - att man kan utvecklas till att bli en mer vis och kärleksfull person. 

 

Jag tror att det kan vara en stor hjälp för alla "vanliga personer" att känna till en del om det här. Förr eller senare 

möter alla på svårigheter i form av stress, sorg, separationer osv, och har man ett medvetet förhållningssätt till 

detta kan man förhoppningsvis hantera det på ett bättre sätt. 

 

Just nu lever vi i en tid då grunden för den buddhistiska meditationen - "mindfulness-träning" - har börjat 

användas inom den etablerade vården, för vanliga problem som sömnlöshet, depressioner, ätstörningar, 

tvångsbeteenden m.m. I framtiden hoppas jag att detta kommer att användas som en del av rehabilitering av 
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personer som hamnat i fängelse, och där det verkligen finns ett ännu större behov av att förändra negativa 

mönster. 

 

Okej - hoppas det här var ungefär vad du tänkte på. Hör gärna av dig om du har frågor kring det jag skrivit. 

 

Med vänliga hälsningar, 

B 

 

7.2.3 Informant C 

Hej Alexandra! 

 
Tack för din trevliga inbjudan! Förstår jag rätt att det gäller att bli intervjuad om att elever kan lära något av 

olika religioner, och vad jag tror att min tradition kan delge den sekulariserade eleven, vad "något" är?  

 

Det här är något som ligger mig varmt om hjärtat, jag blir gärna intervjuad.  

 

Buddhist har jag kallat mig c:a 10 år. Jag har en bred erfarenhet av olika sätt att förmedla religion genom att jag 

bott hos människor med olika tro och har erfarenhet av just det du beskriver, att lära AV dem i stället för om 

dem. Har bott hos katolsk familj i Salt lake city i Utah där de flesta är mormoner, har bott i Dharamsala i Indien 

där Dalai Lama bor och många är buddhister men jag bodde i en sikh- familj. Har en nära vän som gått på kristen 

friskola här i X. 

 
En rolig historia( ett sidospår från din frågeställning men jag tror du kommer gilla exemplet:) från Indien är när 

den 12-åriga dottern i familjen en dag kom hem från skolan och berättade att missionärer varit där, de hade 

berättat för ungarna att Gud är En och att de hade kommit för att rädda dem från alla avgudar i Indiens mörker. 

De skulle få ett silverkors om de gick med på att döpa sig. Flickan tittade frågande på sin mamma, "men gud är 

väl bara gud, hur skulle gud kunna vara flera?" Mamman kunde inte förstå vad missionärerna menade, och hon 

frågade mig "vad menar de, hur skulle gud kunna vara flera, det vet väl alla, att gud är gud?" De skrattade lite 

och tyckte missionärerna var konstiga. Detta skedde sittandes i det lilla huset, som har en bild på jesus, några 

buddhastatyer, shivastaty, shivabild, guru Nanak dev, ett litet altare med rökelse och blommor, och lokala 

amuletter hängandes ovanför dörren. För dem ÄR gud en, men med olika ansikten för att passa olika människor. 

För en person som lärt sig att hinduismen är polyteistisk(och det är synd) är det klart man möter dem som om de 

tror på flera gudar och behöver räddas. 

 
En hindu vet att det finns bara en gud, en kristen tror att hinduer tror på flera gudar. Därför blir hinduismen 

hotande för en kristen, medan en hindu kan omfamna kristendomen. Kristna guden och jesus är för en hindu bara 

ytterligare en aspekt av den ende guden, det är inte en annan gud. Medan en kristen upplever att det är fadern 

sonen o den helige anden som gäller, allt annat är något främmande och ondskefullt. Det blir ur det perspektivet 

den kristne som tror att det finns flera gudar, medan hinduen tror på En gud. Festligt!  

 

Vad just min tradition skulle kunna delge den sekulariserade eleven:  

 

Förståelse för att buddha inte är en gud, han är en vanlig kille som kom på hur man blir smart nog att kunna ha 

det bra i alla lägen. Buddhismen påminner mycket om kognitiv beteendeterapi. Jag uppfattar att buddhismen 

handlar om att förstå sakers natur, man lär sig förstå vem man är och därigenom kan man göra bra val som är 
sunda och relevanta för en själv och andra. Människor som har det bra är naturligt omtänksamma och lever i ett 

fungerande samhälle där man är lyhörd för varandras behov. Man tar ansvar för sina handlingar och förstår vilka 

konsekvenser olika val får.  

 

Utlärningen i det kloster jag undervisade engelska i Indien påminner om färdighetsträning inom KBT. Säg att 

man studerar känslan och handlingen omtanke. Vad betyder omtanke? Man läser lite och debatterar i grupp, men 

ens lärare utsätter en också för situationer där man för möjlighet att öva omtänksamhet, för att då upptäcka sina 

"blindspots". Man kanske tror man är väldigt omtänksam och sund, men så är det en störig typ som skryter och 

pratar för högt i klassrumssituationen. Är man lika hjälpsam mot den störiga typen som mot någon man inte 

känner, eller någon man tycker om? 
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En buddhist strävar efter att alla ska ha ett lika värde, att man förstår att alla strävar efter att ha det bra och inte 

vill ha det dåligt. Gör man något galet så är det för att det är så man förstår världen just då, man gjorde inte fel 

med mening. Medkänsla och omtanke är att utgå ifrån att alla lever ett naturligt liv utifrån de förutsättningar man 

har. Blir man arg är det sällan den andre som har fel, man har bara väldigt olika uppfattning. Ljuger man och är 

elak med mening finns det något man saknar, som går att hela när man är redo för det. Vägen är ofta förståelse, 

att någon tar sig tid och mod att förklara hur ens beteende uppfattas av andra. Man kan inte förändra något man 

inte vet om. Sen finns det skadade personer/situationer, som inte kan läka.  

 

Buddhismen handlar om att man själv anstränger sig för att förändra sakernas tillstånd, det går inte att be till 
Buddha och tro att allting ordnar sig av sig självt. Man lär sig att analysera fram vad saker och ting handlar om 

egentligen. Man lär sig använda hela sin potential(så skriver scientoligoerna också på sina affischer här i X!). 

Man ber också, jag har fattat det som att det är tänkt att fungera ungefär som positiva affirmationer. Man kan 

hjälpa sig själv att tro och samla energi och kraft, man ger sig själv hopp, sammanhang och känsla av mening när 

man ber. 

 

Jag tror man skulle kunna ha väldigt roligt i ett klassrum där man utsätts för olika buddhistiska "test", och det 

krävs en införstådd lärare som finns tillgänglig även efteråt. Några kommer att upptäcka besvärliga sidor man 

inte kände till, och man kan behöva stöd att hitta ett nytt sätt att fungera som passar med ens nya insikt. 

Egentligen påminner testen mycket om de test man kan göra inom sociologin, där man bryter mot sociala normer 

för att se vad som händer. Testen syftar till att exponera ens "blindspots". Man kan t ex bjuda på saft som man 
säger att man tillagat enl speciellt recept med bär man plockat själv, jättegott!!  Men i själva verket är det 

köpesaft som man dessutom haft salt i. På så vis upptäcker man- en del kommer säga att det är jättegott, andra 

kommer vara ärliga och säga att det smakar dåligt. Utifrån den upplevelsen kan man jobba vidare på 

frågeställningar som "När är det ok att ljuga" eller den mer öppna "Vad är en lögn, vad är skillnaden på att luras 

och att hjälpa, är det alltid bra att vara snäll" osv. Man kan även göra enkla meditationer. Ett sätt att göra 

religionsundervisning skulle kunna vara att börja med 5 min sittande tystnad, det kan man göra även med yngre 

barn.  Lektionen kan sedan fortsätta genom att använda buddhistiska frågeställningar kring ett problem eller 

frågeställningar som finns i klassen. 

 

1. Finns det ett problem? 

2. Om det finns ett problem, finns det en orsak? 
3. Om det finns en orsak, finns det en lösning? 

4. Om det finns en lösning, vilken är den? 

 

Så ser analysgången ut. Religionsundervisningen skulle förvandlas till personlighetsutveckling och 

gruppdynamik! Om något, så kan buddhismen användas för att lära sig förstå hur saker o ting hänger ihop. För 

mig är det ganska lite religion, det är mer ett annat sätt att leva.  

 

Man väljer utifrån vad man behöver i stället för utifrån vad man vill.  

 

Man kan vilja saker som är mycket osunda, men i grunden finns viktiga behov som ibland är väl dolda. Den 

buddhistiska vägen leder till att man förstår sina behov och därigenom kan agera konstruktivt och nå en större 

sundhet och frihet. 
 

Man skulle kunna använda den buddhistiska metoden för att se djupare in i frågeställningar inom andra 

religioner eller för den del som en metod i vilket skolämne som helst, eller för att jämföra begrepp som är 

gemensamma för olika religioner, t ex kärlek, värde, liv, främlingskap, vänskap, djup osv. 

 

Det var lite tankar från mig. 

 

Hör gärna av dig igen. 

 

Mvh 

C 
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7.2.4 Informant D 

Pranams Alexandra, 

  

The subject of religion is not to be approach from an empirical point of vue. Religion is 

not meant to inform people, but rather to reform their consciousness. Because the consciousness of people is 

entangled in material illusion, the practise of a bona fide religious process is only meant to free the mind from 

this entanglement. Just to have a theoritical idea of the religion's goals and processes is useless. If you discuss of 

a fruit ( by example) describing all of it's features and characteristics, but at the end you cannot taste it, then what 

is the value, only waste of time? Religion or spiritual quest has a goal, to meet our Creator to whom we 

have a loving and affectionate relationship, so the constant effort to achieve this goal is called religion. 

An other consideration, if you allow me to speak frankly, is that teachers of spiritual wisdom must themselves be 
completely involved in this search, otherwise it will remain an intellectual/external approach with no substance. 

The teachings are nothing else than the realisations of a self-realised soul, and are corroborated by the scriptures, 

both being in complete agreement and harmony. The book has a passive role, less inspiring or interesting then 

the self-realised soul, who due to his deep realisations, give life to the words of the book, and in this way 

enlighten his audience. Because of the research for God through history in different countries, it seems that there 

are different religions but in actuality it is not the case. There is one religion "Love and affection to God" with 

it's different aspects and characteristics, and the scriptures who describe these aspects in the most scientific 

details ways are the best. Just like anyone can speak about germs and viruses, but when you look at the subject 

through the microscope in the laboratory then you can really understand the subject matter. So in the same way 

many faiths can say something about God but the Vedic scriptures from Indiaand real sadhus (saintly persons 

knowers and teachers of these scriptures) can speak best of this subject. We could speak so much more and I 
have a desire to do so but the subject is very vast and could take days and days to be express, so I will stop at this 

point, and request some questions from you about the differents things discussed in this exchange. It will help 

me to focuss in aspects more relevant to inquiries. So if you have any questions or critics, please don't hesitate to 

mention.  

 

Yours in the service of the Truth 

D 

 
7.2.5 Informant E 

Kära Alexandra, Guds frid! 
  
Jag fick del av Ditt utskick och vill inte bara slänga det i papperskorgen, Du väntar säkert på många olika svar. 

  
Min bakgrund är att jag växte upp i ett evangelisk luthersk hem i Tyskland, där våra kyrkobesök begränsade sig 

till Julhögtiden, dop och bröllop. Senare i livet gick jag som vandergesell på vandring genom Europa under fyra 

år och hamnade så småningom här i Sverige. 

  
Under min vandringstid, kanske rentav sedan konfirmationen, var Gud påtaglig för mig i vilken jag kunde finna 

visshet om daglig ledning och omsorg. Varje måltid, varje säng och varje ny arbetsplats var ett bönesvar och inte 

minst min hustru och familj, barn och barnbarn. 

  
1953 fick jag ett påtaglig möte med Gud i min kammare som resulterade i en stor hunger efter att utforska Hans 

vilja i Guds Ord. Sedan sökte jag efter människor med samma längtan och fann dem efter lång tids sökande i 

Adventkyrkan, där jag sedan över 50 år är pastor. 

  
Vad har jag för nytta av Jesu tro som man kan läsa om i Bibeln? - Jag är inte en övergiven vilse varelse i 

Universum utan vet mig älskad av min Skapare och Gud. Han är min Fader och jag får vara Hans barn som Han 

tar hand om på allra bästa sätt! Denna trygghet har varit mitt ryggrad i livet. Gud har en plan för mitt liv som är 

den bäst tänkbara, och den vill jag att Han skall förverkliga.  

  
Jag anser att en sådan himmelsk gemenskap skulle även hjälpa många ungdomar i vår tid till ett lyckligt liv och 

en trygghet, som hjälper dem att utvecklas och blomstra. Guds omsorg om oss genom Sina heliga bud ger oss 
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även en Sabbatsdag i vår stressade värld, där vi får söka oss till vår Herre för förnyelse, ro och ny kraft och mod. 

Vi får också lära känna vad som är förståndigast att tillföra vår kropp för föda, så att vi kan hålla oss så frisk som 

möjligt.  

  
Det som bär mig på ett underbart sätt är Guds dyrbara löften. Vi får leva i förväntan om en bättre värld, men får 

under tiden leva här för att göra den här världen bättre. När vetenskapsmän söker efter en ny jord för att kunna 

fly dit när den här är förbrukad, så har vi visshet i Guds löften om en ny värld dit Jesus vill föra oss utan 

rymdskepp eller syrgasmasker, utan i triumftåg med alla heliga änglar, förvandlade till oförgänglighet och 

odödlighet. 

  
Många av vår tids ungdomar saknar allt detta och man behöver inte undra över att de tar till andra stimulantia, 

därför att deras liv är tomhet och de har varken en framtid eller ett hopp, men så behövde det inte vara! Redan i 

skolan bör de undervisas om att detta liv är bara ett smakprov på det som kommer. Här får vi utveckla våra 

gåvor och förbereda oss här och nu för något ännu bättre. Vi bärs av ett framtidshopp. 

  
Har Du frågar som Du gärna vill få svar på är Du alltid välkommen igen! 

  
Hjärtliga fridshälsningar 
/// E 

 

7.2.6 Informant F 

Kära Alexandra! 

Tack för din förfrågan om vad jag tror att just min tradition skulle kunna delge den sekulariserade människan! 

 

Jag en av pastorerna i församlingen Livets Ord i X. Men jag kommer att beskriva den kristna trons budskap till 

den sekulariserade världen ur ett grundläggande perspektiv, gemensamt för det stora flertalet kristna samfund i 

vårt land. 

 

För det första tror jag att det kristna budskapet har en universell förklaring på världen och tillkomst och det 
mänskliga livets grundprinciper. Jag tror alltså inte att det kristna budskapet har ett bidrag till kören av religioner 

och filosofier som tillsammans finner sanningen. Jag är alltså övertygad om att det kristna budskapet ÄR 

sanningen. 

 

Jag utgår från den Apostoliska trosbekännelsen som den kristna kyrkan bekänt sig till de senaste 2000 åren. 

 

"Vi tror på Gud Fader allsmäktig, skapare av himmel och jord". 

Vi har en teistisk gudsuppfattning, inte en deistisk eller panteistisk. Gud har alltså skapat världen och kan gripa 

in i världsskeendet, men är ändå i sin egenskap av ande skild från den fysiska världen. Hur Gud skapat världen 

har två olika beskrivningar: Teologiskt och naturvetenskapligt. Naturvetenskapens beskrivning av världen är vad 

människan med sina fysiska sinnen kan uppfatta. Bibelns beskrivning är den andliga förklaringen till skapelsens 
bakgrund och underliggande principer. Dessa två beskrivningar behöver inte komma i konflikt så länge teologer 

och naturvetare inser sina begränsningar och i stället för att bekämpa varandra går i dialog med varandra för att 

korsbefrukta varandras områden. 

 

Einstein var en av de naturvetenskapsmän, som insåg att någon form av skapare måste ligga bakom universums 

tillkomst och uppehållande. Men det innebar inte att han var kristen. Han bekände sig till en deistisk gudssyn, 

där Gud inte är en personlig varelse som griper in i människors liv. Detta är helt i överensstämmelse med bibelns 

budskap, som säger att det skapade pekar på en skapare, om så på ett opersonligt sätt. Det är faktiskt omöjligt att 

uppfatta den opersonlige skaparen utan hjälp av nästa artikel. 

 

"Vi tror på Jesus Kristus, Guds enfödde Son, vår Herre..." 

Genom Jesus Kristus uppenbarar sig den deistiske guden som en teistisk dvs. personlig gud. Detta sker när han i 
enlighet med hela den bibliska uppenbarelsen (Gamla och Nya testamentet) inleder en personlig relation med 

mänskligheten. Genom sitt tilltal till Abr(ah)am på 1800-talet f.Kr. skapar Gud ett folk och en nation som skall 

leva i ett speciellt förbund med honom på en geografisk plats på jorden, Israel. Syftet är att skapa en ny 

mänsklighet, som inte är förstörd av synd och ondska. Denna nya skapelse börjar med löftet om  Abrahams 
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välsignelse som fullbordas i Messias, världens frälsare, Jesus Kristus (Jeshua ha Mashiach). Genom sitt 

handlande med det judiska folket och Israels land blir skaparguden en personlig och frälsande Gud. Det är också 

omöjligt att förstå detta Guds personliga framträdande i Jesus Kristus utan nästa artikel. 

 

"Vi tror också på den Helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund...." 

Den Helige Ande är Guds Ande, som förklarar och förkunnar vad Gud har gjort genom det judiska folket och 

deras Messias, hur Gud har blivit människa i Jesus Kristus, för att rädda mänskligheten. Den kristna kyrkan, eller 

församlingen, är uppfylld av den Helige Ande och bär därför vittnesbördet om Guds ingripande för att rädda 

mänskligheten till alla människor över hela världen. Den Helige Ande förklarar det svårbegripliga och övertygar 
den som lyssnar fr.a. i hjärtat. När budskapet når en människa som är villig att höra, inträffar någonting i den 

människans hjärta. En ny skapelse äger rum, början till en ny människa, ett nytt folk. Detta sker genom 

fortsättningen av denna artikel om den Helige Ande, som förklarar vad han gör. 

 

"Syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse, och ett evigt liv" 

Bibeln talar om en kommande värld, en ny skapelse, där ingen ondska finns, men där Gud är levande och 

personlig för varje människa. Men vägen dit går genom syndernas förlåtelse. Genom att acceptera att vi alla har 

förstört våra liv genom vårt uppror mot Gud, får vi genom Jesu ställföreträdande död för oss, på korset, ta emot 

ett nytt och evigt liv. Allt är inte slut när vi dör. Vi får uppstå från de döda, liksom Jesus har uppstått från de 

döda. Vi får leva för evigt, liksom Jesus lever för evigt.  

 
Därför säger bibeln: Bara genom Jesus Kristus har Gud uppenbarat sig på ett personligt sätt. Bara genom tro på 

denne Jesus Kristus finns därför räddning och ny gemenskap med Gud. Jesus är vägen, sanningen och livet. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

F 

 


