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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Den gymnasielärare som ska planera en Religionskunskap A-kurs står inför ett stort antal 

beslut som måste fattas. Vad ska prioriteras i undervisningen? Hur ska den läggas upp? 

Givetvis ska undervisningen leda till att eleverna kan uppnå de mål som finns beskrivna i 

kursplanen för religionskunskap A. Men kursplanen lämnar läraren med väldigt fria händer. 

Edgar Almén, verksam på Linköpings universitet som religionslärare och docent i systematisk 

teologi, tar upp detta: ”Politiskt fastställs på nationell nivå ett antal övergripande mål och på 

kommunal nivå vissa mer preciserade mål och ekonomiska ramar. Sedan förväntas lärarna på 

ett professionellt sätt kunna välja vägar och medel för att förverkliga dessa mål.”1

Detta är något jag själv stött på. Då jag under min utbildning varit ute på 

”Verksamhetsförlagd utbildning” (VFU) har jag hållit flera moment i Religionskunskap A på 

gymnasiet. Ett av dessa moment var buddhism. Jag fick i uppgift att själv fundera över vad 

jag ansåg vara viktigt att ta med i undervisningen om denna religion, vilken skulle omfatta 

fyra lektioner, kring en timme långa. Jag bestämde mig då för att söka vägledning i 

kursplanen men insåg att jag hade ganska fria händer när det gällde att välja ut innehållet. Jag 

kände inte att jag fick så mycket vägledning. Detta är anledningen till att jag i denna uppsats 

valt att undersöka hur elever och lärare ser på undervisning om buddhism.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad elever på gymnasieskolorna i Sverige lär sig 

om buddhism då de läser kursen Religionskunskap A. 

Frågeställning:

                                                            
1 Almén (2000), s. 192f
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 Hur resonerar lärare i religionskunskap på gymnasiet kring undervisning om 

buddhism, med utgångspunkt i kursplanens mål?

 Hur resonerar elever på gymnasiet, som undervisats i religionskunskap A, om 

undervisningen om buddhism?

 Får eleverna möjlighet att lära sig både om och av buddhism under religionskunskap A 

på gymnasiet?2

1.3 Tidigare forskning

Inför denna uppsats har inte mycket litteratur påträffats som rör buddhism specifikt. Den 

tidigare forskning som nedan presenteras behandlar religion mer i allmänhet. Den litteratur 

som främst ligger till grund för uppsatsens teori är den engelske religionspedagogen Michael 

Grimmitts bok Religious Education and Human Development. I denna diskuterar Grimmitt 

olika kunskapssyner och vilka olika sorters kunskaper eleverna får av religionsundervisningen 

beroende på hur dessa kunskapssyner används. Grimmitts kunskapssyner diskuteras av Kjell 

Härenstam, docent och forskare i religionsvetenskap som är verksam vid Karlstads 

universitet, i hans bok Kan du höra vindhästen. Boken tar sin utgångspunkt i buddhism och 

olika syner som finns på religionen. Härenstam diskuterar huruvida det är möjligt för elever 

att tillägna sig dessa olika sorters kunskap, samt vilka kunskaper det egentligen är meningen 

att de ska tillägna sig. 

Även Ragnar Furenhed, religionsvetare verksam vid Linköpings universitet, använder sig av 

Grimmitts kunskapssyner då han diskuterar vad som krävs för att eleverna ska tillägna sig 

olika typer av kunskap. Boel Westerberg, forskare och universitetslektor i religionskunskap, 

verksam vid Malmö högskola, har diskuterat hur religionskunskapen ska leda till förståelse av 

andra människor bättre och visat att det finns en risk med detta.

                                                            
2 Se Michael Grimmitts kunskapssyner, s. 4
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1.4 Teoretiska utgångspunkter

1.4.1 Strävan efter kunskap

Denna uppsats handlar om vilka kunskaper elever tillägnar sig genom undervisning om 

buddhism. Hur kan man då resonera kring kunskap? Den engelske religionspedagogen 

Michael Grimmitt diskuterar två olika kunskapssyner:

Knowledge as Type A: Knowledge as objectively existent, external to the knower, presented 

through certain ‘disciplines’, ‘public traditions’ or ‘common culture’ and there to be 

discovered, mastered and learnt.

Knowledge as Type B: Knowledge as a social construct, socially-related and socially 

relative.3

Kunskapstyp A handlar alltså om objektiv kunskap som eleven enligt Grimmitt får genom att 

lära sig om religioner. Eleverna lär sig då om religiös praxis och traditioner, de får lära sig att 

förstå vad det innebär att leva i en religiös tradition. På så sätt förvärvas förståelse och 

kunskaper som är opersonliga för eleven. För att förvärva Kunskapstyp B, måste eleverna lära 

sig av religion. Det handlar då om att eleven genom att läsa religion når personlig utveckling 

och eleven tar ställning till om det han/hon lärt sig om religionen är tilltalande för eleven eller 

inte och varför detta? Vad skulle det innebära för eleven att ta till sig denna livsåskådning? 

Kan eleven lära sig något om sig själv från detta? 4 Att lära sig av religionen förutsätter alltså 

att man kan något om religionen.

I gymnasiets kursplan för Religionskunskap A finns mål som eleven ska uppnå.5 Man kan se 

på dessa mål som att de har två huvuduppgifter: ”att ge möjlighet att reflektera över 

existentiella och etiska frågor och att ge kunskap om trons innehåll och traditioner inom olika 

religioner och andra livsåskådningar.”6 Att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner kan 

jämföras med Grimmitts att lära sig om religioner. Utifrån detta har i denna uppsats 

kursplanen tolkats så att de två kronologiskt första målen är exempel på att eleverna ska lära 

                                                            
3 Grimmitt, s. 18 
4 Grimmitt, s. 225f
5 Se bilaga 1
6 Larsson, s. 137
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sig om religioner, eftersom de inte kräver av eleverna att de ska reflektera kring kunskaperna. 

Dessa kursplansmål har därför använts vid formulerande av intervjufrågor. För att undersöka 

elevernas kunskaper om buddhism har elever som läst Religionskunskap A utifrån 

kursplanens första mål fått frågan, med tillhörande följdfrågor; ”Har du funderat över hur en 

buddhists liv kan tänkas se ut?” och utifrån kursplanens andra mål fått frågan; ”Vilka basfakta 

arbetade ni med?”7.

Då eleverna ges möjlighet att reflektera över existentiella och etiska frågor, givetvis med sina 

kunskaper om religionen som grund, kan de lära sig av religionen. I denna uppsats har det 

tredje och sjätte kursplansmålen tolkats som inriktade mot att eleven ska kunna lära sig av 

religioner och livsåskådningar.8 Denna tolkning har gjorts enligt ovan beskrivning, att eleven 

genom att uppnå dem, inte bara tillägnar sig kunskaper om religionen i fråga utan även måste 

reflektera över existentiella och etiska frågor. Dessa två kursplansmål ligger till grund för 

några av undersökningens frågor som berör elevernas kunskaper av buddhism. 

För att undersöka elevernas kunskaper av buddhism har det tredje kursplansmålet resulterat i 

att elever som läst Religionskunskap A bland annat frågats; ”Har du funderat över om och i så 

fall hur ditt liv skulle förändras om du skulle övergå till buddhism? Skulle du bli tvungen att 

göra förändringar? Skulle det uppstå problem?”. Det sjätte kursplansmålet har resulterat i 

frågan ”Har du funderat över buddhistisk tro?” med följdfrågorna: ”Att två buddhisters tro 

kan skilja sig ganska mycket från varandras?”, ”Hur du själv ställer dig till den?” och ”Kan du 

förstå varför andra människor tror på Buddhas lära?”.  

Fyra av kursplanens mål har alltså använts för att formulera frågor till uppsatsens 

undersökning, tre av målen har alltså utelämnats, detta för att de fyra utvalda passat bäst som 

underlag till de intervjufrågor som använts i undersökningen. Samtliga intervjufrågor 

presenteras i bilaga 2. 

                                                            
7 Med basfakta avses här, det som i kursplanen beskrivs som ”grundläggande uttrycksformer och idéer”. Detta 
förklaras också för de intervjuade lärarna.
8 Se bilaga 1
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1.4.2 Att tillägna sig kunskaper om buddhism

Utifrån resonemanget ovan undersöks i denna uppsats vad eleverna lär sig om och av 

buddhism under kursen Religionskunskap A på gymnasiet. Kjell Härenstam för en diskussion 

om huruvida det är meningen att elever ska lära sig av icke-kristna religioner. Han hänvisar 

till läroplanen, Lpo -94 och skriver:

När det gäller etik, är det den kristet-humanistiska västerländska traditionen man ska lära 

av. Samtidigt betonas starkt vikten av att skolan ger möjlighet för skilda uppfattningar. 

Därmed öppnas naturligtvis möjligheten att lära av icke-kristna religioner, och att låta 

dessa bidra till elevernas kunskapsutveckling, så länge det inte strider mot de gemensamma 

värderingarna.9

Härenstam menar också att det är möjligt för eleverna att lära sig av icke-kristna religioner.10

Det kan då vara intressant att titta närmare på vad det innebär att läsa om buddhism. Ragnar 

Furenhed skriver om hur människans omgivning är viktig för förståelse av denne och därför 

är det viktigt att förstå ”fysisk, social, kulturell och historisk miljö”.11 Då elever i den svenska 

skolan läser om buddhism läser de om olika miljöer som ofta är väldigt annorlunda i 

jämförelse med elevens egna. Boel Westerberg skriver så här:

Att det skulle kunna vara så att ökad information om olika traditioner i sämsta fall kan öka 

fördomar och avståndstagande, om den förblir just information och dessutom, vilket sker, 

med tonvikt på det särskiljande och exotiska, om detta talas inte alls. Signalen är: religion 

är något för andra, folk långt borta eller människor förr i världen – innan vi visste bättre.  

Det är ingenting som har med våra liv och våra frågor att göra.12

Geografiska och kulturella skillnader kan alltså vara ett potentiellt problem för eleverna att 

lära sig om buddhism. Därför har i uppsatsens undersökning frågor som; ”Är det något du ofta 

upplever som svårt när du undervisar om buddhism?”, ”Tyckte du att det var något som var 

svårt när du läste om buddhism?” och ”Tyckte du att det var något som var lätt när du läste 

om buddhism?”13 ställts för att se huruvida dessa faktorer påverkar elevernas 

kunskapsinhämtning om buddhism. 

                                                            
9 Härenstam, s. 155
10 Härenstam, s. 148
11 Furenhed, s. 118
12 Westerberg, s. 215
13 Se intervjufrågor i bilaga 2
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Att lära sig om buddhism behöver inte endast vara förenat med svårigheter. Ragnar Furenhed 

visar på fördelar med att läsa om buddhism:

Jag har lagt märke till att det är lätt att hitta beröringspunkter mellan tonåringarnas 

livsuppfattning och buddhismens psykologi. Många elever känner sig träffade av den 

buddhistiska analysen av den västerländska människan (den galna apan) och attraherade av 

nirvanaidealet. Buddhismens krav på den enskilde för att bryta med auktoriteter för att söka 

en egen väg genom livet ligger i linje med värderingar inom ungdomsvärlden.14

Enligt citatet ovan finns ändå intresse från elevernas sida att läsa om buddhism, vilket kanske 

underlättar tillägnandet av kunskaper både om och av buddhism. Därför har frågor rörande 

detta ställts till lärare och elever. Se bilaga 2. 

1.5 Metod

Uppsatsens syfte ska uppnås genom kvalitativa forskningsintervjuer av lärare och elever. Ur 

dessa intervjuer ska lärares respektive elevers syn på buddhism samt elevernas förkunskaper 

då de börjar läsa Religionskunskap A på gymnasiet uttolkas. Detta följs sedan av en 

komparativ studie, där resultaten från lärares och elevers intervjuer jämförs.

Steinar Kvale behandlar i Den kvalitativa forskningsintervjun hur en intervjuundersökning 

kan och bör gå till. Han skriver: ”Forskningsintervjun fortskrider ungefär som en normal 

konversation men har ett specifikt syfte och en specifik struktur: den karaktäriseras av en 

systematisk form av utfrågning. Intervjuarens frågor bör vara korta och enkla. […] Sedan kan 

intervjuaren följa upp någon av de dimensioner som träder fram genom svaret.”15 Intervjuerna 

i denna uppsats har skett enligt denna beskrivning. De har haft formen av ett samtal där frågor 

ställts utifrån en färdigformulerad mall. Dock har samtalen också ofta lett till nya och andra 

frågor och intervjuerna har ofta sett ganska olika ut. Intervjufrågorna för de olika grupperna 

behandlar dels frågor som formulerats utifrån de teoretiska utgångspunkterna, se ovan, och 

dels frågor som mer allmänt behandlar buddhism i undervisningen för att få en bättre 

                                                            
14 Furenhed, s. 162
15 Kvale, s. 123



9

helhetsbild. Intervjufrågorna finns, som nämnts ovan, i bilaga 2. Intervjuerna har skett enskilt 

med en intervjuperson åt gången. För att begränsa intervjuerna och för att inte låta vissa 

intervjupersoner ta större plats än andra i undersökningen, har en maxtid satts på intervjuerna, 

där en intervju med en lärare maximalt fått ta 60 minuter och en intervju med en elev 

maximalt 40 minuter. 

Varje intervju har spelats in, vilket har den fördelen som Kvale beskriver: ”Intervjuaren kan 

då koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Orden, tonfallet, pauserna och dylikt 

registreras i en permanent form som intervjuaren kan återvända till för omlyssning.”16 Efter 

avslutade intervjuer har de skrivits ut ordagrant med endast vissa språkliga justeringar där 

exempelvis ”nån” har blivit ”någon”, ”sån” har blivit ”sådan”, ”sen” blivit ”sedan” etc. 

Utskrifterna har förenklat hanteringen av intervjuerna, då svaren jämförts, tolkats och 

sammanställts till uppsatsen. Detta eftersom en utskriven intervju passar bättre att analysera 

än vad exempelvis en inspelning gör.17

1.6 Intervjupersonerna

Materialet som använts i uppsatsen är alltså intervjuer av lärare och elever på gymnasiet. 

Dessa har delats in i tre grupper. Alla intervjupersoner är anonyma och för att få spridning på 

dem har elever och lärare från olika skolor, program och kön intervjuats, vissa elever har dock 

gått i samma klass. Den första gruppen är lärare, som består av tre intervjupersoner. Dessa 

lärare arbetar på olika skolor i Gävle och har undervisat i religion i 1,5 till 10 års tid. Lärarna 

benämns; Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3. Samtliga lärare har erfarenheter av att undervisa 

elever från olika program. En förutsättning för att lärarna skulle medverka i undersökningen 

var givetvis att de, om inte alltid så i alla fall ofta, undervisar om buddhism i 

Religionskunskap A.

                                                            
16 Kvale, s. 147
17 Kvale s. 155
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Den andra intervjugruppen består av elever som har läst buddhism i kursen Religionskunskap 

A på gymnasiet. 6 elever från denna grupp har intervjuats. Dessa benämns; Elev 1a, Elev 2a, 

Elev 3a och så vidare. Den tredje intervjugruppen består av tre elever som går på gymnasiet 

men ännu inte läst Religionskunskap A, eller åtminstone ännu inte kommit till momentet 

buddhism. Dessa elever benämns Elev 1b, Elev 2b och Elev 3b. Värvningen av elever till 

intervjuer har gått till så att jag gått till olika klasser, berättat om undersökningen och frågat 

om eleverna kunnat tänka sig att ställa upp på intervju. Därefter har en lista skickats runt där 

frivilliga skrivit ned sina kontaktuppgifter varpå eleverna kontaktats. Val av elever har därför 

inte skett under påverkan av lärare eller någon annan. Vad som möjligen skulle kunna vara ett 

problem med hur elever rekryterats till intervjuer är att eleverna själva valt att ställa upp och 

att dessa elever kan vara mer intresserade av att läsa religion och därför vara elever med bättre 

kunskaper i ämnet än andra. Detta problem har dock inte kunnat kringgås då eleverna givetvis 

måste ställa upp på intervju frivilligt. 

1.7 Disposition

Denna uppsats består av fem kapitel. Det inledande kapitlet beskiver vad uppsatsen handlar 

om och hur den blivit till. I det andra kapitlet presenteras undersökningens resultat i tre delar; 

Elevernas syn på buddhism före Religionskunskap A, Undervisning om buddhism i 

Religionskunskap A och Buddhism efter Religionskunskap A. Därefter följer i det tredje 

kapitlet slutsatser kopplade till de teoretiska utgångspunkterna, denna diskussion har delats 

upp i tre delar; Att lära sig och att undervisa om buddhism och Kunskaper om buddhism efter 

Religionskunskap A samt Sammanfattande analys. Slutligen följer i kapitel 4 en förteckning 

över det material som använts i uppsatsen.
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2. Resultat

2.1 Elevernas syn på buddhism före Religionskunskap A

2.1.1 Lärares bild

De intervjuade lärarna var alla överens om att det är väldigt svårt att säga hur stora och vilka 

förkunskaper eleverna har innan de börjar läsa Religionskunskap på gymnasiet.18 Gemensamt 

för eleverna är också enligt lärarna att eleverna aldrig eller sällan är buddhister.19 Lärare 1 

försöker dock ge en generell bild av elevers förkunskaper: ”de är jätteokunniga när det gäller 

religion, basfakta och det existentiella.”20 Även Lärare 3 säger något om elevernas kunskaper, 

och menar då att eleverna ibland lärt sig termer som yoga eller meditation, men tillägger ”men 

då är det på det här New Age-planet, att det gör gott för själen och att man mår bättre, inte att 

man kommer närmare någon form av gudomlig sanning.21 Lärare 3 beskriver sin upplevelse 

av att ”karma” nästan är ett begrepp som finns i Sverige idag, eleverna känner redan till 

begreppet och lite vad det innebär när de kommer till Religionskunskap A.22 Något lättare än 

att beskriva vilka förkunskaper eleverna har, tycks det vara att beskriva elevernas syn på 

buddhism. Till skillnad från elevernas förkunskaper tycks elevernas syn på buddhism inte alls 

variera så mycket enligt de tre lärarna. De menar att eleverna för det mesta har en väldigt 

positiv inställning till buddhism. 

2.1.2 Elever som ännu inte läst Religionskunskap A

De tre elever som ännu inte läst Religionskunskap A på gymnasiet har gett mycket olika svar 

på frågor om vilka förkunskaper de har om buddhism. Elev 1b trodde sig först inte veta så 

mycket om buddhism, men under samtalets gång kom allt mer upp ur minnet och det visade 

sig att eleven är ganska väl förberedd att läsa Religionskunskap A. Eleven kunde redogöra för 

många grundläggande begrepp såsom nirvana, åttafaldiga vägen och reinkarnation. Eleven 

                                                            
18 Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3
19 Lärare 3
20 Lärare 1
21 Lärare 3
22 Lärare 3
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reflekterade även kring religionen och drog paralleller till sitt eget liv. Exempelvis kring vad 

som lockar inom religionen och hur det skulle fungera för eleven själv att ta till sig 

buddhismens lära.23 Elev 2b hade också goda kunskaper om buddhism skulle det visa sig. 

Eleven kommer från Thailand och är själv buddhist. De frågor som ställdes om religionen var 

däremot svåra att besvara då de ord som användes och ofta används i undervisning som; 

nirvana, åttafaldiga vägen etc. inte var bekanta för eleven.24 Vid intervjun av elev 3b visade 

det sig att religionsundervisningen inte varit speciellt givande för eleven, som hade mycket 

små kunskaper om buddhism och andra religioner också. De begrepp som nämndes under 

intervjun, exempelvis karma och nirvana, kände eleven igen men kunde inte redogöra för. 

Elev 3b hade läst hinduism och buddhism samtidigt och hade svårt att skilja de två 

religionerna från varandra.25

Alla de tre eleverna fick frågan varifrån deras kunskaper kom, om de hade lärt sig det de 

kunde i skolan eller någon annanstans. Elev 1b och Elev 3b menade båda att de aldrig stött på 

buddhismen någon annanstans än i skolan, varken genom film, böcker, samtal i hemmet eller 

möte med troende buddhister. Det de lärt sig hade de lärt sig i skolan.26 Elev 2b däremot, som 

själv är buddhist, menade att ytterst få kunskaper förvärvats genom skolan, kunskaperna kom 

från egna erfarenheter av livet i Thailand, besök i buddhistiska tempel, samtal med föräldrar

och släktingar med mera. De kunskaper som dock var nya för Elev 2b i och med skolans 

religionsundervisning på högstadiet var berättelsen om Buddha, Elev 2b berättar: ”Men det 

lärde jag mig i Sverige, den historien. Den visste inte jag i Thailand, jag kanske hade glömt 

den eller någonting.”27

Eleverna visade en positiv inställning till buddhism. Elev 2b beskriver buddhism som något 

man kan lära sig av i livet. Eleven förklarar:

I Sverige är det allmänt att man behöver inte tro på någon religion, medan i Thailand är det 

jätteviktigt, att religionen är med hela livet. Så man lär sig mycket av religion också i 

                                                            
23 Elev 1b
24 Elev 2b
25 Elev 3b
26 Elev 1b och Elev 3b
27 Elev 2b
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Thailand, man blir en bättre människa i framtiden och så, och hur man ska uppföra sig och 

så och visa respekt och sådana saker.28

Elev 1b har fått intryck av buddhism som en mycket lugn religion med logiskt tankesätt. 

Eleven resonerar:

Ja att de verkar vara väldigt trevliga, väldigt vettiga hur de tänker. Skulle jag vara någon, 

skulle jag tillhöra någon religion så skulle det vara buddhismen, just för att de är liksom så 

lugna, trevliga, sansade. […] Kristendomen, där har det varit väldigt mycket såhär korståg 

och så, och så många andra, de slåss ju för sin religion.29

Även Elev 3b är inne på buddhism som fredlig religion när eleven beskriver: ”Alltså det var 

ju ganska positivt. Jämfört med de andra religionerna var inte den så jättekonstig som vissa 

kan vara. Den var ju svår att begripa men de verkar vara mycket snällare än många andra.”30

Slutligen berördes huruvida eleverna funnit det svårt att lära sig om buddhism. Elev 2b, som 

växt upp med religionen tycker inte att undervisningen varit svår att ta till sig, med undantag 

för de svenska orden som ibland gjort det svårare.31 Elev 1b hade svårt att minnas något som 

var speciellt svårt: ”… Men inte någonting som var direkt svårt att liksom kunna förstå – hur 

tänkte de nu? Så kände jag aldrig tror jag.”32 Som beskrivits ovan, läste Elev 3b buddhism och 

hinduism samtidigt och hade svårt att skilja religionerna åt. Elev 3b menade också att 

buddhism var svårare att förstå än de abrahamitiska religionerna. På frågan huruvida eleven 

tyckte att det var svårt att lära sig om buddhism på grund av att dess tankegångar skiljer sig 

mycket från vad man vanligtvis stöter på som ungdom i Sverige, svarade eleven: ”Alltså vissa 

saker tyckte man lät jätteknäppa i jämförelse med andra. Men man förstår ju, är man van vid 

det då blir det ju så.”33

                                                            
28 Elev 2b
29 Elev 1b
30 Elev 3b
31 Elev 2b
32 Elev 1b
33 Elev 3b
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2.1.3 Elever som läst Religionskunskap A

Alla de intervjuade eleverna från denna grupp, förutom Elev 6a, kan dra sig till minnes att de 

läst om buddhism på högstadiet. För de eleverna var det väldigt grundläggande kunskaper 

som de fick. Elev 5a beskriver: ”Men det var väl, jag tror man kanske var lite omogen att 

förstå också kanske, jag vet inte, man var ju ganska… Det var ju mest grundligt sådär.”34 Två 

av eleverna fick frågan om de kunskaper de tillägnade sig på högstadiet varit dem till hjälp i 

sina studier på gymnasiet, båda dessa elever menade att det hade de varit.35

För att få en bättre förståelse om elevernas förkunskaper då de kom till religionskunskap A på 

gymnasiet har frågor om huruvida eleverna tillägnat sig kunskaper på annat håll än i skolan, 

ställts. Svaren kom att variera. Fyra av eleverna berättade att de kunskaper de hade kom från 

skolan möjligen med undantag för någon film de sett på fritiden.36 Elev 1a menade sig dock 

även fått kunskaper från annat håll än i skolan. Eleven berättar: ”Jag är väldigt intresserad av 

religioner, av olika religioner, så jag har läst på egen hand och sett lite olika filmer.”37 Även 

elev 5a har fått kunskaper på annat håll, för denna elev har buddhism och annan religion 

funnits som ett samtalsämne i hemmet: ”Min mamma är ju religionslärare så hon har väl 

pratat en del hemma, när jag har haft uppgifter i skolan och så har hon hjälpt mig.”38 Även 

dessa två elever menar sig dock fått de flesta kunskaper från skolan.39 Samtliga intervjuade 

elever från denna grupp berättar dock att de aldrig fått tillfälle att träffa någon buddhist.40

                                                            
34 Elev 5a
35 Elev 2a och Elev 4a
36 Elev 2a, Elev 3a, Elev 4a, Elev 6a
37 Elev 1a
38 Elev 5a
39 Elev 1a och Elev 5a
40 Elev 1a, Elev 2a, Elev 3a, Elev 4a, Elev 5a och Elev 6a
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2.2 Undervisning om buddhism i kursen Religionskunskap A

2.2.1 Lärares bild

När det gäller undervisning om buddhism är alla de tre lärarna överens om att vissa delar av 

undervisningens innehåll skiljer sig från undervisningen om de abrahamitiska religionerna. 

Lärare 1 och Lärare 2 menar båda att de tar upp mer religionshistoria när de undervisar om de 

abrahamitiska religionerna än när det gäller buddhismen.41 Lärare 1 förklarar så här:

Jag tror att de är mer bundna till sin historia också, än vad buddhismen är. Eftersom jag 

tolkar buddhismen som en terapeutisk metod, medan kristendom, judendom och islam, de 

ger i alla fall inte bilder, de projicerar ut att de skulle vara en terapeutisk metod. […] Men i 

buddhismen blir det aldrig någon historia, inte alls, ingenting.42

Lärare 2 går inte så långt som att säga att undervisningen om buddhism saknar historia om 

religionen, men menar att undervisningen om de abrahamitiska religionerna innehåller mer 

religionshistoria. När det gäller undervisning om buddhism ligger fokus mer på världsbild och 

läran:

… det är en stor skillnad där buddhismen får fokus på världsbilden liksom, hur lever man 

som buddhist? Vad vill man uppnå? Vad är målet? Och så där. Och så kanske det inte 

riktigt blir inom kristendomen, judendomen och islam. Då kanske det blir mer historiska 

perspektiv.43

Lärare 3 ger en annan bild av religionshistoria när det gäller undervisning om buddhism och 

menar istället att det ofta blir ganska mycket historia. Vad lärare 3 istället betonar är att då 

man läser om buddhism, gör en kulturell resa, något man inte gör på samma sätt då man läser 

om de abrahamitiska religionerna, eftersom de i mycket större utsträckning än buddhismen 

finns representerade i Sverige.44 Lärare 3 menar också att, även om många inte har speciellt 

goda förkunskaper – varken om buddhism eller om någon av de abrahamitiska religionerna –

finns det ändå en hel del kristna och muslimer representerade i klasserna, vilka då de talar om 

                                                            
41 Lärare 1 och Lärare 2
42 Lärare 1
43 Lärare 2
44 Lärare 3



16

sin religion ”ställer frågor utifrån sin uppfattning om sin tro, vilket ingen gör inom 

buddhismen…”45

De tre lärarna är alla inne på hur buddhismen ibland kan vara svårare för eleverna att ta till 

sig, eftersom man inom buddhismen har ett ganska annorlunda tankesätt än vad de flesta 

elever är vana vid.46 Lärare 3 menar att vissa delar av den buddhistiska läran kan vara svåra 

att förmedla. Att buddhismen inte har någon tydlig gudstro utan att fokus ligger på befrielse 

eller upplösning i världsalltet kan vara svåra att beskriva för eleverna. Lärare 3 betonar också 

en annan aspekt av svårigheter kring undervisning om buddhism, och menar att det kan vara 

svårt för eleverna att exempelvis relatera till munkar och relatera till mediterande. Det är 

ibland svårt att finna förståelse kring varför människor väljer att leva på ett visst sätt. Däremot 

tycker Lärare 3 att det inte är svårt att nå ut med karmaläran till eleverna. Läraren menar att 

eleverna oftast känner till begreppet karma och lite om vad det innebär.47

Lärare 1 beskriver på vilket sätt läraren uppfattar att eleverna kan ha svårigheter att förstå 

buddhism:

Den är svårare på ett sätt, eftersom det är en världsbild som skiljer sig delvis från det som är 

naturligt och normalt för våra svenska ungdomar, så på så sätt är det svårare, speciellt om 

de inte har koll på sin egen livsåskådning till att börja med, för då måste man nästan börja 

rota där och se var buddhismen skiljer sig någon stans och vilka likheter som finns också.48

Lärare 2 resonerar också kring de svårigheter som kan finnas för eleverna att lära sig om 

buddhism:

… det kräver längre tid att prata igenom och förstå en uppfattning som skiljer sig mot ens 

egen, så absolut den cykliska mot det linjära tar längre tid på grund av det, absolut. […] Det 

är lite knöligt i början, jag tror att många elever känner att det är så nytt, det är många nya 

ord att lära sig och det är mycket nytt att förstå.49

Att det kan vara mycket som är nytt i början, kan dock komma till elevernas fördel, menar 

Lärare 2 och fortsätter sitt resonemang:

                                                            
45 Lärare 3
46 Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3
47 Lärare 3
48 Lärare 1
49 Lärare 2
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Men det inspirerar till att lägga tiden och det brukar mynna ut i att man förstår. Man skulle 

kunna ta kristendomen som motsatt exempel där många kanske har en förutfattad mening, 

att de säger och går in i arbetet med att de har en massa förkunskaper som på något sätt 

leder till kristen kontext, och sedan kanske det visar sig att de inte kan så mycket som de 

trodde att de kunde, och det ger ingen vidare inspiration utan snarare tvärt om.50

Och buddhism tycks vara något som just inspirerar eleverna. Lärare 1 beskriver att eleverna 

ser på buddhism som något nytt och spännande och att de lätt får en syn på buddhism som 

något exotiskt, vilket gör att det finns ett intresse hos eleverna att lära sig om buddhism och 

att det därför kan vara lättare för eleverna att lära sig om buddhism än om någon annan 

religion. detta kan dock även vara ett problem, menar Lärare 1.51 Varken Lärare 1 eller Lärare 

2 påstår sig någonsin ha stött på en negativ fördom om buddhism.52 Lärare 3 berättar ”… de 

tycker ju att det här med yoga och meditation, det är positivt laddade ord. Karma är också 

någonting de förstår och tycker är positivt.”53 Vad detta beror på, att elevernas bild av 

buddhism är så positiv kan lärarna givetvis bara spekulera i. Lärare 1 menar att det kan bero 

på att de inte kommer i kontakt med buddhismen så mycket, eller då de gör det är det ofta på 

semester i Thailand, något de har positiva minnen kring. Lärare 1 påvisar också Dalai Lamas 

roll i sammanhanget, som ofta ger en mycket positiv bild av buddhism och som många elever 

känner till.54 Lärare 3 säger så här: 

Det är väl så när man börjar med en religion som är gaska långt bort, då är det någon som är 

nyfiken och går ut på nätet och så googlar de eller så letar de rätt på saker och så pratar vi 

om det lite grann. Och då blir det ju oftast ganska knäppa sensationella saker. […] Men jag 

tycker deras inställning är ganska, alltså de har en ganska öppen inställning.55

Lärare 2 upplever att elever oftast vill och ser fram emot att läsa om buddhism och menar att 

det kan bero på att, i motsättning till vad Lärare 1 sa, det är lätt att komma i kontakt med 

buddhism exempelvis genom populärkultur. Även eventuella förkunskaper hos eleverna kan 

                                                            
50 Lärare 2
51 Lärare 1
52 Lärare 1 och Lärare 2
53 Lärare 3
54 Lärare 1
55 Lärare 3
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vara en sporre till att lära sig mer om ämnet. Lärare 2 menar också att intresse från elevernas 

sida kan bero på hur religionen presenteras av läraren.56

Buddhism tycks alltså vara ett ämne som lockar många elever och som många elever har en 

positiv bild av. Något som också tagits upp vid intervjuer med lärare är vilken bild elever har 

av religionsämnet i allmänhet. De erfarenheter som delas av Lärare 1 och Lärare 2, och även 

delvis av Lärare 3 är att elever ofta har en positiv bild av religionskunskapen. Lärare 2 

beskriver som följer:

… alltså artonåringar på gymnasiet som är målgruppen för religionsämnet oftast hos oss, de 

har en positiv inställning till frågor som handlar om tro och inställning till livet, så 

religionen är ganska bra. Eleverna som jag har är bra, de är i en bra situation i livet, i en bra 

ålder eller vad man ska säga. De är intresserade av sådant här så att det är inte speciellt 

mycket fördomar.57

Lärare 3 påpekar att det är väldigt olika vilket intresse som finns hos eleverna. Dock får 

religionen inte alltid samma positiva bemötande som Lärare 2 beskrivit ovan. Många elever 

kommer till religionskunskapen för att få godkänt och ifrågasätter ofta de uppgifter som 

tilldelats dem, och hur de kunskaper som förmedlas under lektionerna ska vara dem till nytta i 

deras framtida yrke. Dock anar Lärare 3 ofta, oftare än i sitt andra ämne samhällskunskap, en 

förändring i attityd till det positiva under kursens gång.58

Hur gick då lärarnas tankar kring de kursplansmål som frågor ställdes kring? Kursplanens 

första mål, att ”eleven skall beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i 

människors sätt att tänka och handla”59 är ett mål som alla de tre lärarna betonar som väldigt 

viktigt, Lärare 1 menar till och med att det är det viktigaste av alla. Förståelse är något som 

Lärare 1 arbetar mycket med i sin undervisning:

Förståelseaspekten jobbar jag mycket med just det här existentiella. […] Och det där är ju 

inte så himla enkelt för elever att sätta sig in i, men det är egentligen det som min 

                                                            
56 Lärare 2
57 Lärare 2
58 Lärare 3
59 Kursplan Religionskunskap A
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undervisning går ut på, att tvinga in dem i perspektivseendet inifrån då, men då måste de ju 

ha koll på basfaktan, annars vet inte de vad de ska diskutera. 60

Ett annat av kursplanens mål lyder ”eleven skall kunna reflektera över andra människors olika 

sätt att tänka om liv, tro och etik”61. Lärare 3 berättar hur denna lärares klasser brukar arbeta 

för att nå detta kursmål:

Alltså vi kör en sådan diskussion, och får dem att försöka hitta, vad ska jag säga, i alla fall 

förklaringar som de kan acceptera. Och så sen så kanske man ändå kan, när de har fått 

fundera på det, då kan man faktiskt själv då komma med de där kanske vanliga 

förklaringarna till hur man då ser på de där tingen.62

På frågan om huruvida eleverna har svårare att reflektera över buddhisters sätt att tänka om 

liv, tro och etik än över t.ex. judars, kristnas eller muslimers sätt att tänka, svarade Lärare 2:

Ja, det kan vara på ett liksom såhär lite naivt charmigt sätt, snarare än ett aggressivt 

fördomsfullt sätt. Att det kanske är elever som skrattar till eller uttrycker sin förvåning eller 

någonting. […] Men det finns en väldigt positiv inställning till de här 

förståelsesvårigheterna, det finns ett intresse som har uppfattningen av något charmigt 

nästan i buddhismen.63

När det gäller kursplanens tredje mål som handlar om att ”eleven skall kunna relatera 

religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i 

vardags- och yrkesliv”64 berättar Lärare 1:

Det flyter in hela tiden, mellan raderna, alltså så fort man talar om någonting och pratar om 

någons livsåskådning så kommer ju etiken och moralen in där. Yrkesliv kanske det inte blir 

så mycket kopplat till. Men alla livsåskådningar ställer ju frågor kring människans existens 

och vad vi är för någonting och då är man ju inne på att diskutera sådana saker.65

Liksom ovan menar Lärare 2 att problemsituationer i yrkesliv inte får så mycket utrymme, 

speciellt inte i de fall buddhism får liten plats i kursen.66 Även Lärare 3 resonerar kring detta: 

”Det är kanske inte under buddhismen som frågorna kommer upp – hur är det att jobba med 

                                                            
60 Lärare 1
61 Kursplan för Religionskunskap A
62 Lärare 3
63 Lärare 2
64 Kursplan för Religionskunskap A
65 Lärare 1
66 Lärare 2
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en buddhist? För det är ingen som riktigt ställer de frågorna.” 67 Vardagsliv är då något som 

får mer utrymme.

Även frågor kring undervisningens basfakta har ställts. Med basfakta avses, vilket även 

förklaras för de intervjuade lärarna, det som i kursplanen beskrivs som ”grundläggande 

uttrycksformer, tro och idéer”.68 Alla de tre lärarna har menat att det är svårt att skilja på vad 

som är basfakta och vad som är andra fakta, och att det därför är svårt att diskutera detta.69

Lärare 3 sätter ord på detta: ”jag motsätter mig kanske lite grann det här glostestliknande som 

det lätt kan bli. Vi har vissa begrepp man vet att det här ska de förklara eller i alla fall förstå, 

och det kan ju vara moksha eller liknande.”70 Lärare 3 beskriver också att andra delar, som 

exempelvis karma, meditation och Buddhas lära är delar som brukar komma med. Detta tycks 

vara delar som alla de tre lärarna ser som viktiga att ha med i undervisningen. Lärare 1 

beskriver också hur basfaktan alltid måste sättas in i ett större sammanhang, vilket också är ett 

skäl till att det är svårt att skilja mellan inlärning av basfakta och annan typ av inlärning: ”All 

basfakta för mig är viktig därför att man ska kunna få en existentiell känsla och upplevelse av 

religionerna. Så faktan i sig tycker jag är ganska död utan det måste hela tiden kopplas till: 

vad blir det för konsekvenser då?”71

2.2.2 Elever som ännu inte läst Religionskunskap A

När det gäller sina kommande studier i religion, menar alla de tre intervjuade eleverna att det 

är ett viktigt ämne som de vill läsa om. Elevernas syn på att läsa mer om buddhism specifikt 

varierar. Elev 1b menar att just buddhism ska bli extra intressant att läsa om på gymnasiet, då 

det var något som väckte elevens intresse under religionsstudierna på högstadiet. Elev 1b vill 

gärna förbättra sina kunskaper i ämnet.72 Elev 2b däremot, som själv är buddhist, svarar på 

frågan om det är något speciellt som eleven hoppas på att få lära sig om buddhism: ”Nej, men 

jag vill att andra ska lära sig av det, men jag har lärt mig ganska mycket om buddhismen och 
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69 Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3
70 Lärare 3
71 Lärare 1
72 Elev 1b
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så.”73 Elev 2b har inga önskemål om vad undervisningen i religionskunskap A på gymnasiet 

ska innehålla. Tankar rörande detta har dock de två andra eleverna. Elev 1b fick frågan om 

vad eleven hoppas på att få lära sig om buddhism, och svarade:

Ja, lite mer tankar kanske, vad de tycker och tänker och tror. Lite mer varför de tror på det, 

man kan ju tro mycket, men varför tror de som de tror liksom, varför är de så säkra på att 

det hände så eller varför liksom, varför återföds man? Finns det någon anledning till varför 

man återföds?74

Elev 3b fick samma fråga som Elev 1b innan, och beskrev då att det vore intressant att lära sig 

om vad buddhister tror, tänker och hur de lever. 

2.2.3 Elever som läst Religionskunskap A

För att bättre få en bättre bild av elevernas bild av undervisningen om buddhism ställdes 

frågor kring om något saknades eller var överflödigt i undervisningen. Det som flera av 

eleverna hade gemensamt var att de gärna hade fått någon form av möte med buddhism. Elev 

1a sa:

Till exempel om vi fick besöka något buddhistiskt tempel kanske. […] Eller om någon, en 

buddhist kunde komma och prata med oss om buddhismen. Det skulle vara lärorikt. […] 

För att då ser man på buddhismen ur ett annat perspektiv. Här läser man om buddhismen 

och vår religionslärare var jätteduktig med att beskriva buddhismen, och vi fick diskutera 

den. Men det skulle vara bredare om vi fick verkligen känna det, uppleva det.75

Även Elev 2a och Elev 3a uttrycker att det hade varit bra att få träffa en buddhist för att på så 

sätt få bättre förståelse.76 Förutom att få träffa en buddhist skulle Elev 2a gärna haft mer 

diskussion eleverna emellan: ”… ju mer man pratar om det och tänker på det så sätter det sig 

mer i huvudet till prov och redovisningar. Så det blir ju lättare att komma ihåg det då.”77 Även 

elev 5a efterlyser mer diskussion i religionsundervisningen:
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Jag kan tycka att det som jag saknade mest kanske inom alla de här, det var väl det som det 

handlade om, alltså faktagrunden på precis vad man tror på, vad man utför för – vad heter 

det, riter? Nej men såhär vad man utför och bön och sådant, det kan man ju läsa i en bok 

och då… Och det gjorde vi väl lite grann men just det här: vad spelar religionen för roll i 

världen i stort liksom, att man får en annan grund, alltså vad det har för betydelse för 

människor, hur det förenar människor och vad det finns för liksom sådär… […] Ja jag 

tycker att det är mer intressant när det blir lite mer analys och diskussion…78

Elev 6a är inne på ett annat spår när det gäller vad undervisningen om buddhism saknade och 

menar att undervisningen handlade ganska mycket om munkar, och saknade information om 

lekmän: ”Men samtidigt så vet jag inte om det fanns några riter som man ska göra varje dag 

eller liksom hur man lever upp till att vara en buddhist har jag inte så stor koll på.”79

När det gäller vilka svårigheter eleverna upplevde då de läste om buddhism, rådde delade 

uppfattningar. Flera av eleverna menade att det kunde vara svårt att sätta sig in i buddhismens 

tankesätt på grund av att det skiljer sig mycket från det de är vana vid. Elev 6a beskriver det 

såhär:

Det var ju svårare hela det här tänket om att alla inklusive alla växter och grejer är en del 

utav någonting, att allting är ihop. För i kristendomen är det ju väldigt mycket var och en 

för sig på ett sätt. […] Det är så mycket mer filosofiskt inom buddhismen och så. Inom 

islam och judendom och kristendom så är det ju, då är det mycket årtal.80

Flera elever är inne på samma spår som elev 6a. Elev 1a påpekar att det är en filosofisk 

religion och att det därför kan vara svårt, men tillägger också att religion i allmänhet är svårt 

att verkligen förstå och att det inte bara gäller buddhism.81 Elev 2a förklarar att det kan vara 

svårt att sätta sig in i en buddhists perspektiv. Elev 2a menar att många i elevens klass hade 

svårt med buddhism.82 Elev 4a menar att buddhism är svårt på grund av alla nya, okända 

uttryck.83 Även elev 5a är inne på detta och svarade på frågan om huruvida buddhismen är 

svårare att lära sig om än de abrahamitiska religionerna:

Jag tror att det, nej det är nog svårare tror jag. Eller egentligen inte kanske. Jo jag tror om 

jag tänker på det är det nog svårare, jo. […] Jag har ju inte, det är ju för att man kommer 
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inte i kontakt med det på samma sätt som man kommer i kontakt med kristendom och…

Det känns ju mer, jag vet inte, västerländskt och, jag är säkert inmatad med att det är 

svårare för att det är mer främmande liksom.84

Trots de svårigheter som flera elever beskriver, beskrivs också buddhism som en religion som 

är lätt att ta till sig av. Elev 5a fortsätter det resonemang som ovan påbörjats:

Det är ju ett annat tankesätt och man har en helt annan, men det kan ändå kännas, det jag 

tyckte och det jag tror många tycker när man läser om till exempel buddhismen det känns ju 

som att det är väldigt såhär, det är ett befriande tankesätt som de har, jämfört med vårt. Det

är en stor skillnad. Men samtidigt är det svårt att förstå så jag vet inte.85

Denna positiva bild delas av alla de övriga eleverna, som beskriver studier om buddhism i 

mycket positiva ordalag. Ingen av dem har heller stött på någon negativ fördom om 

buddhismen, något som tycks vara vanligt förekommande när det gäller andra religioner. För 

att få en bild av varför eleverna ser så positivt på buddhism som religion och varför de tycker 

att det är så intressant att arbeta med, har frågor ställts om varför de tror att det är så. Elev 3a 

beskriver: ”Jag skulle nästan kunna gå med i den religionen för att jag tycker den, ja men det 

handlar väl mycket om att jag själv ska göra framsteg liksom.”86 Elev 1a är inne på samma 

spår:

Buddhism är den religion som utvecklar den filosofiska och psykologiska sidan av 

människor. Och det gör inte alltid andra religioner utan det är lite svårare att utveckla sin 

filosofiska sida om man är kristen eller muslim tror jag. Även om man har chansen att göra 

det, men det är mycket svårare att nå den nivån.87

Elev 4a ger en annan förklaring till varför buddhismen är mer intressant att läsa om än andra 

religioner, en förklaring som delas av Elev 2a:

… ja men det där är där borta, det kan man läsa om och ta in, det känns som att 

kristendomen har man fått lära sig sedan man var lite, så man vet ju, men det kommer alltid 

nya saker. Och det kanske har varit så med buddhismen sedan man var liten också, men jag 

kan inte komma ihåg det så. Och att det kanske är främmande och lite intressant sådär. 

Kristendomen är lite tråkig och trist. Att man har hållit på med det så himla mycket.88
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Elev 5a menar att buddhismens lära är lockande och att det är en av orsakerna till att många 

ser positivt på religionen:

Jag tror att jag har påverkats av mycket, men det är väl just det här att man tänker 

levnadssätt, det känns så här stillsammare och mer sunt för människan och kroppen än vad 

vår livsstil gör, även om jag inte… Men om man tänker på det lite utanför och ser uppifrån 

på hur vi lever så känns det positivt att leva som buddhist, fast jag kanske inte riktigt vet 

vad det innebär.89

Elev 5a menar också att den positiva synen gör att många har en bra inställning till att studera 

religionen.90 Även Elev 6a menar att den buddhistiska livsstilen är något som lockar 

människor, men berättar också att undervisningen om buddhism nyanserat bilden något:

Vår lärare sa ju att hon hade varit i Thailand och liksom sett buddhister som lever lyxliv 

också, så vi fick liksom veta att det finns inte bara snälla buddhistmunkar och det är väl 

viktigt att ta upp liksom. Att så är det inom varenda religion, på samma sätt som att det 

finns fanatiker inom islam så finns det inom buddhismen också.91

På frågan om huruvida undervisning om buddhism skiljer sig från undervisning av 

exempelvis de abrahamitiska religionerna, är de flesta fortfarande inne på samma spår som 

ovan beskrivits, att den stora skillnaden är att buddhism är mer intressant att läsa om. Elev 1 

och Elev 6 är dock inne på hur innehållet i undervisningen skiljer sig åt religioner emellan. 

Elev 1a beskriver:

Till exempel med islam och kristendom, där läste vi om Muhammed och hans liv, och hur 

både kristendomen och islam spreds runt i värden. Det var inte samma sak om buddhismen, 

där hade vi mer fokus på, inte utveckling utan hur människan själv kunde utvecklas inom 

religionen.92

Även Elev 6a är inne på att människan tar mer plats i undervisningen om buddhism:

Inom de vanliga religionerna, där är det ju eftersom de är monoteistiska, så är det ju mer 

liksom att då har man en Gud och så lär man sig om den guden och så är undervisningen 

väldigt mycket fokuserad på vad man gör för att tillfredsställa den här guden. Snarare än 

om det kommer en lite svårare religion som buddhism eller hinduism, då måste man lägga 

ned mycket mer om de olika gudarna och lära sig det och hur det blir till och samtidigt vad 
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vi har för plats i världen eftersom vi är. […] Om människan snarare än vad människan gör 

för att tillfredsställa en Gud.93

2.3 Buddhism efter Religionskunskap A

2.3.1 Elever som läst Religionskunskap A

Eleverna beskriver alla att de arbetat med att lära sig basfakta om buddhismen. Gemensamt 

för dem alla är att de inte verkar ha problem att använda begrepp som nirvana, reinkarnation, 

åttafaldiga vägen, meditation etc. Flera av eleverna redogör också i korta drag för Buddhas 

väg till frälsning. Alla eleverna tycks vara överens om att faktabiten är viktig, speciellt 

eftersom den krävs för att kunna fördjupa sig om och resonera kring religionen. Elev 5a 

upplevde att undervisningen i stort sett endast innehöll faktainlärning och att den 

reflekterande biten saknades, och beskriver:

Man kan bli lite såhär, gud vad knäpp de är. Det känns lite som att vi, det är ju lite såhär vi 

här uppe i norden och vi har våran syn på allting, man får ju inte mer förståelse för dem 

som till exempel är buddhister genom att lära sig att de… Det låter liksom som att man 

pratar om ett djur eller det kan bli den stämningen att folk nästan kan sitta och skratta för att 

det kan låta så konstigt. […] Jag tror att många tar det inte på allvar för att det låter nästan 

roligt.94

För att undersöka elevers förståelse kring och förmåga att reflektera över buddhisters liv har 

frågor kring detta ställts. En av dessa frågor var huruvida eleven funderat kring hur en 

buddhists liv kan tänkas se ut.95 Elev 6a menar sig ha fått förståelse – inte för buddhister i 

allmänhet, utan för munkar. Elev 1 passar sig också från att generalisera då det gäller 

buddhisters liv:

Det har jag. Jag tror att de, inte alla såklart, men de som utövar den på rätt sätt kanske – det 

känns som om de har harmoni hemma, balans i sitt liv och de, även om de inte gläds åt allt 

utan de faller inte samman då någonting hemskt inträffar i deras liv. Det känns som om de 

har mer balans än vad vi från västvärlden har.96
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Elev 4a berättar att tanken kring hur en buddhists liv kan se ut har funnits, men att det är en 

svår sak att förstå:

Ja, jag har funderat några gånger, hur man lever. Jag kan ju liksom inte, jag kan ju på något 

vis inte förstå det för att det är så långt bort och jag är kristen. Och att man lever på det 

sättet att man som att man ska dela med sig och man ska… Ja det är väl så klart att man 

försöker dela med sig och vara snäll men jag tror att det är enklare med den tro de har, och 

de verkar vara mycket mer religiösa än vad vi är också. Eller att de tror mer, det tror jag är 

bra också.97

Här är Elev 4a inne på huruvida det går att förstå varför buddhister väljer att leva enligt 

Buddhas lära. Detta har flera av de andra eleverna också funderat över i intervjuerna. Elev 2a 

sade såhär:

Ja, det är klart att man funderat på vad som får dem att tro det, vad som får dem att vända 

sig till det. Liksom, det finns ju många kändisar idag som har vänt sig till buddhismen fast 

de inte har någon koppling till det när de typ vill känna lite lugn om de har stressigt eller 

sådana saker har man ju märkt. Det är inte bara de som har sin familj som är religiösa utan 

att det finns andra folk som vänt sig till det. Och då kan man ju tänka sig vad som lockar.98

I motsats till det resonemang Elev 2a fört ovan, menar Elev 3a att buddhism är något som 

man inte så lätt väljer eftersom människor strävar efter materiella tillgångar. Istället tror Elev 

3a att de människor som lever med små materiella tillgångar har lättare att välja buddhism, 

eftersom de då inte behöver förlora något.99 Mer exakt vad det skulle vara som lockar i 

buddhismen är Elev 4a inne på:

Det känns som att de gör rätt för sig i samhället, att de… Jag vet inte hur jag ska säga det 

riktigt… Men att de lever, alltså de lever på det sättet som jag egentligen skulle vilja, att 

man ska inte vara fixerad vid bilar utan man ska se till det man har annars, att man har 

friska barn eller att man har en bra familj och man har folk man älskar runt omkring sig, att 

man inte ska vara så som det mycket är här att – den som har snyggast bil och den som har 

de snyggaste skorna… Att man ska försöka tänka på det andra, det som finns runt omkring 

en, det som man bara har. Att livet är en sådan stor gåva, att de tycker det mer än vad vi 

tycker. Att de uppskattar livet mer.100
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På frågan om eleverna i klassrummet eller på egen hand funderat över att buddhisters tro kan 

se ganska olika ut, varierade svaren något. För vissa var det en självklarhet, medan det för 

andra tycktes vara en nyhet. Elev 1a tyckte att det var självklart: ”Ja, såklart, precis som med 

alla andra religioner också.”101 Elev 4 menar dock att detta var något nytt: ”Ja, det pratade vi 

om, och det tyckte jag var bra att läraren tog upp för det visste inte jag. Så det kände jag att 

jag lärde mig mycket av även fast jag tyckte det var lätt. Jag tyckte att det var bra att läraren 

tog upp just det.”102

När det gäller hur buddhisters uttrycksformer, tro och idéer och hur dessa kan relateras till 

problemsituationer i vardags och yrkesliv, enligt kursplanens tredje mål, har vissa elever 

funderat lite över det, medans andra inte gjort det.  Elev 1a har inte funderat över detta direkt, 

men resonerar ändå i intervjun:

Jag har inte funderat på det för att jag tror att, jag är muslim men jag är inte praktiserande 

muslim. […] Jag tror att målet för alla religioner är samma. Så därför tror jag inte att det 

spelar någon roll om jag är muslim eller buddhist, alla religioner vill ha samma sak av mig 

– att jag är en god människa och så därför tycker jag inte att det spelar någon roll om jag är 

buddhist eller muslim eller kristen eller hindu för jag ska ändå göra samma saker för att bli 

en bra människa.103

Elev 2a tycker att det är svårt att tänka sig in i detta, då denna elev inte skulle kunna tänka sig 

att ansluta sig till buddhismen: ”Ja, folk hade väl sett på mig annorlunda kanske, så. Men jag 

hade nog inte fått sån annorlunda syn på skolan och familj tror jag. Jag hade inte blivit såhär 

aggressivt troende så att jag blev aggressiv mot dem som inte är det, men jag vet inte 

riktigt.”104 Även Elev 3a och Elev 4a har svårt att tänka sig in i en situation då de skulle vara 

buddhister och hur detta skulle kunna innebära en förändring i deras liv.105 Elev 3a gör dock 

ett försök:

Ja, alltså, jag skulle inte kunna ändra mitt levnadssätt idag, för jag är så nöjd som jag har 

det, men jag skulle ju kunna tänka mig att jag kanske skulle bli lite mer, ja, jag skulle inte 

vara lika målmedveten att nå alla mål som jag är idag. Utan är jag buddhist så kanske jag är 
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nöjd med så som det är. Nu är jag mer att, jag fick VG på det här provet, nu vill jag ha 

MVG nästa gång. Typ så.106

Även Elev 4a funderar kring hur buddhismens lära skulle kunna förändra elevens liv: ”Men 

jag skulle ändå försöka att sluta vara så prylfixerad. Även fast man inte är det jättemycket så 

är man ju ändå, det finns ju alltid ett behov av få någonting nytt även fast man fick det som 

man ville ha precis alldeles nyss. Det finns alltid något nytt som man vill ha.”107

I uppsatsen ges försök till att se om eleverna har möjlighet att lära sig, inte bara om utan även 

av buddhismen. Elev 3a försöker ge en bild av sina kunskaper:

Vad har jag lärt mig? Alltså, först har jag lärt mig helheten om vad buddhismen är, sedan 

har jag förstått också att typ buddhismen är någonting positivt för mig, alltså det var ju 

någon som ville någonting gott liksom. Så att det har jag väl, jag vad har jag lärt mig – att 

buddhismen och att kanske – lyckan kommer inte, alltså lyckan finns inte när man är som 

fattigast eller rikast.108

Elev 3a talar flera gånger om hur människor skulle må bäst om de levde som buddhister, och 

följde den gyllene medelvägen. På följdfrågan om huruvida det var tankar som eleven haft 

länge eller tankar som kommit i och med undervisningen om buddhism, svarade Elev 3a:

Nej då är det sedan buddhismen, alltså då man började läsa om buddhismen. Och 

hinduismen lite också. Fast mest buddhismen för att jag kan inte, det dom gör, vad heter det 

– munkarna i Tibet – de mediterar ju bara och lever fattigt och får mat av befolkningen och 

sådant. Men jag tycker inte att det är lyckan – alltså jag tycker inte att livet går ut på det, så 

på något sätt vill jag ändå prova varför de vill göra det liksom.109

Även andra elever menar sig ha fått användbara insikter under sina studier om buddhism. Elev 

4a beskriver:

Just det här med att man inte ska vara fixerad vid prylar, och jag försöker verkligen tänka 

på det. Det är inte det som är viktigt i livet, det finns folk som svälter och som inte har 

vatten och såhär. Och så sitter man själv och klagar över att man inte får den där datorn 

man vill ha eller fast man har en som är två år gammal bara. Och då tänker jag, varför sitter 

jag och klagar egentligen, jag försöker uppskatta det jag har. […] Det är det som jag tycker 
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att jag har kunnat ta till mig mest av och försöka ändra mig på det viset och ändra och leva 

lite mer som de tycker och tror på.110

Andra elever har en mer distanserad personlig hållning till buddhismen. Elev 6a svarade på 

frågan om huruvida studierna om buddhism varit lärorika för eleven personligen:

Vet inte riktigt, skulle väl vara den här helhetsbilden då att alla är en del av någonting 

kanske. Det hade väl varit bra om man hade tagit till sig det här med meditation, men det 

gör man ju inte, så att… Nej jag vet faktiskt inte, det är ingenting jag har tänkt och 

reflekterat över och sedan infört i mitt liv och blivit en bättre människa. Vet inte riktigt.111

Elev 5a svarade på samma fråga: ”Lite det här med saker och sakers betydelse och sakers 

obetydelse kanske främst. Men det är väl ganska grundligt kanske eller jag vet inte. Men så 

här ta hand om och inte köra över varandra och sådana grejer kanske.
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3. Slutsatser

3.1 Att lära sig och att undervisa om buddhism

När det gäller vilka kunskaper eleverna vill få av sina studier om buddhism i 

Religionskunskap A på gymnasiet, tycks förståelse vara ett ledord. Detta syns både hos de 

elever som läst kursen och hos de elever som ännu har kursen framför sig. Den elev som själv 

är buddhist har förhoppningar om att andra elever ska lära sig om buddhism genom 

religionskunskapen. Flera av de elever som ännu inte läst kursen hade önskat att de fått erfara 

buddhismen, exempelvis genom att besöka ett tempel eller få träffa någon representant från 

religionen. Detta hade fått dem att förstå buddhismen på ett bättre sätt tror de. En av de elever 

som redan läst kursen hade önskat sig bättre förståelse kring buddhisters sätt att leva, att 

undervisningen främst handlade om munkar och inte så mycket om ”vanliga människor” eller 

lekmän. Eleverna som läst buddhism på gymnasiet menar alltså att de fått viss förståelse för 

buddhism, men att flera av dem önskat sig ännu bättre förståelse.

Förståelse är något som lärarna menar att de arbetar mycket med. De beskriver kursplanens 

första mål, att ”eleverna skall beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck 

i människors sätt att tänka och handla”112, som ett av de viktigaste målen som de arbetar 

mycket med att eleverna ska uppnå. Även andra av kursplanens mål kan sägas beröra 

förståelse; ”eleven skall kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro 

och etik”113. Lärarna menar att de arbetar med även detta. Varför finns då ändå en önskan hos 

de flesta av eleverna som läst kursen religionskunskap A att de fått bättre förståelse för 

buddhism? Ragnar Furenhed beskriver att den som vill förstå en annan människa måste förstå 

denne ur dess omgivning. För att förstå en buddhist måste eleverna därför ha kunskaper om 

den miljö som buddhisten befinner sig i. Vanligtvis är detta en miljö som är ganska 

annorlunda mot elevens. Lärare 3 beskriver hur man genom undervisningen om buddhism 

mer än genom undervisning om de abrahamitiska religionerna gör en kulturell resa. Kanske är
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det så att eleverna har svårare att förstå buddhism, just på grund av att de måste finna 

förståelse för en för dem främmande kultur. Lärare 2 beskriver hur undervisningen om 

buddhism har en annan fokus än undervisningen om de abrahamitiska religionerna, där 

fokuset inom buddhismundervisningen mer ligger på världsbilden och att förstå buddhisters 

syn på och tankar om livet. Vid undervisning om de abrahamitiska religionerna ligger fokus 

mer på religionshistoria eller på hur det ser ut idag.114 Jag drar därför slutsatsen att den 

kulturella resan som Lärare 3 beskrivit gör att fokus i undervisningen ofta hamnar på att 

eleverna ska förstå den buddhistiska läran och de buddhistiska människorna. Detta tar då tid 

att sätta sig in i.

De intervjuade lärarna och flera av de elever som läst Religionskunskap A är överens om att 

buddhism kan vara svårt för eleverna att ta till sig då det är en religion som skiljer sig mycket 

från vad eleverna är vana vid. Både Lärare 1 och Lärare 2 är dock inne på att det som är 

annorlunda inom buddhism är något som inspirerar eleverna. De vill gärna lära sig och gör 

ofta så.115 Även Elev 4a var inne på detta spår och beskrev att det var roligare att läsa om 

buddhism än om exempelvis kristendomen då buddhism var något nytt för eleven.116

Eleverna, både de som läst kursen Religionskunskap A och de som inte gjort det, visar en 

mycket positiv inställning till att studera just buddhism. Flera elever uttrycker att de är 

betydligt mer intresserade av buddhismen än av andra religioner. Ragnar Furenhed har 

diskuterat sina erfarenheter av undervisning om buddhism och menar att buddhism tycks 

passa eleverna bra och att eleverna ofta känner sig dragna till vissa delar av denna religion.

Dock beskriver Lärare 1 att det finns en risk med detta intresse och menar att buddhism för 

eleverna lätt blir något exotiskt. Boel Westerberg har beskrivit hur ”ökad information om 

olika traditioner i sämsta fall kan öka fördomar och avståndstagande om den förblir just 

information och dessutom, vilket sker, med tonvikt på det särskiljande och exotiska.”117. Detta 

är något som Elev 5a fått erfara och berättar att undervisningen främst innehöll fakta och inte 
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reflektion. Synen på buddhism kunde då bli att det var konstigt, något som eleverna skrattade 

åt.118 Lärare 2 beskriver också detta, hur eleverna ibland ser buddhism som något knasigt och 

skrattar åt vissa saker, något det gör på ett ”naivt, charmigt sätt”.119

Denna bild av buddhism som något exotiskt tycks alltså inte göra att eleverna får negativa 

fördomar, snarare tvärt om. Att eleverna ibland kan tycka att det är knasigt eller skrattar åt 

vissa saker tycks göra att deras intresse ökar. Alla har haft mycket positiva saker att säga och 

visat att de gärna vill läsa och lära sig om religionen, endast en elev har i sin intervju visat en 

uppfattning om att det även inom buddhism kan finnas olika sidor. 

Undersökningen har alltså visat att buddhism å ena sidan är svår att förstå med de annorlunda 

tankesätten i och med de kulturella skillnaderna. Å andra sidan är detta något som lockar 

eleverna, det är exotiskt och därför också intressant och något de vill lära sig mer om, vilket 

gör att de på så sätt ändå har lätt att lära sig om buddhism. Dock tycks detta intresse av det 

exotiska att elevernas bild göra att eleverna ofta får en odelad positiv och inte alls kritisk syn 

på denna religion. Vad är det då eleverna lär sig? Vilka typer av kunskaper kan de få av 

undervisningen? Detta diskuteras i 3.2 nedan. 

3.2 Kunskaper – buddhism efter Religionskunskap A

Undersökningen har visat att elevernas kunskaper om buddhism främst kommer från skolan. 

Detta med vissa undantag: några elever hade sett film om buddhism på fritiden och någon 

enstaka hade samtalat om buddhism i hemmet, en av de intervjuade eleverna var själv 

buddhist och kunde därför ganska mycket om religionen. Men man kan alltså anta att de 

kunskaper eleverna har främst kommer från undervisning i skolan. Nedan kommer de 

kunskaper eleverna tillägnat sig under Religionskunskap A att diskuteras. För att få en 

tydligare bild av dessa är dock elevernas förkunskaper om buddhism då de kommer till 

Religionskunskap A relevanta. Som alla de tre lärarna poängterade är det givetvis mycket 
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svårt att ge en generell bild av elevernas förkunskaper om buddhism, eftersom detta är något 

individuellt. Detta utlästes också genom intervjuerna av de tre eleverna som inte läst 

religionskunskap A ännu. De tre hade mycket olika förkunskaper om religionen. Som Lärare 

3 beskrev, tycks det vara så att de flesta känner till och ofta kan redogöra för olika begrepp 

som exempelvis karma. 

De elever som läst buddhism kan redogöra för vanligt förekommande begrepp som nirvana, 

reinkarnation, åttafaldiga vägen, meditation, karma, begär etc. De är även bekanta med 

historien om Buddha. Alla elever tycks ha fått ungefär samma sorts kunskaper av den typ som 

i denna uppsats kallas basfakta. Eleverna har också visat att de har fått förståelse för 

buddhism och buddhister. Elev 4a berättar att eleven genom undervisningen om buddhism lärt 

sig att buddhisters liv kan skilja sig från varandra, att buddhister är olika.120 Även andra talar 

om detta, för vissa är det självklart. Vissa elever har i sina intervjuer visat att de kan använda 

basfaktan om buddhism till att fundera kring buddhisters liv, exempelvis den tanken som flera 

elever visat: eftersom buddhister strävar efter att släcka begäret lever de mer enkelt när det 

kommer till materiella tillgångar än vad eleverna själva gör.

Intervjuerna med elever som läst Religionskunskap A på gymnasiet har alltså visat att 

eleverna arbetat mycket med att tillägna sig det som Michael Grimmitt kallar kunskaper om 

buddhism, vilket alltså innebär att de lär sig om hur buddhister lever, och tror. Kunskaper om 

buddhism innefattar även förståelse kring buddhisters sätt att leva. Har de också fått 

kunskaper av buddhism, det vill säga det som enligt Grimmitt kräver att eleven nått personlig 

utveckling och tagit ställning till sina egna åsikter om vad eleven lärt sig om buddhism och 

reflekterat över sitt eget liv genom dessa kunskaper? Framför allt två av intervjufrågorna till 

elever som läst religionskunskap A på gymnasiet har varit givande när det gäller att undersöka 

om eleverna fått kunskaper av buddhism eller inte; ”Vad upplever du att du lärt dig av 

undervisningen om buddhism?” och ”Är det något inom buddhismen som du sett som lärorikt 

eller användbart i ditt eget liv? Vad/på vilket sätt? Varför inte?”. 

                                                            
120 Elev 4a
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Vissa elever är distanserade till sina kunskaper om buddhism, Elev 6a säger exempelvis sig 

inte ha reflekterat över buddhism när det kommer till elevens eget liv.121 Något som flera 

elever svarar är att de tilltalas av den gyllene medelvägen och att de lärt sig att lycka inte är 

materiella rikedomar. Elev 3a förklarar att det är tankar som eleven fått genom undervisning 

främst om buddhism men även om hinduism.122 Flera elever visar alltså att de fått nya insikter 

om livet genom att lära sig om buddhism. Huruvida det är insikter som de väljer att leva efter 

eller inte har inte svaren visat, men det tycks vara insikter som på något sätt förändrat eller 

kanske vidgat deras sätt att tänka, deras perspektiv. 

Min slutsats av detta är att eleverna främst lär sig om buddhism, de lär sig att förstå vad den 

buddhistiska läran går ut på, hur buddhister lever och så vidare. Det går dock även att se att 

vissa elever lärt sig något av buddhismen. De har påbörjat resonemang som rör sina egna liv 

utifrån buddhismens lära, de förvärvade kunskaperna om buddhism har till viss del fått dem 

att tänka i nya banor. Att undervisas om buddhism i religionskunskap på gymnasiet kan alltså 

få elever att lära sig av buddhism. Dock skulle kursen behöva vara mycket mer omfattande för 

att eleverna bättre skulle kunna utveckla de kunskaper de fått av undervisningen om 

buddhism.

3.3 Sammanfattande analys

Denna uppsats bygger på en undersökning om buddhism i Religionskunskap A på gymnasiet. 

Lärare som undervisar i religionskunskap på gymnasiet, elever som läst kursen samt elever 

som ännu inte läst kursen har intervjuats för att få en bild av vilken syn som finns kring 

buddhism i undervisning på gymnasiet samt för att ta reda på vad eleverna lärt sig efter 

avslutad kurs. Michael Grimmitt har diskuterat kunskapssyner och skiljer på två typer av 

kunskap som kan tillägnas genom religionsstudier, att lära om och att lära av religionen. Att 

lära om religion innebär att eleven får kunskaper om en religion, hur den utövas och får 

                                                            
121 Elev 6a
122 Elev 3a
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förståelse för vad det innebär att leva inom denna religion. För att eleven ska lära av

religionen krävs att eleven reflekterar över vad denna religion betyder för eleven själv, 

huruvida religionen tilltalar eleven eller inte och så vidare. På så sätt når eleven 

personlighetsutveckling. Dessa två kunskapssyner ligger till grund för den del av studien som 

behandlar vad eleverna lärt sig av religionsundervisningen, vilket bland annat undersökts med 

målen i kursplanen för Religionskunskap A som utgångspunkt.

Uppsatsens studie har visat att det finns en del svårigheter för eleverna att lära sig om 

buddhism, eftersom de flesta elever möts av ett annat tankesätt och en annan kultur än vad de 

är vana vid. Samtidigt har samtliga elever i studien varit mycket positivt inställda till att läsa 

om buddhism, vilket å andra sidan underlättat elevernas inlärning. Dock finns risker med det, 

då bilden av buddhism visat sig vara mycket ensidigt positiv och de flesta elever hade inte alls 

fått denna bild nyanserad. En annan risk med en religion som ligger så långt från vad eleverna 

vanligtvis är vana vid är att eleverna, om de endast förses med fakta och inte får chans till 

reflektion, inte alltid tar kunskaperna på allvar, det blir roligt och konstigt. Eleverna har 

uppvisat goda kunskaper om buddhism, vissa elever har även visat att de lärt sig något av

buddhism, även om de inte kommit så långt med dessa kunskaper. 

Som konstaterades i inledningen av denna uppsats står den lärare som ska hålla kursen 

Religionskunskap A inför ett stort antal val när det gäller innehåll och upplägg. Det är inte ens 

säkert att buddhism kommer med som ett moment i kursen. Dock är det vanligt att buddhism 

ingår i Religionskunskap A och jag tror då att det är viktigt att läraren tar sig an 

undervisningen på ett medvetet sätt för att nå bästa möjliga resultat. Förhoppningsvis kan 

denna uppsats vara till hjälp då det gäller att belysa undervisning om buddhism, och kanske 

även andra icke-kristna religioner, ur ett lärare- och elevperspektiv. Många områden finns 

dock kvar att undersöka, buddhism är exempelvis endast en religion av många, lär eleverna 

även av andra religioner? Denna uppsats har heller inte berört huruvida eleverna bör lära sig 

av religioner eller huruvida det är rimligt att kräva detta av gymnasieelever. 
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Bilaga 1

Mål i kursplan för Religionskunskap A

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att 

tänka och handla

känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars 

grundläggande uttrycksformer, tro och idéer

kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till 

problemsituationer i vardags- och yrkesliv

kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och 

moralisk utgångspunkt

kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot 

grundläggande värden i samhället

kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik

förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar 

människor i sin omgivning.123

                                                            
123 Kursplan för Religionskunskap A



Bilaga 2

Samtliga intervjufrågor

Intervjufrågor, lärare

Om läraren:

 Hur länge har du arbetat som religionslärare?

 På gymnasiet?

Om buddhism, Religionskunskap A:

 Hur mycket tid får undervisningen om buddhism i en Religionskunskap A-kurs som du 

håller?  Varför detta urval?

o Ett ensamt moment eller tillsammans med något annat?

o Tid för buddhism i förhållande till andra moment?

 Är det något du ofta upplever som svårt när du undervisar om buddhism?

o Att själv förstå?

o I förhållande till eleverna? – exempelvis svårt att förklara/väcka intresse/bedöma? 

o Gärna i jämförelse med andra religioner?

 Vilken examinationsform använder du oftast för momentet buddhism?

 Om du använder hjälpmedel, såsom lärobok/andra texter/film/bilder etc. Vilka hjälpmedel 

använder du när du undervisar om buddhism? Varför? Skiljer sig detta från din 

undervisning om andra religioner? Hur?

 Vilka skillnader kan du se mellan din undervisning om buddhism och din undervisning om 

exempelvis Abrahamitiska religioner?

Frågor om buddhism utifrån några av kursplanens mål:

 Vilka basfakta124 är viktiga vid undervisning om buddhism? Varför?

o Upplever du att basfakta tar upp mycket tid i undervisningen om buddhism? – I 

jämförelse med andra moment? Varför/varför inte, tror du? 
                                                            
124 Med basfakta avses här, det som i kursplanen beskrivs som ”grundläggande uttrycksformer och idéer”. Detta 
förklaras också för de intervjuade lärarna.



o På vilket/vilka sätt får eleverna främst lära sig om basfakta? Föreläsningar/texter etc. 

Varför?

o Anser du att det basfakta du tar upp inom buddhism skiljer sig från när du går

igenom andra världsreligioner? Varför tror du att det är så?

Exempelvis mer/mindre kring religionens historia, mer/mindre kring riktningar, mer/mindre kring 

myter, mer mindre kring symboler, etc. 

 Strävar du efter att ”Eleven skall kunna beskriva och förstå hur religion och 

livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla”125 då du 

undervisar om buddhism?

o På vilket sätt/varför inte?

o Är detta lätt/svårt? 

o Skiljer detta sig från hur du arbetar med andra moment?

 Hur arbetar du, när det gäller buddhism, för att eleverna ska ”kunna reflektera 

över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik”126?

o Anser du att det är lättare/svårare att arbeta med detta när det gäller buddhism i 

jämförelse med då du arbetar med andra religioner? Varför?

o Är detta något som får mycket/litet utrymme i undervisningen om buddhism – i 

förhållande till andra moment? Varför? Behövs mer/mindre tid?

o Hur vet du att eleverna uppfyller detta mål?

 Då du undervisar om buddhism, arbetar du då för att eleverna ska ”kunna relatera 

religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer 

i vardags och yrkesliv”127? Hur?

o Får detta mycket/litet utrymme i undervisningen om buddhism i förhållande till andra 

moment? Varför?

o Hur vet du att eleverna uppfyllt detta mål?

                                                            
125 Kursplan för Religionskunskap A
126 Kursplan för Religionskunskap A
127 Kursplan för Religionskunskap A



Intervjufrågor, elever som ännu inte läst Religionskunskap A på gymnasiet:

Om eleven:

 Vilket program går du på?

 Årskurs?

 Hur mycket religion har du läst på gymnasiet?

Innan buddism på gymnasiet:

 Kommer du ihåg om du läst om buddhism innan du kom till gymnasiet?

o Vad läste ni om då? 

Exempelvis: åttafaldiga vägen/nirvana/munkar/lekmän/Buddha/meditation/karma 

etc.

o Tycker du att du kommer ihåg mycket från detta?

o Vad tycker du utmärker buddhism om du jämför med andra religioner?

o Tyckte du att ni läste tillräckligt mycket om buddhism?

 Var det något du tyckte var lätt/svårt när du läste om buddhism?

 Vad lärde du dig?

 Har du kommit i kontakt med buddhism på något annat sätt, annat än i skolan?

o TV/Film/Böcker/på resa/träffat buddhist/känner buddhist?

o Hur har det påverkat dig och dina kunskaper kring ämnet?

 Hur upplevde du att det var att arbeta med buddhism?

Roligt/tråkigt/spännande/onödigt/lärorikt/svårt/lätt etc.

 Har du märkt några fördomar mot buddhism eller någon annan religion?

o Hur/var? Du själv?

o Positiva/negativa? 

o Vad tror du att de beror på?

 Vilken är din uppfattning om buddhism? Positiv/negativ? Varför?

 Kommer du ihåg om ni hade någon examination på buddhism? Hur gick den?

 Vilken skola gick du på i högstadiet?



Om buddhism på gymnasiet

 Hur ser du på att läsa om buddhism på gymnasiet?

 Vad hoppas du på att få lära dig?

 Hur vill du att undervisningen ska se ut?

Frågor med utgångspunkt i målen för kursplanens för Religionskunskap A:

 Har du funderat över hur en buddhists liv kan tänkas se ut? 

Exempelvis: munkar/lekmän, att följa den gyllene medelvägen, att leva för att få god 

karma.

o Kan du förstå varför människor väljer att leva på ett sådant sätt? 

o Skulle du själv kunna vara buddist? Varför/varför inte?

 Har du funderat över buddhistisk tro? 

o Att buddhisters tro kan skilja sig ganska mycket från varandras?

o Hur du själv ställer dig till den? 

o Kan du förstå varför andra människor tror på Buddhas lära?

 Har du funderat över om och i så fall hur ditt liv skulle förändras om du skulle övergå till 

buddhismen (förutsatt att eleven inte redan är buddhist)? Skulle du bli tvungen att göra 

förändringar? Skulle det uppstå problem?

o Familjeliv?

o Skola/arbete?

o Har du fått hjälp/vägledning när du funderat på detta? Av vem? På vilket sätt?



Intervjufrågor – elever som läst Religionskunskap A på gymnasiet:

Om eleven:

 Vilket program går du på?

 Årskurs?

 Hur mycket religion har du läst på gymnasiet?

Innan buddism på gymnasiet:

 Kommer du ihåg om du läst om buddhism innan du kom till gymnasiet?

o Vad handlade undervisningen om då?

o Vilken skola gick du på?

 Har du kommit i kontakt med buddhism på något annat sätt, annat än i skolan?

o TV/Film/Böcker/på resa/träffat buddhist/känner buddhist?

o Hur har det påverkat dig och dina kunskaper kring ämnet?

Om buddhism, Religionskunskap A:

 Upplevde du att du hade tillräckligt med tid till buddhismen? Varför/varför inte?

o Vad tycker du borde ha varit med/kunde tagits bort?

o Stod buddhism som ett enskilt moment? Hur mycket tid hade ni till detta?

 Tycker du att det var något som var svårt när du läste om buddhism?

o Svårare än då du läser om andra religioner?

 Tyckte du att det var något som var lätt när du läste om buddhism?

o Lättare än då du läser om andra religioner?

 Hade ni någon examination om buddhism?

o Vad var det för examination? Skrivning/hemprov/muntligt/essä…?

o Gick det bra/mindre bra på denna examination? 

o Var det ett bra val av examination – varför/varför inte?

 Hur upplevde du att det var att arbeta med buddhism?

Roligt/tråkigt/spännande/onödigt/lärorikt/svårt/lätt etc.

 Vad upplever du att du lärt dig av undervisningen om buddhism?

o Hur skiljer sig det du lärt dig om buddhism från det du lärt dig om andra religioner?



o Önskar du att du lärt dig något mer/annat?

 Är det något inom buddhismen som du sett som lärorikt eller användbart i ditt eget liv? 

Vad/på vilket sätt? Varför inte?

 Har du märkt några fördomar mot buddhism eller någon annan religion?

o Hur/var? Du själv?

o Positiva/negativa? 

o Vad tror du att de beror på?

 Vilken är din uppfattning om buddhism? Positiv/negativ? Varför?

Frågor med utgångspunkt i målen i kursplanen för Religionskunskap A:

 Vilka basfakta arbetade ni med?128

o Tog detta upp stor del av undervisningen?

o Arbetade du mycket med inlärning om konkreta saker? Borde varit mer/mindre hade 

räckt?

Exempelvis: åttafaldiga vägen/nirvana/munkar/lekmän/Buddha/meditation/karma 

etc.

o Var det lätt/svårt att lära sig om dessa saker?

 Har du funderat över hur en buddhists liv kan tänkas se ut? 

Exempelvis: munkar/lekmän, att följa den gyllene medelvägen, att leva för att få god 

karma.

o Kan du förstå varför människor väljer att leva på ett sådant sätt? 

o Skulle du själv kunna vara buddist? Varför/varför inte?

 Har du funderat över buddhistisk tro? 

o Att två buddhisters tro kan skilja sig ganska mycket från varandras?

o Hur du själv ställer dig till den? 

o Kan du förstå varför andra människor tror på Buddhas lära?

 Har du funderat över om och i så fall hur ditt liv skulle förändras om du skulle övergå till 

buddhism (förutsätter att eleven inte redan är buddhist)? Skulle du bli tvungen att göra 

förändringar? Skulle det uppstå problem?

o Familjeliv?

                                                            
128 Med basfakta avses här, liksom vid intervjuer med lärare, det som i kursplanen beskrivs som ”grundläggande 
uttrycksformer och idéer”. Detta förklaras också för de intervjuade eleverna.



o Skola/arbete?

o Har du fått hjälp/vägledning när du funderat på detta? Av vem? På vilket sätt

 Vad tänker du då du hör ordet buddhism?


