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Sammanfattning 
Denna semistrukturerade intervjustudies syfte är att undersöka vilken uppfattning elever har av 

buddhismen samt hur de fått denna uppfattning. Studiens resultat baseras på fem intervjuer med 

elever som går i åk 6. Frågorna denna studie besvarar är vad elever kan om buddhismen, hur de har 

lärt sig det de kan, både genom skolan och privat samt varför de tycker det är viktigt att lära sig om 

buddhismen. Denna studie bidrar även med kunskap om hur pedagoger kan arbeta i skolan för att 

eleverna ska nå kunskaper av religioner samt förstå att religioner, i detta fall buddhismen, kan levas 

och uttryckas på olika sätt, som läroplanen föreskriver. Eleverna intervjuades enskilt om sina 

uppfattningar av buddhismen och en analys har genomförts av de resultat intervjusvaren bidrog med. 

Mina teoretiska utgångspunkter i studien har varit Grimmitts teori om att lära om eller lära av religion 

samt Deweys syn på erfarenhet. Mitt resultat visar att eleverna i skolan främst lär sig om buddhismen 

men att elevers privata upplevelser i samband med skolans undervisning kan leda till kunskaper av 

religionen. Att detta framkom ledde mig till slutsatsen att eleverna behöver få fler erfarenheter av 

religionen i undervisningen vilket möjliggör att eleverna lär sig av buddhismen. Baserat på uppsatsens 

resultat förs en konsekvensdiskussion i uppsatsens slutkapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: buddhism, elever, erfarenhet, religion, religionsundervisning, uppfattning.  



3 
 

Innehåll 
Sammanfattning ...................................................................................................................................... 2 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 5 

1.1 Didaktisk kontext ........................................................................................................................... 6 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 6 

1.2.1 Frågeställningar ...................................................................................................................... 6 

1.2.2 Förtydligande .......................................................................................................................... 6 

1.3 Disposition ..................................................................................................................................... 6 

2 Tidigare forskning ................................................................................................................................. 8 

2.1 Livsåskådning ................................................................................................................................. 8 

2.2 Uppfattningar och attityder .......................................................................................................... 8 

2.3 Elevers tankar om tro i andra länder ............................................................................................. 9 

2.4 Elevers uppfattningar av religion och buddhismen ...................................................................... 9 

3 Teori .................................................................................................................................................... 11 

3.1 Lära om och lära av ...................................................................................................................... 11 

3.1.1 Religionskunskapsämnets syfte ............................................................................................ 11 

3.2 Hur eleven lärt sig påverkar hens uppfattning av religion .......................................................... 12 

4 Metod ................................................................................................................................................. 14 

4.1 Metodval ..................................................................................................................................... 14 

4.2 Urval ............................................................................................................................................ 14 

4.3 Genomförande ............................................................................................................................ 15 

4.4 Reliabilitet och validitet ............................................................................................................... 15 

4.5 Etiska överväganden.................................................................................................................... 16 

4.6 Kritiska reflektioner om genomförandet ..................................................................................... 17 

5 Resultat ............................................................................................................................................... 19 

5.1 Elev 1 ........................................................................................................................................... 19 

5.2 Elev 2 ........................................................................................................................................... 19 

5.3 Elev 3 ........................................................................................................................................... 20 

5.4 Elev 4 ........................................................................................................................................... 20 

5.5 Elev 5 ........................................................................................................................................... 20 

6 Tematisering av resultatet i analysen ................................................................................................. 22 

7 Analys ................................................................................................................................................. 24 

7.2 Vad kan eleverna om buddhismen? ............................................................................................ 24 

7.3 Hur har eleverna lärt sig det de kan om buddhismen? ............................................................... 26 

7.3.1 I skolan .................................................................................................................................. 26 

7.3.2 Privat..................................................................................................................................... 26 



4 
 

7.4 Varför tycker eleverna det är viktigt att lära sig om buddhismen? ............................................ 27 

7.5 Samband och mönster ................................................................................................................ 28 

8 Slutdiskussion ..................................................................................................................................... 30 

9 Behov av ytterligare forskning ........................................................................................................... 32 

10 Referenser ........................................................................................................................................ 33 

11 Bilagor ............................................................................................................................................... 35 

11.1 Medgivandeblankett ................................................................................................................. 35 

11.2 Intervjuguide ............................................................................................................................. 36 

 

  



5 
 

1 Inledning 
Följande skriver Skolverket i Lgr11 (Skolverket, 2011, s.198) i religionskunskapens första avsnitt. ”I 

dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar 

viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.” Citatet handlar om vad religionsämnet 

delvis ska bidra med. På ett annat ställe i Lgr11, under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag 

(Skolverket, 2011, s.7) skrivs att ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”. 

Även om denna uppsats framför allt undersöker det första citatet så är min ambition att knyta det till 

skolans värdegrund och uppdrag. Det gör jag i uppsatsens slutdiskussion. En anledning till detta är mitt 

antagande att om en elev sedan ska fostras till en demokratisk medborgare vilket Lgr11 också beskriver 

att eleverna ska fostras till, (Skolverket, 2011) måste hen kunna möta sina medmänniskor med respekt 

och en övertygelse om alla människors lika värde. Eftersom en av de mänskliga rättigheterna vilken 

utbildningen ska förmedla och förankra respekt för är religionsfrihet är det som Skolverket beskriver i 

ovanstående citat från religionskunskapens första stycke viktigt. Alltså att eleverna får kunskaper om 

andra religioner och livsåskådningar. Detta för att skapa förståelse mellan människor i ett 

mångkulturellt samhälle. Ett sådant mångkulturellt samhälle innefattar många religioner och på så vis 

hör religionskunskapsundervisningen ihop med skolans övergripande mål att fostra eleverna till 

demokratiska medborgare. Det är kunskap i förhållande till detta som denna uppsats ämnar bidra. 

I religionskunskapens syftesbeskrivning för åk 1 – 9 står det att eleverna ska ”bli uppmärksamma på 

hur olika människor inom religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika 

sätt.” (Skolverket, 2011. S.198). Jag vill därför undersöka om eleverna i praktiken får en varierad 

uppfattning av buddhismen. Något Skolverket beskriver att eleverna ska få genom formuleringen i 

religion- och livsåskådningsämnets syftesbeskrivning ovan. Att eleven ska utveckla dessa egenskaper 

eller skaffa sig dessa övertygelser står det skrivet om i kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag i 

läroplanen (Skolverket, 2011). Men läser en dagens tidningar visas en helt annan bild. Den är, som 

studien Misstro (Engstrand och Norlander, 2009) påvisade inte särskilt varierad eller öppen för 

variationer inom religioner.  

Jag ämnar undersöka vad eleverna lär sig i förhållande till det som läroplanen skriver om som tro på 

olika sätt. Studien Misstro (Engstrand och Norlander, 2009) har undersökt medias bild av buddhismen 

och den mediabild de funnit stämmer överens med mina erfarenheter. I studien beskriver författarna 

hur buddhismen i 100 procent av de undersökta fallen beskrivs som en fredlig religion och att bilden 

av en buddhist är en fredsälskande kvinna som är vegan och utför yoga.  

Med detta som bakgrund undersöker jag i min studie vilken bild eleverna har av religionen buddhism 

och dess utövare när de gått ut årskurs 6. Eleverna har då precis fått sin slutgiltiga 

mellanstadieundervisning i ämnet buddhism avklarad. Det går att ifrågasätta varför en ska undersöka 

hur långt eleverna kommit mot målet när de går i sexan när målet först ska vara helt uppfyllt när 

eleverna går ut nian. Jag anser dock att det är för stort att undersöka måluppfyllelsen för elever som 

gått ur nian. En sådan undersökning skulle undersöka hur långt eleverna kommit på tio års arbete. 

Därför vill jag att min studie ska fungera som en slags kontrollstudie på vägen. Jag vill också undersöka 

om eleverna har kunskaper om eller mer djupgående kunskaper, kunskaper av religionen buddhism. 

Med detta avses i stora drag om eleverna har faktakunskaper om buddhismen eller om de även har 

förmågan att sätta dem i sammanhang och reflektera kring dessa faktakunskaper. Mer om detta under 

rubriken Teori. Vidare kommer jag undersöka om och i så fall om vad eleverna lär sig om buddhism 

utanför sin skolpraktik, exempelvis från sociala medier och utlandsresande.  Detta vill jag göra för att 

bidra med kunskap om vad som leder till att elever skaffar sig kunskaper om respektive av buddhismen.  
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Det didaktiska målet med min undersökning är att bidra med kunskap om hur pedagoger kan tänka 

när de undervisar i religionsämnets arbetsområde buddhism för att eleverna ska nå kunskaper av 

religionen samt bli uppmärksamma på att tro kan levas och uttryckas på olika sätt. 

1.1 Didaktisk kontext 
Då denna studie har en didaktisk inriktning vill jag här placera uppsatsen i en didaktisk kontext. Med 

det avser jag att jag vill specificera vilken av Lindström och Pennlerts didaktikforskningsarenor min 

forskning placeras inom. Lindström och Pennlert beskriver i boken En introduktion i didaktik (2006) tre 

olika arenor inom didaktikforskningen. Den första av dessa är formuleringsarenan vilken behandlar 

frågor som vilka politiska och vetenskapliga diskussioner som ligger bakom en läroplan, hur samhället 

läroplanen skrevs i speglas i läroplanens innehåll, vilken kunskapssyn som återfinns i läroplanen m.m. 

Denna typ av forskning kommer jag inte ägna mig åt i min studie. Den andra didaktikforskningsarenan 

Lindström och Pennlert beskriver är transformeringsarenan. Här diskuteras och forskas det om hur 

lärare tolkar läroplaner och omsätter dess innehåll till lokala arbetsplaner samt hur lärare tänker kring 

mål och innehåll i läroplanen. Detta är inte heller den didaktiska forskningsarena som min studie 

kommer befinna sig på. Slutligen beskrivs en tredje didaktikforskningsarena av Lindström och Pennlert, 

det är den nivå på vilken lärare och elev möts och läroplanens innehåll realiseras. Arenan kallas därför 

realiseringsarenan och sådana frågor som ställs inom den är: Vad kommer undervisningsinnehållet 

bestå av? Vad uppfattas som mål och innehåll av eleverna? Hur tänker eleverna kring innehållet? Och 

slutligen, vad lär sig eleverna egentligen i skolan och vilken möjlighet har de att påverka vad de lär sig? 

Det är denna typ av didaktikforskning jag kommer ägna mig åt i denna studie. Allt innehåll från 

didaktikforskningens realiseringsarena kommer inte behandlas i min studie, jag kommer exempelvis 

inte undersöka hur eleverna kan påverka sin undervisning. Det jag däremot lägger stort fokus vid är 

didaktikens vad- och hurfråga.  

1.2 Syfte 
Studien syftar till att undersöka vilken uppfattning elever har av buddhismen samt hur de kommit till 

att ha denna uppfattning. 

1.2.1 Frågeställningar 

 Vad kan eleverna om buddhismen? 

 Hur har eleverna lärt sig det de kan om buddhismen?  

 Varför tycker eleverna det är viktigt att lära sig om buddhismen? 

1.2.2 Förtydligande 
Värt att påpeka är att jag med denna studie inte undersöker vad de som skrivit kursplanen för 

religionskunskap eller undervisande lärare ser för syfte med religionsundervisningen utan endast vad 

eleverna själva ser för syfte med religionsämnet. Jag har heller inte undersökt vad det är eleverna ska 

lära sig enligt läroplanen eller hur läroplanen anser att eleverna ska lära sig om religion. Jag har endast 

undersökt vad fem slumpvis valda elever kan, hur de har lärt sig det de kan samt varför de tycker det 

är viktigt att lära sig om religion. Att jag valt att undersöka detta beror på att det är just elevernas egna 

uppfattningar jag vill komma åt. För vad än läroplanen säger är det elevernas faktiska kunskaper de 

kommer ha med sig vidare i livet. 

1.3 Disposition 
Inledningen till denna uppsats ger läsaren en information om vad uppsatsen kommer handla om samt 

bidrar med kunskap som kan vara värdefull för läsaren. Här motiveras även varför jag ansåg denna 

studie viktig att genomföra. I samma kapitel beskrivs även studiens didaktiska bakgrund och studiens 

syfte samt frågeställningar. Att jag valt att lägga den didaktiska bakgrunden i detta tidiga kapitel beror 
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på att jag vill att läsaren ska kunna ha det i åtanke genom hela läsningen. Nästkommande kapitel bidrar 

med en översikt av det aktuella forskningsfältet. Därefter beskrivs de teorier jag i denna studie använt 

mig av som redskap i min analys. Valet att placera teoridelen innan kapitlet som beskriver studiens 

metod grundas i att jag vill att metoden ska beskrivas så att resultaten följer direkt därefter. I kapitel 

fyra beskrivs därför metoden samt studiens genomförande. Under detta kapitels sista underrubrik 

återfinns en kritisk reflektion över de metodval jag gjort. Kapitlet som kommer därefter har ägnats åt 

att redovisa studiens resultat. Här finns fem stycken som sammanfattar de resultat jag samlade från 

intervjuerna med elever i åk 6 och kapitlet har som sagt placerats direkt efter metodkapitlet för att 

skapa ett sammanhang för läsaren. Därefter kommer ett kapitel vilket beskriver hur resultaten har 

tematiserats inför analysdelen som kommer sedan, som kapitel sju. I det sjätte kapitlet redovisas också 

den tabell vari jag visar hur jag analyserat elevernas intervjusvar. I det nästkommande analyskapitlet 

visas först en tematiserad tabell av studiens resultat som följs av en analys, uppdelad i underrubriker 

efter studiens frågeställningar. Sist i analyskapitlet finns ett avsnitt där jag beskriver vilka mönster jag 

sett mellan vad eleverna lärt sig om buddhismen och hur de tillägnat sig dessa kunskaper. Efter 

analyskapitlet finns en slutdiskussion där resultat och analys diskuteras samt knyts an till uppsatsens 

inledning. Det sista kapitlet utgörs av förslag till vidare forskning inom det aktuella ämnet. Slutligen 

redovisas referenser och bilagor finns bifogade. 
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2 Tidigare forskning  
När jag söker efter tidigare forskning om elevers uppfattning av buddhismen finner jag framför allt 

didaktisk forskning som behandlar religionsämnet, barn och ungdomars tankar om livsfrågor samt en 

mängd forskning om elevers uppfattning av islam. Exempel på forskare som arbetat inom dessa 

områden är Härenstam, Grimmitt, Hartman och Löfstedt. Men få forskare har avgränsat sig till just 

buddhismen. En stor del av den forskning jag nedan belyser behandlar därför hela religionsämnet och 

riktar inte in sig på någon viss religiös åskådning eller på det denna studie fokuserar sig på – elever i 

årskurs 6 uppfattning av buddhismen. I de stycken som följer presenterar jag därför den forskning jag 

funnit vilken jag anser ligger närmast min studies område. Den brist jag funnit av forskning inom denna 

studies fokusområde anser jag ytterligare motivera att mer forskning bör genomföras inom området. 

2.1 Livsåskådning 
Begreppet livsåskådning eller frågor som rör elevernas livsåskådning används frekvent genom hela 

uppsatsen. Att dessa begrepp används beror på att religionsundervisningen idag inte bara består av 

att eleverna undervisas om olika religioner. Religionskunskapsundervisningen ska även behandla 

frågor som rör elevernas livsåskådning samt arbeta med dessa frågor i förhållande till de olika 

världsreligionerna, i detta fall buddhismen. På grund av detta vill jag delge hur Dahlberg, Hartman och 

Peterssons (1977) beskriver en livsåskådning. De anser att livsåskådningen består av två huvuddelar. 

Den första av dessa är föreställningar, alltså vad en person menar sig veta om tillvaron, sig själv och sin 

omvärld. Föreställningarna utgör den teoretiska grunden i personens livsåskådning. Denna teoretiska 

grund kan enligt Dahlberg, Hartman och Petersson kritiskt analyseras och omprovas. Utifrån 

föreställningarna bildar personen sedan livsåskådningens andra huvuddel – värderingar. 

Värderingarna utgör då tillsammans med föreställningarna personens livsåskådning. Något som 

Dahlberg, Hartman och Petersson (1977) lyfter som viktigt i skapandet av barnets livsåskådning samt i 

bearbetandet av livsfrågor är vikten av barnets personliga erfarenheter. Dessa forskare hävdar att utan 

personliga erfarenheters inblandning blir livsfrågorna vissna och kunskapen om dem blir steril.  

2.2 Uppfattningar och attityder 
Ett antal studier har gjorts som analyserar uppfattningar och attityder om religioner eller områden som 

domineras av vissa religiösa inriktningar. I dessa studier resonerar författarna ofta kring hur en kan 

undervisa på ett sätt som gynnar mångfald. Ett exempel är studien Efficacy of group counselling on 

multicultural awareness and respect among Thai Buddhist and Thai Muslim students (Chongruksa & 

Prinyapol, 2011). Dessa studiers kontext är mycket olik den jag genomfört i det avseendet att de utförts 

i andra länder, i andra kulturer med egna normsystem. Men studiens innehåll är ändå relevant. 

Forskarna ämnar nämligen komma fram till hur en kan undervisa och samtala med elever i grupp för 

att skapa acceptans och förståelse för elever med olika religiösa livsåskådningar. Något även den 

svenska religionsundervisningen försöker åstadkomma då det i dess syfte beskrivs att (Skolverket, 

2011, s.198) ”kunskaper om religioner och andra livsåskådningar [är] viktiga för att skapa ömsesidig 

förståelse mellan människor.”. Chongruksa och Prinyapol kommer fram till  att elever kan uppnå 

förståelse för varandra trots skillnader såsom olika religionstillhörigheter. Detta sker enligt rapportens 

författare om aspekter som t.ex. självkännedom, samarbete och empatisk förståelse struktureras in i 

samtalen med eleverna. 

Det är framför allt i yngre åldrar som personers identiteter formas av de möten personen är med om. 

Detta och mycket annat om barns tankar om rätt och fel, döden meningen med livet och andra 

livsåskådningsrelaterade frågor skriver Hartman och Torstenson-Ed om i Barns tankar om livet (1986). 

Hartman och Torstenson-Ed skriver inte om barns tankar med begrepp kopplade till religion utan har 

ett mer allmängiltigt perspektiv utan religiös inriktning. Men även då fallet är så hänger bokens 
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diskussion ihop med många frågeställningar om livsåskådningar och elevers tankar om och 

uppfattningar av religion. Hartman och Torstenson-Ed förklarar även att det är med hjälp av begrepp 

som används i diskussionen om olika livsfrågor som i samband med barns personliga erfarenheter 

skapar ett innehåll, en kunskap för barnet. Den åldersgrupp Hartman och Torstenson-Ed riktat in sig 

på i sin forskning är barn och unga i åldrarna 8 till 15 år vilket innefattar den åldersgrupp jag i denna 

studie inriktat mig på.  

Flera andra forskare har undersökt elevers tankar om religion och livsfrågor. Detta återfinns bland 

annat i studien Tre elever berättar om universum, Gud och fysiken. I denna studie har Hansson och 

Redfors (2006) låtit gymnasieelever berätta om sina världssyner med fokus på religion samt fysik. Det 

kvalitativa resultatet Hansson och Redfors kommer fram till är att de intervjuade eleverna har en 

världsbild formad av naturvetenskapen som bas snarare än religionen. Vid de fenomen 

naturvetenskapen inte kan förklara vänds elevernas tro till religionen. Men eleverna accepterar inte 

naturvetenskapen fullt ut utan har vissa religiösa inslag i sina världssyner. Hur stora inslag elevernas 

världsbilder har av en religiös världssyn varierar. Till exempel menar en elev att hen inte tror på något 

religiöst alls, hen påstår att allt som händer kan förklaras av naturvetenskapen och att ingen gud har 

något att göra med det som händer oss människor. Samtidigt tror hen att det kanske, möjligen finns  

något som kommer efter döden eftersom folk som varit nära att dö har sett en ljus tunnel. En annan 

elev tror istället att Gud bestämmer över allt som händer på jorden men att han gör det på ett sådant 

sätt så att vetenskapen kan förklara det som händer. Det är ett exempel på där forskning om elevers 

uppfattning av religion har genomförts men där forskarna valt en annan infallsvinkel på elever och 

religion jämfört med vad jag i denna studie valt. 

2.3 Elevers tankar om tro i andra länder 
Eleverna som deltog i Evald Aspengrens licentiatavhandling Så tänker jag om tro och liv i andra länder 

(2002) har fått skriva en uppsats om sina tankar angående det avhandlingens rubrik beskriver. I studien 

ingick 200 elevuppsatser. Resultatet han kommer fram till är att eleverna inte är främlingsfientliga men 

ändå tar klart avstånd och ser det som ”de andra” som tror och ”vi” som inte tror till lika stor del. 

Eleverna ser ofta ett samband att fattigdom leder till religion och att de som befinner sig i svåra 

situationer vänder sig till religionen för hjälp. Eleverna tar alltså avstånd från religion och ”de andra” 

som är troende. När eleverna skriver om religionsfrihet ser Aspengren däremot tecken på empati från 

eleverna som författat uppsatserna. Här diskuterar de så troende människor har en inneboende tro 

som inte ändras även om personen tvingas in i en annan religion eller förbjuds att utöva sin tro. 

Eleverna känner stor sympati för de som lever under sådana förhållanden. Sammanfattningsvis 

kommer Aspengren fram till att många elever distanserar sig från religion och tro och ibland inte ens 

skriver om det fast uppsatsämnet de skrev om var Så tänker jag om tro och liv i andra länder. Eleverna 

ser religion och tro som något exotiskt och främmande, vilket enligt Aspengren tyder på hur 

sekulariserat det svenska samhället blivit. Jag vill här påstå att det går att ifrågasätta Apengrens 

tolkning då eleverna indirekt uppmanas att distansera sig från religionerna och trosåskådningarna de 

skriver om i och med att ämnet är tro och liv i andra länder. Däremot känner eleverna medkänsla för 

troende personer som inte får uttrycka sin tro och de är ense om att det är rätt att låta alla människor 

uttrycka och leva efter den tro de känner är rätt. 

2.4 Elevers uppfattningar av religion och buddhismen 
Till skillnad från inom forskningsfältet finns det ett antal studenter som skrivit uppsatser om elevers 

uppfattning av religion och till och med riktat in sig på en specifik religion. I detta avsnitt redovisas kort 

ett par av dessa studentuppsatser vilka har stark koppling till den studie jag valt att genomföra. 
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År 2010 publicerades Mimozas studie Barns uppfattningar om religion och religionsundervisningen. 

Mimoza har i denna semistrukturerade, kvalitativa studie intervjuat sex elever om det studiens namn 

antyder. Syftet är att få en inblick i dessa barns uppfattningar om religion, religionsutövning och 

religionsundervisning. Mimoza ville sedan utifrån detta ta reda på hur pedagoger kan använda sig av 

elevers erfarenheter i undervisningen samt hur problem som kan uppstå i samband med en sådan 

undervisning kan tacklas. Studiens resultat visar att eleverna som intervjuats har tagit fasta på 

religionens substans, t.ex. religionens yttre ramar, som vad de som utövar en viss religion kallas eller 

vilka högtider utövare av en viss religion firar. Eleverna hade däremot inte tagit fasta på religionens 

djupare kärna, alltså sådant som exempelvis vad religionsutövare ser för mening med att fira de 

högtider de firar. Eleverna har också svårt att definiera begreppet religion men är noga med att skilja 

på de handlingar en människa utför och människan i sig, vilken eleverna ändå ansåg hade ansvar för 

de handlingar hen utför. Ett annat resultat Mimoza kom fram till var hur eleverna önskar att 

religionsundervisningen ska se ut. Detta resultat visar att eleverna föredrar en undervisning som 

fördjupar sig i en eller flera religioner. Eleverna var också intresserade av att veta hur praktiserande 

trosutövare lever sin religion.  

I studien Buddhism i gymnasieskolan undersöker Maria Sundström (2011) vad den gymnasiala 

undervisningen om buddhismen har för innehåll samt hur elever tillägnar sig kunskap om kursens 

innehåll. Det hon kommer fram till är att lärare tycker det är svårt att undervisa om buddhismen. De 

tre elever som inte läst religionskursen ännu har varierade kunskaper och uppfattningar av 

buddhismen, men utövare beskrevs som lugna, snälla, fredliga och kloka. De flesta av de sex elever 

som sedan läst religionskunskapskursen beskriver att de lärt sig allt de kan av skolans 

religionsundervisning. Ett fåtal av eleverna har lärt sig om buddhismen genom samtal eller filmer men 

ingen av de tillfrågade eleverna hade någonsin mött en buddhist. Dessa elever som gått igenom kursen 

berättade att de tyckte buddhismen var en intressant religion att lära sig om men att de gärna hade 

träffat någon utövare i verkligheten. Vissa elever uttryckte också en önskan att lära sig om hur 

religionens lekmän lever eller träffa en av dessa för att lära sig mer.   
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3 Teori 
Den teori jag valt att använda mig av, är Michael Grimmitts teori om att lära om eller lära av en religion. 

Jag har även använt mig av John Deweys teori som behandlar en traditionell pedagogik jämfört med 

en progressiv, erfarenhetsbaserad pedagogik. Som en del i min teoretiska utgångpunkt har jag även 

Härenstams diskussion kring religionskunskapsämnets syfte. En av min studies frågeställningar handlar 

om hur eleven uppnått den kunskap hen har. För att undersöka hur elever har lärt sig om buddhismen 

använder jag Deweys teori för att vidare diskutera hur eleverna lär om eller lär av buddhismen. 

3.1 Lära om och lära av 
Michael Grimmitt, en engelsk religionsdidaktiker som redan 1975 introducerade sin teori att en kan 

lära om eller lära av religioner (Learning about religion and learning from religion, Geoff Teece, 2009). 

Anledningen till att denna teori används är följande. Som tidigare nämnt är ett av skolans läroplans 

mål, Lgr11, att eleven ska bli uppmärksam på hur olika människor inom religiösa traditioner lever med, 

och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. För att förstå detta kan eleven som Härenstam 

diskuterar i Kan du höra vindhästen? (2000) våga ta till sig och lära av religionen. Inte på något sätt 

behöver hen tro på det en religion står för, bestämma sig för att någon särskild trosåskådning är rätt 

eller fel eller börja leva efter någon särskild trosåskådning. Det eleven behöver göra, enligt läroplanen 

(2011) är att förstå att en tro kan levas på många olika sätt och för att förstå det måste eleven ta till 

sig det tron i fråga handlar om (Härenstam, 2000). Det räcker inte att kunna hur många buddhister det 

finns i världen, veta vem som skapade tron och vilka högtider dess utövare firar. Eleven måste förstå 

de stora sambanden, vad religionens kärna egentligen är och kunna koppla detta till sin egen värld, de 

upplevelser och föreställningar eleven själv har. Att jämföra, blöta och stöta olika religioners åsikter 

och ståndpunkter är det som kan leda till en förståelse av att tro finns på olika sätt. Och det är detta 

som kallas att lära av en religion. Grimmitts teori förklarar vidare hur kunskaper om och kunskaper av 

religion kan kombineras för att ge eleven en rik kunskap. 

Originalbegreppen Grimmitt använder är learn from religion och learn about religion och begreppen 

har senare använts av och diskuterats av många forskare inom den religionsdidaktiska arenan. Teece 

tar i sin text (2009, s. 7) upp Gimmitts kriterier för vad som anses vara att lära om respektive att lära 

av en religion: 

Learning about religions: 

 Identify, name, describe and give accounts in order to build a coherent picture of each religion. 

 Explain the meaning of religious language, story and symbolism. 

 Explain similarities and differences between, and within, religions.  

Learning from religions:  

 Give an informed and considered response to religious and moral issues. 

 Reflect on what might be learnt from religions in the light of one´s own beliefs and experience. 

 Identify and respond to questions of meaning within religions. 

Dessa kriterier kommer jag använda mig av i min analys om eleverna lärt sig om eller av buddhismen. 

3.1.1 Religionskunskapsämnets syfte 
Härenstam (2000) använder sig av Grimmitts begrepp i sina studier av hur tibetansk buddhism 

framställs i skola och undervisning. Härenstam visar hur den svenska skolan länge präglats av att lära 

av den kristna trosåskådningen och att lära om ickekristna trosåskådningar. Det diskuteras även 

huruvida religionsämnets syfte är att förbereda eleven för ett kommande yrke eller om det snarare är 
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ett ämne som syftar till att bidra till elevens personliga utveckling. Jag vill citera ett stycke ur 

syftesbeskrivningen i Lgr11 (2011, s.198) för religionsämnet som lyder enligt följande.  

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt 

etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att 

utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka 

och leva.  

Då Härenstam (2000) skrev sin bok var det Lpo94 som gällde och ovanstående formulering fanns inte 

i kursplanen. Men sambandet mellan Härenstams tanke om att religionsämnets syfte är att bygga på 

elevens personlighet och dagens syfte med religionsämnet är slående. Det finns delar av 

syftesbeskrivningen i Lgr11 som tydligt förespråkar kunskaper om världsreligionerna. Men samtidigt 

är det i ovanstående stycke tydligt att läroplanen förespråkar att eleverna lär sig av religionerna de 

studerar, att dess innehåll och budskap bör hjälpa eleven att bygga sin egen person samt hjälpa hen 

att ta ställning i svåra frågor och förstå det komplexa sambandet mellan åsikter och religion.  

Härenstam lyfter i Kan du höra vindhästen? många inslag från debatten om religionsundervisningen 

bör innefatta kunskaper om eller kunskaper av religioner. Det han kommer fram till är att alla religioner 

är en del av det globala kulturarvet och om elever får lära sig av andra religioner kommer de få ta del 

av denna enorma kulturskatt och samtidigt få en rik input när det kommer till elevens egen personliga 

utveckling utan att undervisningen för den skull ska konvertera någon elev till en viss religion. Denna 

diskussion är nära sammankopplad med Grimmitts teori att lära om eller lära av. En 

religionsundervisning som är till för att förbereda eleven för vidare studier ger som Härenstam (2000) 

säger oftast mer kunskaper om medan en undervisning som är till för att hjälpa eleven forma sin 

livshållning bidrar med mer kunskaper av religionen. Vilket av dessa två syften eleverna som intervjuats 

till denna studie ser med religionsundervisningen kommer redovisas och diskuteras under rubriken 

Analys. Härenstams sätt att se på religionskunskapsämnets syfte stärks ytterligare av Furenhed (1994) 

som beskriver att religionsämnets utgångspunkt är att hjälpa eleven i sitt livstolkningsarbete och även 

hjälpa eleven att utveckla en personlig moral samt personlighet.  

3.2 Hur eleven lärt sig påverkar hens uppfattning av religion  
Att det finns olika sätt att lära ut på är nog alla pedagoger överens om. I boken Individ, skola och 

samhälle (2004) finns olika texter av John Dewey samlade. I kapitel åtta med rubriken Erfarenhet och 

utbildning har Dewey skrivit om två olika sätt att lära ut. Det första är det Dewey kallar den traditionella 

pedagogiken. En sådan pedagogik för kunskaper vidare från lärare till elev och reproducerar de 

samhällsnormer och kunskaper som finns utan att ge utrymme för eleverna att göra egna tolkningar 

och reflektioner om det som lärs ut. Eleven lär alltså in många kunskaper men får inte möjlighet att 

blöta och stöta dem. Genom denna sorts pedagogik får eleven många erfarenheter av undervisningen, 

men dessa är oftast sådana som begränsar elevens förmåga att lära sig ytterligare kunskaper. De sluter 

elevens synfält snarare än att bredda det. 

Det andra sättet att lära ut vilket Dewey tar upp som en motsats till den traditionella pedagogiken är 

den progressiva pedagogiken. En sådan pedagogik är erfarenhetsbaserad och låter alltså eleven lära 

genom att skapa egna erfarenheter samt av andra personers erfarenheter. Denna pedagogik tillåter 

eleven att reflektera över det hen lär sig och på så vis skapa en mer personlig relation till kunskaperna 

samt ett kritiskt förhållningssätt. Dewey (2004) skriver att alla erfarenheter leder till något slags 

lärande men lärandet är inte alltid positivt. Upplevelser kan hämma elevens framtida lärande eller 

begränsa hens framtida erfarenheter och på så vis påverka elevens framtida lärande. Dewey påstår att 

elever ofta får denna sorts erfarenheter då en traditionell pedagogik utövas. En elev kan t.ex. lära sig, 

eller i framtiden uppleva, att ett ämne är tråkigt endast för att hen haft en negativ erfarenhet av ämnet 
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tidigare. Men med hjälp av positiva erfarenheter som leder till att eleverna får vara delaktiga, tänka, 

reflektera och tolka det som händer kan eleverna enligt en progressiv pedagogik lära.  

När en läser om dessa två pedagogiska modeller med dagens pedagogiska trender som glasögon kan 

det vara enkelt att förkasta den traditionella pedagogiken och säga att den progressiva är den som 

leder till lärande, men det skulle inte Dewey hålla med om. Han skriver istället om hur både traditionell 

och progressiv pedagogik är nödvändig för lärande. Eleven måste lära sig faktakunskaper för att sedan 

sätta dem i ett sammanhang där lärande av religionen kan uppstå. Om en pedagog använder sig av 

endast den ena eller den andra sortens pedagogik blir undervisningen enligt Dewey inte fullständig 

och problem uppstår om pedagogen lägger upp sin undervisning med för stor vikt vid den ena eller 

den andra pedagogiken. En pedagog som endast använder sig av traditionell pedagogik får med stor 

risk elever som kan många faktakunskaper men inte kan använda dem eller sätta dem i sammanhang 

då de aldrig fått möjlighet att reflektera kring kunskapernas innebörd och värde. Denna elev saknar 

även med stor sannolikhet förmågan att förhålla sig kritiskt till information hen möter. Dewey hävdar 

att en elev som endast undervisats genom en traditionell pedagogik kommer ha svårt att handla 

intelligent och använda sina kunskaper i nya situationer. Kunskaperna en elev som däremot bara får 

ta del av undervisning endast präglad av den progressiva pedagogiken har kommer istället vara starkt 

präglade av elevens förutsättningar och situation just när inlärningen skedde eller skulle ha skett. För 

som tidigare nämnt kan erfarenheter vara både positiva och negativa.  

Låt mig ge ett exempel som belyser hur en progressiv undervisning kan vara bristfällig och hur den kan 

kompletteras med traditionell undervisning. En klass ska åka på studiebesök till ett buddhistiskt tempel 

och få träffa en buddhistisk munk för att lära sig om buddhismens heliga rum. En elev i klassen, elev A, 

har kvällen innan bråkat med sina föräldrar och sovit dåligt. Men elev A, som i vanliga fall inte är blyg 

utan gärna ställer frågor och har lätt för att lära av samtal, är vid studiebesöket både trött och ledsen 

och orkar därför inte ta till sig mycket av det munken berättar om. Hen ställer heller inga frågor om 

sådant hen undrar om. Elev A lär sig därför inte mycket av besöket. Är detta besök och uppföljande 

samtal om den gemensamma erfarenheten att besöka ett buddhistiskt tempel den enda 

undervisningen eleverna får om buddhismens heliga rum kommer elev A antagligen ha svårt att lära 

sig något om dem. Blandas undervisningen däremot med inslag av traditionell pedagogik, så som att 

eleverna innan besöket får möjlighet att läsa om buddhismens heliga rum i en lärobok eller får ett antal 

ord som t.ex. staty, uposatha och stupa som hen ska lära sig är det möjligt att elev A lär sig en hel del. 

Detta eftersom hen har möjlighet att göra nya upplevelser genom traditionella tillvägagångssätt. 

Eleven missar erfarenheten där kunskaperna får ett sammanhang eftersom hen inte hade möjlighet 

att ta till sig nytt vid det tillfället, men hen har ändå vissa grundläggande kunskaper om heliga rum.  
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4 Metod 

4.1 Metodval 
I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts som metod. Eftersom syftet är att undersöka 

elevers uppfattning av buddhismen är en sådan metod den bästa då den ger ett mer kvalitativt resultat. 

Enligt Bell (2006) använder forskare som vill få en bild av hur någon upplever sin omvärld metoder som 

leder till kvalitativa resultat, exempelvis semistrukturerade intervjuer, för att få ett resultat. Då detta 

är precis vad min studie syftar till, att se vad elever har för uppfattning av en del av sin omvärld, ansåg 

jag denna metod passande i min studie. Hade studien genomförts med en metod som leder till ett 

kvantitativt resultat hade resultatet förvisso blivit mer generaliserbart, men det hade inte blivit 

tillräckligt ingående eller visat någon rättvis bild av elevernas uppfattning. För att det ska kunna uppnås 

krävdes en metod som ger kvalitativa resultat. Mitt val av metod leder dock till att det inte går att 

använda mitt resultat som något allmängiltigt, då det enligt Starrin (1994) inte går att generalisera ett 

resultat utifrån en kvalitativ studie.  Detta beror delvis på att en semistrukturerad metods resultat 

grundas i respondenternas subjektiva upplevelser och åsikter. Resultatet blir därmed inte objektivt och 

kan inte generaliseras utifrån en sådana kvalitativa resultat denna studie kommer fram till. Dessa 

resultat kan testas i andra studier och det är då möjligt att samma resultat uppstår som Starrin 

beskriver, men en annan studie kan även få andra resultat fast den genomförs med samma 

tillvägagångssätt. Detta då det är andra subjekt med andra upplevelser som svarar i en annan studie.  

Ett hermeneutiskt tillvägagångssätt används i denna studie. Det innebär alltså att jag tolkar 

respondenternas utsagor vilka är grunden till studiens resultat. Tolkningar tillämpas enligt Ödman 

(2007) för att ange vad något, i detta fall en utsaga, betyder. Detta innebär att jag i denna studie 

kommer tolka varför respondenterna har uttalat sig så som de gör, varifrån deras kunskaper kommer 

eller varifrån de fått de uppfattningar de har. I resultatdelen är min avsikt att resultaten beskrivs 

objektivt och utan iblandning av mina egna tolkningar utan där beskrivs endast sakligt vad 

respondenterna svarat och vilka åsikter eller tankar de uttryckt. Under avsnitten analys och diskussion 

kommer jag däremot använda mig av detta hermeneutiska tillvägagångssätt för att dra slutsatser av 

de resultat jag fått samt besvara de frågeställningar studien har.  

Inför min studie funderade jag på att använda en helt annan metod. Alternativet till semistrukturerade 

intervjuer var att låta subjekten göra en skrivuppgift där de skulle fått möjlighet att svara på frågor om 

buddhismen och sin uppfattning om densamma. Hade studien genomförts med en sådan metod hade 

jag utifrån elevernas texter fått fram ett resultat som sedan hade analyserats. Denna metod anser jag 

fortfarande vara relevant och min åsikt är att det skulle vara intressant att göra en sådan studie. Med 

den tidsbegränsning jag har hade det dock blivit övermäktigt eftersom en sådan metod kan leda till ett 

torftigt material som behöver följas upp med intervjuer eller ytterligare följdfrågor. Något jag inte hade 

haft tid att genomföra. En annan anledning till att denna metod inte användes var att många elever 

har lättare att ta till sig talat språk än skrivet. Gibbons (2010) beskriver detta i boken Stärk språket 

stärk lärandet och enligt honom gäller detta särskilt elever med svenska som andraspråk. För att då 

använda en metod som är så rättvis som möjligt, vilka subjekt som än kommer delta, valde jag intervju 

som metod. Intervjuer öppnar även upp för att jag som intervjuare kan omformulera mig eller förklara 

en fråga vid behov. Något det inte hade funnits möjlighet till vid användandet av en skriftlig uppgift 

som metod.  

4.2 Urval 
I valet av skola jag skulle vända mig till för intervjuerna stod valet mellan de skolor där jag haft VFU 

tidigare. Det stod då mellan tre kommunala skolor i samma kommun. Intervjuerna kom att genomföras 

på den andra skolan jag haft VFU på.  Det beror på att eleverna jag tidigare jobbat med på den första 
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skolan har gått ut sexan och därför inte längre ingår i den grupp jag vill intervjua. Eleverna på den 

tredje skolan hade precis börjat läsa om buddhismen och hinduismen när jag inledde min studie och 

då de inte läst klart om buddhismen när intervjuerna skulle genomföras var det olämpligt att intervjua 

dessa. Den klassen jag hade min andra VFU i hade däremot precis avslutat sina studier om buddhismen 

och hinduismen när jag inledde arbetet med min studie. När intervjuerna genomfördes hade det gått 

ca två månader sedan eleverna avslutade arbetet med buddhismen. Min VFU inträffade ca ett år innan 

denna studie utfördes och när studien genomfördes gick eleverna i årskurs 6. Av klassens 25 elever 

valdes fem elever ut som sedan intervjuades av mig. Urvalet gick till på så vis att jag bad klassens 

mentor välja ut fem elever ”med olika bakgrund och förutsättningar”. Urvalet skedde slumpvis då 

mentorn skickade ut medgivandeblanketten till de elever som var intresserade och de som hade fått 

medgivandeblanketten påskriven vid intervjutillfället fick delta i intervjun.  

4.3 Genomförande 
Inför intervjuerna hade en medgivandeblankett skickats ut till läraren jag hade kontakt med angående 

intervjuerna. Hen skickade ut medgivandeblanketten till respondenternas föräldrar då dessa var under 

18 år. Jag fick sedan tillbaka blanketterna från respondenterna innan intervjuerna genomfördes.  

Tiden innan intervjuerna arbetade jag fram en intervjuguide. Dess utformning gick till så att jag utgick 

från mitt syfte. Syftet, att ta reda på vilken uppfattning elever har av buddhismen samt hur de kommit 

till att ha denna uppfattning, har konkretiserats genom studiens frågeställningar. En intervjuguide 

arbetades sedan fram, vars frågor utarbetats i nära relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Hur studiens resultat senare tematiserades finns beskrivet under rubriken Tematisering av resultatet. 

Som Repstad (1999) framhåller är det viktigt att frågorna som ställs i intervjun är genomtänkta, därför 

skrevs många utkast och intervjuguiden förbättrades flera gånger som beskrivs ovan för att frågorna 

skulle leda till svar som kan användas för att besvara mina frågeställningar. Till slut hade jag en guide 

som jag menar möjliggör att få svar på uppsatsens frågeställningar. Eftersom intervjuerna, enligt Bells 

(2006) definition, var semistrukturerade lämnade jag lite frihet till att ställa ytterligare följdfrågor till 

respondenterna vid behov. 

Intervjuerna genomfördes under första lektionen på en tisdag morgon och intervjuerna genomfördes 

enskilt. Den sista intervjun genomfördes efter dagens första rast. Det sätt jag genomförde mina 

intervjuer på stämmer väl överens med Kvales (1997, s.123) beskrivning av en kvalitativ 

forskningsintervju.  

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 med någon av de dimensioner som 

träder fram genom svaret.  

Vid intervjutillfällena såg jag till att först samtala med respondenten om mer vardagliga ting, som när 

vi sågs senast. Sedan gick jag in på arbetsområdet om buddhismen och ställde eleverna frågor muntligt, 

enligt intervjuguiden. Vissa följdfrågor som inte anges i intervjuguiden ställdes och utsvävningar tilläts 

till viss del för att respondenten skulle tillåtas att berätta om sina intressen och känna sig bekväm i 

situationen. Med andra ord för att intervjun skulle fungera som en normal konversation som Kvale 

uttrycker det. På grund av detta kunde ordningen frågorna ställdes i variera något mellan de olika 

intervjuerna. Alla frågor ställdes dock till alla respondenter, om än med lite olika formuleringar. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades senare. 

4.4 Reliabilitet och validitet 
De frågor jag ställt till respondenterna under intervjutillfällena är utformade så att de ska skapa så stor 

reliabilitet som möjligt. De ska alltså leda till liknande svar även om de ställs vid ett annat tillfälle eller 
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till en annan respondent. Eftersom jag i denna studie undersöker elevers personliga uppfattningar är 

det dock näst intill omöjligt att få exakt samma svar från en annan respondent. Respondenternas svar 

är nämligen subjektiva och påverkas i hög grad av respondentens tidigare upplevelser. Enligt Bell 

(2006) minskar detta studiens resultats reliabilitet. Respondenten kan t.ex. nyligen sett ett tv program 

eller liknande som påverkade hens åsikter. Vid ett senare tillfälle skulle samma respondent kunna 

besvara samma fråga på ett annat sätt då hen antagligen skaffat sig nya erfarenheter som kan ha 

påverkat dennes uppfattning och åsikter. Med tanke på att jag i denna studie vill undersöka vad elevers 

uppfattning av buddhismen är just nu, när de är på väg mot ett mål men ännu inte nått hela vägen 

fram, ser jag inte detta som ett problem. För det är alltså respondenternas uppfattning just i denna 

stund som jag vill komma åt. Men att det är denna information jag söker har konsekvensen att det är 

svårt att få samma resultat igen om studien utförs med andra elever. Även om den genomförs på precis 

samma sätt. Detta faktum har också att göra med att antalet respondenter är förhållandevis litet. Hade 

fler respondenter intervjuats hade fler elevers uppfattning av buddhismen lyfts och resultatet hade 

därmed blivit mer generaliserbart. Men hade jag intervjuat ett större antal respondenter med den 

tidsramen jag har hade min studie gett ett kvantitativt resultat istället för ett kvalitativt. I och med det 

hade dess validitet även minskat (Bell, 2006) då resultatet hade grundats på allt för ytlig information. 

Ett resultats validitet beror bland annat, enligt Bell (2006) på hur studien har utformats. Det handlar 

om till hur stor grad frågorna som ställs faktiskt ger svar på det som efterfrågats. Alltså om de data en 

har verkligen mäter det som författaren påstår att den mäter. Det jag påstår mig undersöka i denna 

studie är kortfattat elevers uppfattning av buddhismen. Med de frågeställningar jag har: vad elever 

kan om buddhismen, hur de har lärt sig det de kan om buddhismen samt varför de tycker det är viktigt 

att de lär sig om buddhismen i kombination med den intervjuguide som är utarbetad utifrån dessa 

frågeställningar anser jag mig få en relativt heltäckande bild av elevernas uppfattningar av 

buddhismen. Det är några av didaktikens grundfrågor jag utgår från och jag tar reda på flera aspekter 

av elevernas uppfattning av buddhismen än endast vad de kan om den. Det jag nu beskrivit är en 

förenklad diskussion om denna studies validitet, vars omfattning är genomförd i relation till studiens 

omfattning.  

4.5 Etiska överväganden 
Inför intervjuerna hade jag kontakt via mail med klassens lärare. I denna kontakt förklarade jag 

undersökningens syfte och ämne. Läraren informerade senare eleverna om intervjun i samband med 

att medgivandeblanketter delades ut till elever som var intresserade av att delta. I denna 

medgivandeblankett som återfinns under rubriken Bilagor informerades eleverna och dess 

vårdnadshavare kort om vad intervjuerna skulle handla om, vad syftet med undersökningen är samt 

att ljudupptagning kommer ske som endast kommer användas till denna undersökning. Jag 

informerade även genom denna medgivandeblankett om att eleven endast bör delta om eleven samt 

hens vårdnadshavare känner sig bekväma med det och att inspelningarna från intervjun kommer 

raderas när arbetet med uppsatsen är klart. Slutligen stod det i medgivandeblanketten att elever som 

deltar i studien kommer vara anonyma i uppsatsen, alltså att inga namn eller personuppgifter uppges 

i uppsatsen. Endast de elever som kunde visa upp en påskriven medgivandeblankett intervjuades då 

respondenterna var under 18 år och deltagande därför förutsatte vårdnadshavares medgivande. Innan 

intervjuerna startades informerades varje respondent enskilt om att det inte är något prov de ska göra 

utan att det endast är en undersökning om deras uppfattning av buddhismen, att det inte finns några 

rätt eller fel svar på frågorna och att om de inte vill svara på någon av frågorna så går det bra att avstå. 

Information om ljudupptagningens syfte och användning delgavs också än en gång i samband med att 

intervjuerna inleddes. Sammantaget uppfyller jag genom dessa åtgärder Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och till sist 

nyttjandekravet. 
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4.6 Kritiska reflektioner om genomförandet 
Såhär i efterhand tycker jag att det också skulle ha varit berikande för uppsatsens syfte och 

frågeställningar om jag genomfört en skriftlig uppgift där eleverna hade fått svarat på frågor och där 

jag senare analyserar deras svar. Detta eftersom eleverna då hade haft möjlighet att verkligen tänka 

efter innan de ger sina svar. En del elever kanske också hade känt sig friare att uttrycka det de vill, 

tänker och känner när de kan svara skriftligt och inte ombes svara lika omgående som i en 

intervjusituation. Min tanke var också att eftersom en del elever kan uttrycka sig rikare skriftligt hade 

dessa gynnats av en skrivuppgift snarare än av en muntlig intervju. Å andra sidan går det argumentet 

att vända åt andra hållet, att elever som har lättare att uttrycka sig muntligt gynnas av en intervju 

snarare än en skriftlig uppgift så därför blev det argumentet inte hållbart. Tiden jag hade till förfogande 

hade heller inte räckt till om kompletterande intervjuer hade behövt genomföras. Därför anser jag mig 

ha gjort rätt val i att genomföra intervjuer istället för en skriftlig uppgift.  

Något jag däremot blev mindre nöjd med var urvalet av respondenter. Hur detta urval blev påverkades 

mycket av elevernas intresse och vilja att delta i studien och kan även ha påverkats av föräldrarnas 

åsikter. Även sådant som elevens förmåga att komma ihåg att ta med sig medgivandeblanketten till 

skolan i tid påverkade urvalet.  

Jag skulle påstå att dessa faktorer påverkade urvalet negativt och inte ledde till att jag fick intervjua 

respondenter ”med olika bakgrund och förutsättningar” utan de hade relativt lika förhållanden, 

kunskapsnivå och upplevelser. Jag fick med andra ord inte det urvalet jag hade önskat och jag tror det 

resulterade i ett relativt ensidigt resultat. Hade elever valts ut efter kriterierna skiftande sociala 

bakgrund och varierade skolresultat och andra förhållanden hade resultatet i min studie antagligen 

varit mer varierat. Även i detta fall hade jag gärna lagt mer tid på urvalet för att få det gjort på ett 

sådant sätt att det återspeglar i vilket fall klassens mångfald på ett bättre sätt. Jag hade kanske kunnat 

åka ut till klassen och tala med eleverna inför intervjuerna och personligen informerat dem om vad 

intervjun skulle handla om så att de visste mer exakt. För även då det stod i medgivandeblanketten att 

intervjuerna skulle handla om ”elevers uppfattning av buddhismen” var det en respondent som vid 

intervjuns början ställde mig frågan ”Visst skulle det här handla om buddhismen?” 

Jag tror även att elevernas personliga åsikter om mig samt deras erfarenhet av intervjusituationer eller 

känsla av säkerhet när det gäller området buddhism har påverkat det resultat jag kommit fram till i 

denna studie. Elever som tyckte att det skulle vara spännande att delta i en vetenskaplig studie, känner 

självförtroende nog när det gäller ämnet buddhism och har någorlunda goda erfarenheter av att jobba 

tillsammans med mig. Detta eftersom ingen elev tvingades till att delta i intervju, elever som inte kände 

sig någorlunda säkra på ämnet (eller att bli intervjuade) antagligen inte valde att ta med sig 

medgivandeblanketten hem och elever som inte tyckte om att jobba tillsammans med mig när jag var 

deras lärare under VFU perioden valde antagligen också att inte delta i studien. 

Att respondenterna arbetat med buddhismen så nyligen kan ha påverkat studiens resultat på många 

sätt. Bland annat kan tidpunkten göra att respondenterna minns mer vad de lärde sig än vad de hade 

gjort om arbetsområdet hade legat längre bak i tiden. Detta ser jag som positivt eftersom 

respondenterna hade mycket att berätta, men resultatet hade antagligen blivit annorlunda om de 

hade intervjuats om buddhismen t.ex. ett år efter arbetsområdets slut.  

Under intervjuerna valde jag att inte gå helt strikt efter intervjuguiden utan tillät som sagt vissa 

utsvävningar, omformuleringar av frågeställningarna och att mina frågor ställdes i lite olika ordning till 

olika respondenter. Anledningen till att jag tillät dessa förändringar var att jag ville skapa en god 

kontakt med respondenterna och få intervjun att kännas så naturlig som möjligt. Hade jag t.ex. avbrutit 

en respondent mitt i något hen verkligen vill berätta om tror jag att det hade skadat vår relation och 
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respondenten hade kanske därför blivit mindre benägen att berätta om andra saker som har att göra 

med buddhismen och det jag faktiskt söker information om. Detta ledde även till ett något försvårat 

sållningsarbete för min del då jag sökte beskriva resultatet av intervjuerna. Jag fick då sålla bort sådant 

som inte hade med ämnet att göra men detta extra arbete anser jag det vara värt för att respondenten 

vid en senare fråga kunde känna sig bekväm att tala så mycket hen ville utan att vara orolig att jag 

skulle avbryta.  

Vid valet av skola att genomföra intervjuerna på valde jag att välja mellan de skolor jag haft VFU på 

och därmed redan har god kontakt med lärare på. Detta val har flera konsekvenser för utfallet av min 

studie. Relationen mellan intervjuare och respondent påverkar på många sätt vad respondenten är 

villig att delge eller inte.  Bell skriver i Introduktion till forskningsetik (2006) om hur ett bias, en skevhet, 

kan uppstå i resultatet på grund av att intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar respondentens 

svar. I arbetet med intervjuguiden samt under intervjuerna har jag lagt stor vikt vid att försöka påverka 

respondenterna till så liten grad som möjligt. Men det faktum att jag sedan tidigare känner 

respondenterna påverkar hur mycket information eleverna vill delge mig. Det finns också möjligheten 

att eleverna minns något vi talat om vid något tidigare tillfälle och väljer att formulera sig på något 

särskilt sätt eller ge mig ett visst svar utifrån det.  

För att undvika skevhet på grund av att jag som intervjuare förutsätter vissa förutsättningar om 

respondenten valde jag att genomgående i intervjuerna aldrig tala om buddhister som ”dem” och 

respondenten och mig som ”vi”. Därigenom antog jag aldrig att respondenten tillhör eller inte tillhör 

någon religiös livsåskådning. Jag valde istället att formulera mig som till exempel ”Om du tänker på 

någon som är buddhist och någon som inte är buddhist…” för att inte göra något antagande. Om 

respondenten sedan valde att fastställa att hen inte var buddhist gick jag över till att tala om 

respondenten som någon som inte tillhör den buddhistiska livsåskådningen och t.ex. sätta in eleven 

som ”någon som inte är buddhist” eftersom det kan vara lättare för eleven att sätta sig in i frågan om 

hen kan tänka utifrån sig själv. Om någon respondent identifierar sig som buddhist och jag inte hade 

gjort detta val och istället hade talat om buddhister som någon annan tror jag att risken hade varit stor 

att respondenten hade känt sig obekväm eller förvirrad. Jag tror att det i sin tur medfört att 

respondenten kanske inte hade velat delge information om sin uppfattning av buddhismen vilket hade 

lett till att jag inte hade fått svar på vad elevens uppfattning av buddhismen faktiskt är. 

Något jag i efterhand inser hade berikat studiens resultat och analys är om jag även hade ställt frågor 

till eleverna  vilkas svar hade gett mig information om hur eleverna efter sin religionsundervisning 

funderat kring religionen de läst om. Samt hur de eventuellt vävt in något av dess lärdomar i sin egen 

livsåskådning. Men eftersom religionsundervisningen ska vara ickekonfessionell (Skolan och kyrkan, 

Skolverket, 2012) och jag under mina intervjuer ville hålla mig inom dessa ramar anser jag ändå att det 

var bra att jag höll dessa typer av frågor borta. Om någon elev ändå valde att delge mig sådana tankar 

var det uppskattat, men jag hade i vilket fall inte efterfrågat att eleverna skulle berätta om sina egna 

livsåskådningar. Sedan finns det sätt att ställa frågor som leder till sådana svar utan att eleven måste 

berätta om sin egen tro. Till exempel hade jag kunnat ställa eleven en hypotetisk fråga eller konstruerat 

ett påhittat case som eleven kunde fått ta ställning till. 
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5 Resultat 
Nedan presenteras resultatet av intervjuerna som genomförts. Vad som framkom under intervjuerna 

om respondenternas uppfattningar av buddhismen har sammanfattats till ett kortare avsnitt om varje 

elevs uppfattning om buddhismen, vad eleven kan, hur eleven har lärt sig det och varför eleven tycker 

att det är viktigt att lära sig om buddhismen. Att olika teman kan ha större eller mindre fokus i 

nedanstående avsnitt beror på att eleverna valde att besvara olika intervjufrågor med olika grad av 

utförlighet. 

5.1 Elev 1 
Buddhismen är en mindre religion men som utövas av många i Asien, det anser elev 1. Eleven kopplar 

främst religionen till Thailand där hen varit på semester och även varit med om en buddhistisk högtid. 

Denna upplevelse minns hen väl och kunskaperna hen samlade på sig där har utökats genom 

undervisningen. Eleven förklarar det så här ”Jag hade ingen aning om egentligen vad det [läs: de 

flytande skålarnas högtid] var för någonting först men nu vet jag det.”. Buddhismen är enligt eleven 

en religion som förs vidare från föräldrar till barn och eleven tror inte att ungdomar känner sig som en 

så stor del i religionen, utan det är främst föräldrarna som är religiösa, eleven förklarar: ”Det är en rätt 

gammal religion. Jag vet inte om det är så många ungdomar som är jättereligiösa, det är nog mest de 

vuxna tror jag, som är det och för det vidare.”. Eleven har dock goda generella kunskaper om religionen 

då hen beskriver korrekt fakta om t.ex. återfödelse, Nirvana och buddhistiska högtider samt ser 

symbolik i religiösa handlingar och ritualer. Någon större likhet mellan hur en buddhist lever och hur 

eleven själv lever kan hen inte se. Den anledning eleven ser till att de läser om buddhismen i skolan är 

att en ska lära sig om alla religioner och att det kan vara bra om någon sedan bestämmer sig för att bli 

buddhist eller om någon ska göra ett arbete om buddhismen i framtiden. Av skolans undervisning om 

buddhismen minns eleven att de läste i religionsboken om buddhismen och sedan fick göra muntliga 

redovisningar iför en mindre grupp.  

5.2 Elev 2 
Elev två har vissa kunskaper om buddhismens grunder och beskriver buddhismens syn på Buddha 

och återfödelse med viss tvekan. När hen talade om dessa saker tvekade hen ofta och lade till ord i 

sina meningar som påvisar att eleven inte är säker på den fakta hen berättar om. Denna osäkerhet 

uppvisas i elevens uttalande ”men sen så tror ju de på återfödelse… ganska mycket.”. Eleven anser 

sedan att buddhismen inte förespråkar en egocentrisk inställning eller materialism utan att dess 

utövare strävar efter ett lugn och att vara nöjd med det en har. Hen ser även en stark koppling 

mellan buddhismen och vissa geografiska områden, såsom Thailand. Att skilja på fakta om 

buddhismen och hinduismen tycker eleven är svårt. Eleven ser dock stora likheter mellan hur en 

buddhist och någon som inte är buddhist lever. Hen berättar att ”Alltså vi har, alla lever ju i ett hem. 

(…) Men ehm, sen så är vi människor. (…) Man lever ju fortfarande och går i skolan samma dagar”. 

Den skillnaden hen ser är att buddhister har vissa religiösa inslag i sin vardag. Denna uppfattning har 

eleven delvis på grund av att hen följt en buddhist på Snapchat under en tid. Hen tror även att 

buddhister som bor i Sverige firar kristna högtider utöver sina buddhistiska högtider med 

sammanhållningen högtider skapar som grund. Eleven anser att de blir undervisade om buddhismen 

eftersom det leder till förståelse för andra religioner. Sedan går hen vidare och kopplar förståelse till 

att det minskar utanförskap. ”Om man är kompis med någon buddhist och typ inte vet någonting så 

kanske dom känner sig typ såhär lite utanför. Men om man liksom vet lite mer så typ ”förstår”[eleven 

gjorde här citattecken] man lite ehm vad dom menar mera. Typ ”jag tror på nirvana” man bara ”oj 

vad är det?”. Eleven menar alltså att det blir ett minskat utanförskap för de med religiös bakgrund 

om elever i skolan lär sig om de olika religionerna. Hen anser också att kunskaper om olika religioner 

kan vara användbara i arbete mot rasism. Det eleven minns om undervisningen om buddhismen är 
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att de fick läsa texter om buddhismen, diskutera dessa i helklass och sedan göra häften om 

buddhismen. 

5.3 Elev 3 
Innan elev 3 läste om buddhismen i skolan såg hen buddhister som ett slags lugnt fredsfolk, hen liknar 

dem med hippies. Men hen berättar att när hen läste om buddhismen i skolan ändrades denna 

uppfattning. Även om hen fortfarande tycker att buddhister känns som lugna människor så berättar 

hen att ”Alltså jag tänkte typ att buddhister var typ såhär hippies (…) typ fredsfolk som typ aldrig gör 

någonting dumt. Men… så är det nog inte riktigt i verkligheten just nu tror jag för att jag tror alla liksom 

gör nått dumt någon gång.”. Det eleven minns från undervisningen i skolan är att de fick läsa häften 

om buddhismen, läste berättelser, har gjort filmer om buddhismen samt hade ett prov. Det hen 

fastnade mest för i undervisningen var de berättelser hen upplevde som humoristiska, som till exempel 

när Mara (en buddhistisk form av djävulen) blir uppblåst. När eleven berättade om denna historia brast 

hen nämligen ut i skratt. Att buddhister offrar mycket, t.ex. blommor är också något eleven talar 

mycket om. ”Jag var i Thailand och då fanns det mycket sånt här statyer överallt och vissa Buddha, 

mycket såhär folk som gick runt med grejer (…) som dom skulle offra”.  Eleven berättade att 

anledningen till att buddhister offrar är att de tror att de då kommer få något tillbaka för det senare. 

Eleven är medveten om att buddhismen finns att ta del av på sociala medier, tv och på andra ställen 

men de erfarenheter hen har av buddhismen är från resan till Thailand. En anledning hen ser till att 

lära sig om buddhismen i skolan är att det är bra att veta något om religionen om en någon gång möter 

någon som utövar den.  

5.4 Elev 4 
 Denna elev har ett antal personliga erfarenheter av buddhismen, bland annat vänner som är 

buddhister vilket har bidragit till elevens kunskaper om hur buddhister kan leva. Hen har också varit i 

länder där buddhismen är en vanligt förekommande religion. Även om hen inte anser sig lärt sig 

mycket om buddhismen genom sina vänner och erfarenheter så ger hen exempel på buddhistiska 

läror eller ting genom att berätta om sina erfarenheter. Hen berättar om ett minne då hen var med 

några vänner, däribland den buddhistiska vännen, och de hittade en myrstack. Eleven och några av 

de andra började peta in pinnar i myrstacken men då ingrep den buddhistiska vännen. Följande 

berättar eleven om händelsen ”Och då sa han till oss och sluta. För att såhära man inte (…) ska göra 

det och såhära sa han att alla, allt liv är såhära värdefullt och sånt.”. Från denna upplevelse drog 

eleven slutsatsen att buddhister är snällare än andra. Eleven tycker det är svårt att skilja på fakta om 

buddhismen och hinduismen men förstår stora samband inom buddhismen, t.ex. hur karma hänger 

ihop med återfödelse och Nirvana även om hen inte benämner allt detta med buddhistiska termer. 

Hen berättar även att hen innan skolans undervisning om buddhismen trodde det var samma sak 

som hinduismen och det eleven minns att de gjort när de arbetat med buddhismen i skolan är att 

läsa berättelser om religionen, diskutera berättelserna i helklass och utvärderat dem skriftligt. 

Skillnaden mellan buddhister och icke buddhister ser eleven som liten även om hen tar upp några 

vanor hen anser att särskilt buddhister har, t.ex. att de enligt eleven är vegetarianer och har ett 

lugnare förhållningssätt. När buddhism online diskuterades talade eleven om att hen inte mött 

buddhismen på internet men när jag frågade om hen tror att någon av dem hen talat med online är 

buddhist svarar hen ”Aa kanske”. Eleven anser att en bör lära sig om buddhismen för att det tillhör 

allmänbildningen.  

5.5 Elev 5 
Elev 5 har faktakunskaper om den buddhistiska livsåskådningen och berättar om sådant som att 

buddhister har tempel de går till, tror på återfödelse och karma. Hen jämför även detta med flera andra 

religioner och ser likheter och skillnader. Hen tror att en buddhist som lever i ett kristet land kan fira 
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kristna högtider, så här uttrycker hen sig: ”… det är ingen som säger att om du firar jul så är du inte 

buddhist längre.”. Eleven har goda kunskaper om var i världen olika religioner är vanligast men 

uttrycker inte att hen tror att en religion kan finnas på andra platser än där de är som vanligast, förutom 

att det kan finnas buddhister i Sverige. Hen har få personliga erfarenheter av buddhismen men har sett 

bilder på buddhistiska byggnader på sociala medier och har även tavlor som föreställer buddhistiska 

motiv, vilket hen minns väl. Hen resonerar även så att det är möjligt att hen mött en buddhist någon 

gång. Men i sådant fall vet hen inte om det. Varför en ska lära sig om buddhismen i skolan motiverar 

eleven genom att ge ett exempel: ”Om man åker utomlands och (…) man går någon sorts kanske 

guidetur så vet man lite som vad dom pratar om för man kommer någonstans och det är helt nytt, då 

är det inte alltid så lätt att hänga med… men om du vet lite sen innan så kan du, hänger du med bättre.”. 

Om guiden då skulle tala om buddhismen tänker eleven med andra ord att hen kan koppla detta till 

sina tidigare kunskaper och förstå mer av guideturen. 
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6 Tematisering av resultatet i analysen 
De frågor som ställdes till eleverna i åk 6 har kategoriserats utifrån studiens frågeställningar. Detta har 

gjorts för att jag sedan ska kunna analysera och dra slutsatser om hur pedagoger kan undervisa om 

buddhismen så att eleverna rör sig mot att förstå att religionen kan levas och uttryckas på olika sätt. I 

analysdelen återfinns därför en tematisk indelning av resultatet. I första hand är resultatet, eller 

elevernas svar, indelade efter min studies frågeställningar. 

 Vad kan eleverna om buddhismen? 

 Hur har eleverna lärt sig det de kan om buddhismen?  

 Varför tycker eleverna det är viktigt att lära sig om buddhismen? 

 

De resultat jag fått till dessa frågeställningar har jag analyserat utifrån Grimmitts och Deweys teorier 

samt Härenstams diskussion. Frågan vad eleverna kan analyserades utifrån Grimmitts teori att elever 

kan lära om eller lära av religioner. Denna teori finns beskriven under rubriken Teori. Hur eleverna har 

lärt sig om buddhismen har jag analyserat utifrån Deweys teori om traditionell respektive progressiv 

pedagogik. Mer om även den teorin finns under rubriken Teori. Resultaten som hör ihop med den sista 

frågeställningen, varför eleverna tycker att det är viktigt att lära sig om buddhism har analyserats 

utifrån Härenstams diskussion huruvida religionsämnets syfte är att förbereda för fortsatta studier 

eller om det är till för att hjälpa till att forma elevernas livshållning. Härenstams diskussion hör samman 

med Grimmitts ovan nämnda teori men jag har valt att se Härenstams diskussion kring 

religionskunskapsämnets syfte som en egen del då detta inte är något Grimmitt fokuserar på i sin teori. 

 

Tabell 1. Studiens resultat tematiserat. 

 Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 

Vad?      

Vad buddhister tror på.      

Hur buddhister lever.      

Vilket mål buddhister har 
med sin tro/sitt liv. 

     

Högtider och religiösa 
artefakter. 

     

Hur?      

Eleven har lärt sig genom 
skolans undervisning. 

     

 Traditionell 
pedagogik. 

     

 Progressiv 
pedagogik. 

     

Eleven har lärt sig privat.      

 Genom 
erfarenheter från 
resor. 

     

 Genom sociala 
medier och 
internet. 

     

 Genom möten 
med buddhister. 

     

Varför?      
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Eleven ser undervisningen 
som yrkesförberedande. 

     

Eleven ser undervisningen 
som 
personlighetsutvecklande. 

     

 

 

Vidare har resultatet delats upp i underkategorier. Resultatet till den första frågan har delats upp i fyra 

kategorier. Jag har med hjälp av Grimmitts definition av att lära om eller lära av (Teece, 2009) beslutat 

att tolka det så att elever som har fokus på de två första kategorierna, vad buddhister tror på samt hur 

buddhister lever, börjar nå kriterierna för att lära av religionen. Medan de svar jag har kategoriserat 

under de två senare kategorierna, buddhisters mål med livet samt högtider och religiösa artefakter, 

snarare uppvisar att eleven lärt sig om buddhismen.  

 

Resultatet till frågan hur eleverna lärt sig delades först upp i två underkategorier, hur eleven lärt sig i 

skolan och hur eleven lärt sig privat. Sedan kategoriserades hur eleven lärt sig i skolan in i traditionell 

pedagogik eller progressiv pedagogik efter Deweys teori (2004, kap.8). Jag har valt att placera in 

resultaten i denna del efter tanken att undervisningsmetoder där eleven endast får ta del av kunskap 

som redan finns, t.ex. då eleven har fått läsa i läroboken, placeras in i tabell 1 som traditionell 

pedagogik. Har eleverna däremot fått diskuterat eller själva skapat något i undervisningen, alltså 

deltagit i sådana aktiviteter som tvingar eleven att tänka själv, har detta placerats som progressiv 

pedagogik.  Elevernas privata lärande delades upp i erfarenheter från resor, sociala medier samt möten 

med buddhister just eftersom det var dessa sätt som framkom av respondenternas svar. Utifrån vilka 

kategorier som är markerade här går det att utläsa om eleven har privata erfarenheter av buddhismen 

och i sådant vill vilken sorts erfarenheter. 

 

Den tredje frågan har endast delats upp i två underkategorier. Dessa är om eleven anser 

religionsundervisningen vara en förberedelse för kommande studier/yrkesval eller om de ser 

undervisningen som någon som kan hjälpa dem i sin personliga utveckling eller formandet av sin 

livshållning som Härenstam (2000) uttrycker det. Dessa kategorier utgår med andra ord helt från 

Härenstams diskussion kring religionsämnets syfte.  

 

Avgränsningen mellan vilka kunskaper som är om och vilka som är av religionen var inte lätt att göra. 

Alla respondenter uppvisade nämligen grundläggande faktakunskaper på olika nivåer och alla 

respondenter sade också väldigt kloka saker vilka jag skulle placera som kunskaper av buddhismen. Att 

jag ändå kategoriserat det som jag gjort och därmed fått resultatet att en del elever inte har lärt av 

religionen beror på att jag gått efter Grimmitts definition av att lära om eller lära av. Jag skulle dock 

vilja påstå att alla elever vid något tillfälle uppvisade kunskaper av religionen vid något tillfälle genom 

någon klok reflektion eller liknande. Men med den definition som använts kan detta i denna studies 

resultat inte anses vara tillräckligt för att räknas som kunskaper av buddhismen.  
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7 Analys 
I tabell 1 har studiens resultat sammanställts enligt de tematiseringar som skapats utifrån studiens 

frågeställningar med hjälp av Grimmitts och Deweys teorier samt Härenstams diskussion. Nedan 

kommer dessa tolkade resultat att analyseras utifrån studiens bakomliggande teorier. Analysen har 

delats upp efter studiens frågeställningar och de tre didaktiska frågorna; vad kan eleverna om 

buddhism, hur har eleverna lärt sig det de kan om buddhism samt varför tycker eleverna det är 

viktigt att lära sig om buddhismen. I analysens avslutande stycke diskuteras några samband eller 

mönster jag tycker mig se i resultaten då de analyseras. 

7.1 Vad kan eleverna om buddhismen? 
Utifrån de resultat jag fick från intervjuerna skulle jag påstå att de flesta elever i vilket fall är på god 

väg att ta steg emot att lära sig av buddhismen och inte bara om den. Vad buddhister tror på var det 

område de flesta elever kunde mest om. Alla kunde räkna upp några grundläggande saker, som att 

buddhister tror på återfödelse, att buddhister tror att en kan uppnå Nirvana efter döden o.s.v. Det 

som var intressant med detta var att flera av eleverna också kunde berätta en hel del runt om sina 

ofta korta faktapåståenden när följdfrågor ställdes. En elev som gjorde det var elev 5 som förklarade 

återfödelsen inom buddhismen så där ”De tror att de såhär återföds i en annan kropp. Det kan va en 

ett djur eller en människa. Men du glömmer bort ditt (…) förra liv. Och om du gjort bra saker i ditt 

förra liv så kommer det gå bra för dig i ditt nästa, det kallas karma då.” Denna elev visar genom 

svaret kunskaper om buddhismen men inte kunskaper av religionen. Notera att elev 5 inte har 

särskilt många upplevelser av buddhismen privat som tabell 1 visar. De erfarenheter eleven har är 

ytliga möten med buddhismen som skett genom utlandsresor. 

När eleverna fick beskriva hur de tycker sig ha utvecklats från innan de läste om buddhismen i skolan 

tills nu när de har gjort det förklarade de att deras uppfattning av buddhister har förändrats mycket 

efter att de arbetat med religionen i skolan: ”Alltså jag tänkte typ att buddhister var typ såhär hippies 

(skratt) nej men att dom var såhär jättelugna och att dom liksom var typ fredsfolk som typ aldrig gör 

nånting dumt. Men… så är det nog inte riktigt i verkligheten just nu tror jag för att jag tror alla liksom 

gör nått dumt någon gång.” (Elev 3) Ett svar som detta anser jag, utifrån Grimmitts ena punkt i 

definitionen av att lära av religioner (Teece, 2009, s.7) ”Reflect on what might be learnt from 

religions in the light of one´s own beliefs and experience.” helt klart räknas som att eleven har lärt sig 

av buddhismen. Detta eftersom eleven utifrån sina nyvunna kunskaper om buddhismens utövare 

förändrat sin personliga uppfattning av dem. Genom detta svar visar eleven hur hen lärt sig saker av 

religionen genom att reflektera över sina kunskaper om den. Jag vill dock nämna att jag anser detta 

exempel vara ett av de mer genomtänkta svaren på liknande frågor där eleven fick möjlighet att 

berätta om hur de upplever att deras kunskaper utvecklats från arbetsområdets om buddhismens 

början till dess slut. Andra svar jag fick som handlade om vad eleverna upplevde sig kunna om 

buddhismen innan och efter arbetet kan enligt Grimmitts definition inte anses innebära att eleven 

lärt av religionen utan snarare om den. Ett exempel är det elev 5 berättade. ”Alltså det jag visste inte 

mycket alls. Jag visste typ att det var Buddha som typ bad till Buddha och så. Men jag visste inte så 

mycket om buddhismen då.”. I detta svar jämför eleven sina tidigare kunskaper om buddhismen med 

de hen nu har genom att säga att hen inte visste så mycket om buddhismen då, vilket står i motsats 

till att eleven under intervjun visar att hen nu har kunskaper om buddhismen. Svaret uppvisar dock 

inte den grad av reflektion som skulle krävts för att eleven skulle visat att hen lärt sig av buddhismen. 

För den skull betyder det inte att kunskaper om religionen inte är lika viktiga som kunskaper av 

religionen, de båda behövs för att bygga kunskap. Självfallet kan eleven reflekterat mycket kring 

buddhismen och lärt sig av den. Men det var  ingenting som framgick i elevens intervjusvar och det är 

det material jag grundar denna analys på. 
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Färre elever hade reflekterat över eller kunde berätta på ett informerat och genomtänkt sätt om hur 

buddhister lever. Alla elever kunde visserligen berätta något om vad en buddhist har för ritualer, t.ex. 

var det faktum att buddhister offrar eller beskrivningar av högtider sådant som ofta kom upp. Men av 

de fem intervjuade eleverna var det bara två som på något sätt redogjorde för hur de tänker att en 

buddhist lever i sin vardag eller under vilka förutsättningar eleven tänker att buddhister lever. När elev 

2 berättade om likheter och skillnader mellan någon som är buddhist och någon som inte är buddhist 

tog hen till exempel upp att de allra flesta människor lever i ett hem. Eleven fortsatte att tala runt detta 

en liten stund och avslutade sedan sitt svar med ”Sen så är vi ju människor”. Detta uttalande faller 

enligt min tolkning in under det av Grimmitts kriterier för att lära av en religion (Teece, 2009, s.7) som 

säger att personen i fråga ska ”Reflect on what might be learnt from religions in the light of one´s own 

beliefs and experience.”. Elev 4 berättade  att hen vet att buddhister lever som vegetarianer och 

värdesätter allt liv eftersom hen har vänner som är buddhister och som lever på det viset. Detta visar 

att eleven har reflekterat över sina upplevelser och lärt sig av dessa eftersom eleven också hade en del 

reflektioner kring dessa påståenden och inte tog dem för givna bara för att hens vänner som är 

buddhister lever så. Hen hade alltså lärt av buddhismen.  

Av de elever som intervjuades var det endast elev 2 som berättade mer utvecklat om buddhisters 

mål med livet. Ytterligare en elev, elev 3, nämnde kort att ”Buddhisters mål är att nå Nirvana och 

lugn och ro.” Elev 2  uttryckte mer utvecklade kunskaper angående buddhisters mål med livet  och 

kunde förklara hur en buddhist tänker att en kan nå Nirvana. Här följer en del av det samtalet mellan 

mig och  elev 2: :  

Elev 2: ”De försöker uppnå Nirvana. Det är typ deras mål så dom ska försöka att inte säga typ ”jag vill 

ha” hela tiden. Dom ska finna ro i livet. ” 

Jag: ”Mm det var intressant det du sa att man inte ska säga ”jag vill ha”.”  

Elev 2: ”Aa” 

Jag: ”Vad är det liksom vad är det som inte de vill ha?”  

Elev 2: ”Men typ såhär ”jag vill ha en ny mobil” ”jag vill ha en bil” eller liksom nått sånt. Mer att man 

inte direkt ska vilja ha saker hela tiden utan att man är nöjd med det man har. ” 

Att resonera på ett sådant sätt visar att eleven har förståelse för och kan ge en sammanhängande 

förklaring av ett utav religionens utövares mål och hur hen kan göra för att ta sig dit. . Anledningen till 

att jag ser resonemanget av elev 2 som kunskaper vilka lutar mer mot att eleven lärt av religionen, 

även om jag inte anser att detta svar fullt ut visar att eleven har gjort det, är att eleven till skillnad från 

elev 3 ger ett mer utvecklat svar och relaterar det till egna erfarenheter, som önskan att få en ny 

mobiltelefon. 

Buddhistiska högtider lyftes på något sätt i alla intervjuer. Antingen genom elevens initiativ eller 

genom att jag ställde följdfrågor som rörde buddhistiska högtider. Vad eleverna kunde om dessa 

varierade stort från elev till elev. Elev 4 kom inte ihåg om buddhister firar några speciella högtider 

medan elev 1 fokuserade näst intill hela sin intervjutid på att berätta om en buddhistisk högtid. I fyra 

av intervjuerna diskuterades det även om en buddhist skulle kunna fira kristna högtider om buddhisten 

bodde i ett kristet land. Alla elever som diskuterade detta tror att de flesta buddhister firar högtider 

som t.ex. jul, men att det då är för att det är kul eller för att träffa nära och kära. Eleverna tror inte att 

högtiden i sådant fall har någon religiös innebörd för buddhisten. Elev 5 sade under sin intervju ”Det 

är ingen som säger att det, att om du firar jul så är du inte buddhist längre.”. Kunskaper om högtider 

samt att jämföra religioner med varandra tillhör enligt Grimmitts definition, att lära om religioner och 
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därför får dessa slags kunskaper eleverna uppvisat anses vara kunskaper om buddhismen. Alla elever 

som intervjuades tog under intervjun upp något om ting med religiös anknytning, religiösa artefakter 

som jag kallar det i tematiseringen ovan. De religiösa artefakter eleverna talade om var statyer, 

blommor, snäckor och rökelser. Med andra ord artefakter kopplade till buddhisternas offergåvor. Men 

det är endast en av eleverna jag anser hade ett större fokus på detta område under sin intervju, på 

grund av det har jag endast markerat att en elev hade kunskaper om religiösa artefakter i tabell 1. Även 

dessa kunskaper tillhör att lära om religionen då det handlar om rena faktakunskaper om buddhismen 

samt kunskap om religiösa symboler. Möjligheten finns att elever lär sig av buddhismen genom 

religiösa artefakter eller symboler men det var inget jag genom min analys av intervjusvaren tolkar att 

de intervjuade eleverna gjort. 

7.2 Hur har eleverna lärt sig det de kan om buddhismen? 

7.2.1 I skolan 
Något anmärkningsvärt i resultatet är att alla intervjuade elever går i samma klass och har genomgått 

samma religionsundervisning. Ändå minns de väldigt olika saker av undervisningen. En del elever minns 

muntliga presentationer, en del minns att de jobbat genom att besvara frågor i häften, en del minns 

högläsning av religiösa berättelser, medan en elev (elev 3) minns skapandet av en film. Eleverna har 

alltså tagit fasta på olika delar i undervisningen. I tabell 1 har jag markerat om elevernas undervisning 

har varit traditionell, progressiv eller både och utifrån Deweys teori. Notera dock att resultaten har 

analyserats utifrån vad eleverna minns av undervisningen, inte vilken undervisning de faktiskt fått. 

Efter samtal med klassens lärare är det säkerställt att alla elever har deltagit i samma undervisning och 

alla de moment eleverna nämnt i intervjuerna har varit delar av undervisningen. Eleverna minns helt 

enkelt olika saker av undervisningen och det är alltså vad eleverna minns som jag sedan har analyserat.  

I resultatet framkommer att alla elever utom en minns delar av undervisningen som är både 

traditionella och progressiva. Den elev som inte minns någon undervisning som kan kategoriseras som 

progressiv, elev 4, minns endast eller berättade i vilket fall endast om att de i undervisningen fick läsa 

berättelser och sammanfatta dem, en sorts undervisning jag inte kan kategorisera som progressiv efter 

Deweys definition av de två olika sorternas pedagogik. Att fyra av fem elever upplevt att de fått ta del 

av undervisningsmoment som varit både traditionella och progressiva får ses som ett gott resultat. 

Detta då undervisningen enligt Dewey, för att vara framgångsrik och leda till lärande bör vara en 

kombination av en traditionell och en progressiv pedagogik.  

7.2.2 Privat 
Elevernas privata upplevelser som lett till kunskap kommer analyseras efter Deweys teori att 

erfarenheter leder till någon sorts kunskap och kan vara negativa eller positiva (2004). Teorin är 

kopplad till skolan och vilken pedagogik läraren använder i undervisningen men i denna analysdel väljer 

jag att tolka teorin något friare och kopplar den till elevers erfarenheter utanför skolan. Som Dewey 

skrivit leder alla upplevelser till konsekvenser för det framtida lärandet. Antingen kan erfarenheter 

hämma en framtida utveckling genom att vara negativa, förhärda personen i fråga eller begränsa hens 

tankesätt eller så leder de till att personen vidgar sina vyer och får mer kunskaper att knyta an till i 

framtiden. Därför är det viktigt att i vilket fall redogöra för elevernas upplevelser och erfarenheter av 

buddhismen privat, för att kunna se mönster mellan hens privata upplevelser och vad eleven sen kunde 

vid intervjutillfället. 

Alla elever som intervjuats har någon privat erfarenhet kopplad till buddhismen men dessas 

omfattning och påverkan på elevens kunskaper varierar stort. De vanligaste erfarenheterna var att 

eleven har varit utomlands i något land där buddhismen är den vanligaste religionen. Utifrån det hade 

eleverna olika erfarenheter beroende på vad de hade upplevt i landet och elevens ålder vid resan. Alla 
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elevers kunskaper var dock inte lika påverkade av erfarenheterna från utlandsresorna. Detta kan bero 

på att erfarenheter, som tidigare diskuterat, i vissa fall kan begränsa snarare än att bygga upp kunskap. 

Endast elev 2 och 4 hade privata erfarenheter av buddhismen som inte var kopplade till utlandsresor 

utan istället till möten med buddhister eller sociala medier. Dessa erfarenheter har enligt min tolkning 

av elevernas kunskaper samt hur de lärt sig om buddhismen bidragit stort till elevernas kunskaper om 

hur buddhister lever. Erfarenheterna har alltså varit positiva för eleven i den bemärkelsen att eleverna 

har lärt sig från dem. Att just dessa två elever även är de som i intervjuerna hade stort fokus på hur 

buddhister lever kommer tas upp senare under rubriken Samband och mönster. 

7.3 Varför tycker eleverna det är viktigt att lära sig om buddhismen? 
Fyra av fem intervjuade elever ser undervisningen som viktigt för sin personliga utveckling. Elev 1 

beskrev nämligen hur undervisningen kan vara värdefull ”kanske om man väljer att bli buddhist”, hen 

ser med andra ord undervisningen som viktig i det egna valet av religiös åskådning. Elev 2 beskrev 

hur kunskaperna hen erhållit genom undervisningen kan bidra till förståelse för andra samt kan vara 

till hjälp i den framtida yrkesrollen vilket kan ses som en del av den personliga utvecklingen.  

”Alltså jag tror att det är för att… det är viktigt att liksom veta vad andra folk tror. Och liksom ja, tror på. 

Tror jag är viktigt. (…) Men för att till exempel om man pratar med nån som är från en annan religion så 

kan man liksom… (…) det kan vara svårt och liksom prata med en om man inte vet nånting om den andra 

religionen eller vad dom liksom ser som rätt eller fel.”   

På det sättet uttryckte sig elev 2 angående undervisningens vikt för den personliga utvecklingen, hen 

ser det alltså som en del för att förstå sina medmänniskor. Till sist beskrev elev 5 om hur hen såg ett 

konkret användningsområde för kunskaperna om buddhismen i det privata livet: 

 ”Om man åker utomlands och (…) går någon sorts kanske guidetur så vet man lite som 

vad dom pratar om för man kommer någonstans och det är helt nytt, då är det inte alltid 

så lätt att hänga med… men om du vet lite sen innan så kan du, hänger du med bättre.” 

Härenstam (2000, s.146) benämner det ”En personlig livshållning [kan] formas genom en breddad, 

men inte nödvändigtvis helt strukturerad, kontakt med hela det mänskliga kulturarv som t.ex. de 

ickekristna världsreligionerna utgör” vilket är i överrensstämmelse med en stor del av läroplanens 

syfte för religionsämnet. Detta uttrycker, som tidigare nämnt under rubriken Teori, t.ex. ämnets vikt 

för att som läroplanen (Skolverket, 2011, s.198) uttrycker det ”… skapa förutsättningar för eleverna 

att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka 

och leva.”. Religionsämnet har också precis som alla andra ämnen som syfte att förbereda eleven för 

eventuella högre studier och i förlängningen ett jobb inom området. Det var endast elev 2 som enligt 

min tolkning berörde detta när hen berättade om vilken anledning hen ser till att de lär sig om 

buddhismen i skolan. Denna elev talade om att kunskaper om buddhismen behövs för att skaffa sig 

en sådan förståelse som krävs för att t.ex. arbeta mot rasism.  

Att så pass många elever ser personlig utveckling, eller formandet av en personlig livshållning som 

syftet med undervisningen kan kopplas till att undervisningen om ickekristna religioner idag inte ses 

som undervisning om exotiska religioner på platser långt bort. Den anses istället vara en förutsättning 

för att eleverna ska kunna leva i det mångkulturella samhället Sverige idag utgör. Det är Härenstam 

som beskriver detta fokusskifte i Kan du höra vindhästen? (2000).  

Det går dock att se en sammanflätning av dessa två syften eftersom den som utbildar sig för att senare 

jobba inom området på något sätt också utvecklar sin personliga hållning i frågor rörande området och 

därmed har format sin livshållning utifrån det hen lärt. 
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7.4 Samband och mönster 
Det blev av intervjusvaren tydligt att olika elever tagit fasta vid olika delar av undervisningen och har 

olika erfarenheter av buddhismen från sin fritid. Eleverna ser olika anledningar till att en lär sig om 

buddhismen i skolan men elevernas uppfattningar av buddhismen är ganska lika. I vissa fall tycker jag 

mig kunna se mönster mellan hur elever lärt sig och vad de kan om buddhismen. Dessa mönster 

presenteras här.  

En av de elever som varit i Thailand, elev 1, hade varit med om De flytande skålarnas högtid. Denna 

elev berättade gärna allt hen visste om högtiden och en stor del av intervjun diskuterades högtidens 

innebörd, vilka föremål som användes och vilken symbolik eleven tror att buddhister ser i högtiden 

och dess utförande. Eleven berättade om hur skålarna buddhisterna skickade ut i vattnet oftast 

fördes tillbaka med vågorna och förstördes. Som följdfråga till detta frågade jag eleven om hen tror 

att det spelar någon roll för buddhisterna att skålarna blir förstörda. Eleven förklarade då kortfattat 

men med stor insikt att det inte är själva handlingen som spelar roll utan att det är dess symbolik 

som är det viktiga ”Det var lite synd att alla båtar bara kom tillbaks med vågorna och allt blev förstört 

(…) [men] jag tror inte att det spelar någon roll. Jag tror bara tanken på att dom har släppt ut dom i 

vattnet gör dom lyckliga. (…) Det känns som dom har gjort det dom skulle göra.”. Denna sorts 

kunskap, förståelse för symbolik, räknas enligt Grimmitts definition som kunskap om religionen. 

Elevens svar var dock genomtänkt och kunskaperna har kommit till eleven genom reflektion över 

personliga erfarenheter i kombination med skolans undervisning då eleven förklarade att hen lärt sig 

mycket om högtidens innebörd i skolan vilket hen kopplade samman med sina erfarenheter. Dessa är 

kriterier för att lära av en religion. Min slutsats är att eleven har kunskaper om buddhismen som hen 

lärt sig av religionen. Flera andra elever berättade under intervjuerna om De flytande skålarnas 

högtid, men ingen annan uttryckte samma förståelse för högtidens innebörd eller genomtänkta 

argument. 

Endast elev 2 och 4 hade i sina intervjusvar stort fokus på hur buddhister lever i sin vardag. Dessa två 

elever är samma två som på något sätt har fått insikt i någon buddhists verkliga liv. Elev 2 har vänner 

som är buddhister och hen berättade under intervjun om hur hens vänner inte talar om sin religion så 

ofta, men att det märks på dem att de lever lite annorlunda, t.ex. är de vegetarianer och sätter stor 

vikt vid att bevara allt liv. Eleven gav ett exempel från när de hade varit ute i skogen och petat pinnar 

i en myrstack. Den buddhistiska vännen hade då bett de andra att sluta eftersom allt liv är värdefullt, 

något eleven var säker på är kopplat till att vännen är buddhist. Den andra eleven, elev 4, har aldrig 

talat med någon som är buddhist, men följde under en tid en buddhistisk kille på det sociala 

medieforumet Snapchat. Här kunde eleven se korta filmsnuttar från killens vardagliga liv. Eleven 

berättade att killen talade om religion ibland, men inte så ofta. Men att hen ändå fick se att buddhister 

lever precis som andra. De går i skolan samma dagar, bor i liknande hem och denna elev är alltså 

densamma som också sa ”Sen så är vi ju människor.” i sin jämförelse mellan buddhister och icke 

buddhister. Sambandet mellan att just dessa två elever har haft insikt i buddhisters vardag och sedan 

berättar om hur buddhister lever beror på att de har haft erfarenheter som berikat deras uppfattning 

av buddhismen. Detta kan jämföras med att elev 1 som inte mött buddhister i deras vardag utan endast 

vid större högtider och sett buddhister utföra rituella handlingar har uppfattningen att unga 

buddhister inte ser sig själva som en så stor del av religionen Hen ser istället buddhismen som en 

religion som endast utövas av de äldre generationerna. 

Elev 5 hade väldigt få privata upplevelser av buddhismen. Hen har sett bilder på sociala medier vilka 

föreställer buddhistiska statyer och byggnader samt sett tavlor på restauranger med buddhistiska 

motiv. Förutom detta har hen inga erfarenheter av möten med buddhismen. Däremot har eleven goda 

kunskaper om buddhismen, vart den finns och även andra religioner och deras utbredning globalt. De 



29 
 

stora kunskaperna om inte bara buddhismen utan även religioner, som denna elev har förvånade mig. 

På så sätt verkar det svårt att dra en tydlig gräns mellan att lära om och lära av religion. Det pekar mot 

behov av vidare studier om dessa två begrepp. Den undervisning eleven minns vittnar om att eleven 

fått både traditionell och progressiv undervisning, något som kan ha bidragit till elevens omfattande 

kunskaper om religion över lag.  
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8 Slutdiskussion 
För att sammanfatta resultaten av min analys skulle jag vilja påstå att även då jag till en början tyckte 

att de intervjuade elevernas kunskaper och erfarenheter var alldeles för lika för att få fram något 

resultat, upptäckte jag vid en djupare analys att så var inte fallet. Flera av eleverna hade liknande 

kunskaper om vad buddhister tror på. Alla elever berättade att de hade lärt sig genom 

undervisningsmoment jag tolkar som traditionella och många av eleverna har haft liknande 

erfarenheter. Men detta betyder inte på något sätt att de fem eleverna har tagit fasta på samma saker 

i undervisningen när det gäller buddhismen eller lärt sig samma saker av privata upplevelser som liknar 

den andra elevens privata upplevelse. Varje elevs kunskaper och sätt att tillägna sig dessa var unik, 

liksom meningen eleverna såg med att lära sig om buddhismen. Att det såg så olika ut från elev till elev 

kan bero på många olika saker, de jag redan tagit upp i denna uppsats är vilken sorts erfarenheter 

eleven haft samt vilken slags pedagogik den undervisande läraren använt sig av. Men det finns även 

andra faktorer jag tror kan påverka elevers lärande. Det kan vara t.ex. vilken inlärningsstil som passar 

eleven bäst, elevens privata situation vid inlärningstillfällen, elevens intresse för ämnet m.m. Som jag 

tidigare diskuterade i metodavsnittet var jag något missnöjd med urvalet. Jag ansåg att eleverna hade 

allt för liknande förutsättningar och erfarenheter. Men som ovanstående analys visat behövde likheten 

i förutsättningar och erfarenheter inte leda till likheter i elevernas uppfattning av buddhismen.  

Som Hartman beskriver i Barns tankar om livet (1986) har många personer inverkan på vad elever 

tycker och tänker om en religion och hur deras uppfattning av en religion mejslas fram. Det kan ha att 

göra med släktingars och vänners uppfattningar, tidigare upplevelser och möten, grupptryck eller egen 

religiös övertygelse. Men religion är också nära knutet till livsfrågor. I Lgr11 (Skolverket, 2011, s.198) 

står det till exempel att undervisningen i religionskunskap ”ska stimulera eleverna att reflektera över 

olika livsfrågor”. Det betyder alltså att religionsundervisningen, och i detta fall särskilt undervisningen 

om buddhismen, har en viktig funktion att knyta an till barns tankar om livsfrågor. För att skapa 

sammanhang och förståelse för sin omvärld tänker barnen som Hartman (2007) beskriver, precis som 

vuxna, mycket på livet och dess mening. Att hitta svar på dessa frågor kan vara svårt. Men eftersom 

det är ens föreställningar och uppfattningar som ofta ligger till grund för ens värderingar kan kanske 

undervisningen hjälpa eleverna att få en grund från vilken de kan utgå från när de själva funderar över 

dessa frågor. Jag tror därför att det är bra om religionsundervisningen uppvisar en bred syn på varje 

religiös livsåskådning och inte framställa någon religion eller livsåskådning som bättre eller mer 

trovärdig än någon annan. Detta krav på objektivitet finns redan i och med att den svenska 

religionsundervisningen ska vara icke konfessionell som Skolverket uttrycker bland annat i skrivelsen 

Skolan och kyrkan (Skolverket, 2012).  Men att ge eleverna en som jag uttryckte det, bred syn på varje 

religiös livsåskådning kan tyckas svårare. 

  I uppsatsens inledning beskrev jag denna studies didaktiska mål, vilket är att bidra med kunskap om 

undervisning om buddhism. Jag har haft ett särskilt intresse att undersöka elevers uppfattningar av 

buddhismen och deras kunskaper om att tro kan levas och uttryckas på olika sätt. Det jag utifrån 

studiens resultat och analys kommit fram till är att elever lär sig bäst när de har möjlighet att lära av 

buddhismen och får en uppfattning som innefattar att buddhistisk tro kan levas och uttryckas på olika 

sätt. Undervisningen eleverna fått i skolan har lett till mestadels kunskaper om buddhismen. Men jag 

kan ändå tydligt se att eleverna har lärt sig mycket av buddhismen. Den slutsats jag drar från detta är 

att elever oftast lär sig av buddhismen genom verkliga upplevelser och erfarenheter av religionen 

utanför skolan. Vilka eleven senare kan knyta an sin kunskap till. Sättet de flesta elever i denna studie 

fått verkliga erfarenheter av att möta buddhismen på är genom utlandsresor. Något som är svårt att 

åstadkomma inom undervisningens ramar. Något som däremot går att anordna är antingen besök till 

en religiös byggnad eller plats eller att klassen får besök utan en av religionens utövare. Denna slutsats 
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går hand i hand med Mimozas (2010) slutsats om hur elever vill att undervisningen ska genomföras, 

att eleverna gärna vill veta hur praktiserande trosutövare lever. Även Dahlgren, Hartman och 

Petersson (1977) belyser vikten av att väva in personliga erfarenheter av religion i undervisningen. I 

dagens skola som ofta använder sig av begreppet ”En skola för alla” är det därför viktigt att alla elever 

får möjligheten att skaffa sig personliga erfarenheter av religion och buddhismen. Det går inte att anta 

att alla elever får sådana upplevelser privat utan vill en lärare bedriva sin undervisning för att ge alla 

elever kunskap om livsfrågor som inte är steril, som Dahlberg, Hartman och Petersson (1977) uttrycker 

det, måste hen lägga upp undervisningen så att inslag av erfarenheter av religion ingår. Att genomföra 

ett sådant moment kräver, som Skolverket föreskriver i Skolan och kyrkan att läraren tillsammans med 

klassen genomför ett efterarbete kring upplevelsen så att eleverna inte lämnas handfallna med alla 

nya intryck en sådan upplevelse medför. Men denna metod, att eleverna får möta religionen, i detta 

fall buddhismen, i verkligheten är något jag utifrån denna studies resultat anser bidrar till att eleverna 

vinner stor mark i strävan mot målet från Lgr11 (2011, s.198) att ”bli uppmärksamma på hur olika 

människor inom religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.”. 

För att knyta an till uppsatsens inledning så tog jag där upp Engström Andersson och Norlanders studie 

Misstro (2009) där författarna har undersökt hur buddhismen porträtteras i media. Eleverna jag har 

intervjuat har i sina spontana tankar om buddhismen visat upp en bild som stämmer väl överens med 

den mediabild Engström Andersson och Norlander funnit. Eleverna berättade om buddhister som 

personer som strävar efter lugn och ro och har många stora fina statyer av Buddha runt sig, är lugna 

och fredliga. Därför skulle en vid första anblick nu kunna anse att min studie bara bekräftat denna 

platta uppfattning av buddhismen och dess utövare. Men som denna studies resultat och analys visat 

har eleverna mycket djupare bakomliggande tankar som ingår i deras uppfattning av buddhismen. De 

tänker ofta inte bara ett utan flera steg till i och med att de jämför religioner med varandra, ser likheter 

och skillnader inom och mellan religioner, tänker att buddhister kan leva och agera på olika sätt 

beroende på vilket samhälle de lever i samt reflekterar över de nyvunna kunskaperna om buddhismen 

i förhållande till sina personliga erfarenheter. Dessa personliga erfarenheter kan vara i form av resor, 

sociala medier eller till och med i vissa fall, genom vänskap med buddhister. Denna studies resultat 

fungerar som sagt som ett nedslag i elevernas religionskunskaper. De mål från Lgr11 som eleverna 

strävar mot ska vara uppnådda först i slutet av nian men jag anser att min undersökning visat att 

eleverna redan i åk 6, på grund av sina privata erfarenheter är på god väg att förstå det av Lgr11s mål 

(2011, s.198) vilket jag tog fasta på i denna studie. Att eleverna ska ”bli uppmärksamma på hur olika 

människor inom religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.”. Jag 

hoppas därför att eleverna i framtiden får ta del av en religionskunskapsundervisning som berikas av 

personliga erfarenheter vilka läraren ser till att eleverna får genom undervisningen, så som möten med 

verkliga religionsutövare, och att eleverna sedan får möjlighet att knyta an sina kunskaper till dessa 

erfarenheter. Får de det är jag övertygad om att inte bara elevernas uppfattningar av buddhismen 

kommer uppvisa en varierad uppfattning av buddhismen när de växer upp. Även mediabilden av 

buddhismen kan därigenom ändras till en bild som visar hur religion kan levas och uttryckas på olika 

sätt när det är dessa elevers generation som sitter vid tangenterna bakom de produktioner som bidrar 

till medias bild av buddhismen.  
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9 Behov av ytterligare forskning 
Som tidigare nämnt finns det väldigt lite forskning som riktat in sig specifikt på elevers uppfattning av 

buddhismen. De flesta västerländska forskare som riktat in sig på en viss religion har forskat om 

antingen kristendomen eller islam. Vid sökandet efter forskning om buddhismen specifikt fann jag en 

del forskning från asiatiska forskare som då ofta forskat om kulturkrockar mellan buddhismen och 

andra religiösa åskådningar eller hur buddhistiska elever upplever skolans värld. Det jag upplever 

saknas är forskning som analyserar hur elever ser på eller lär sig om buddhismen. Jag har funnit 

tendenser till denna sorts forskning i form av universitetsstudenters eller högskolestudenters 

uppsatser som på flera sätt berört relationen mellan elever och buddhism. Det är dock inget forskare 

ägnat sig åt. En skulle då kunna anse att det inte finns någon vikt i att forska om elevers uppfattningar 

om buddhismen, eftersom forskare inte tagit sig tid att göra det. Men i inledningen till denna studie 

har jag motiverat varför det är viktigt att sådan forskning bedrivs.  
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11 Bilagor 

11.1 Medgivandeblankett 
Hej,  

Jag heter Victoria Hedström och läser på lärarprogrammet. Jag ska göra en undersökning om 

elevers uppfattningar om buddhism. För att få reda på vilka uppfattningar elever har om 

buddhismen vill jag genomföra intervjuer med elever i årskurs 6. 

Om ni som målsmän och ert barn känner sig bekväm med att delta i denna undersökning 

behöver jag ert godkännande (medgivande). Svara ja eller nej genom att sätta kryss nedan. 

Alla intervjuer kommer att spelas in men det inspelade materialet kommer endast användas 

i samband med denna undersökning. Eleverna kommer vara anonyma i uppsatsen och den 

inspelade intervjun raderas när arbetet är klart. 

 Intervjun kommer genomföras den ___________.  

 

 

Ja, målsmän och elev samtycker om att delta i undersökningen. 

 

Nej, målsmän och/eller elev vill inte delta i undersökningen.  

 

 

_____________________________________________________________________ 

Datum och underskrift 

 

 

 

Vänliga hälsningar, Victoria Hedström 
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11.2 Intervjuguide 
 Förtydligande: - Det är inget prov. 

                            - Det finns inga rätt och fel svar. 

                            - Jag vill bara höra vad du har att säga helt enkelt. 

 Vad kul att se dig igen!  

Planer för ledigheten… 

Så ni har nyss läst om buddhismen… 

Har ni läst alla världsreligioner nu? 

 Så vad tyckte du om att jobba med buddhismen? 

 Kan du tala om några saker du minns om buddhismen? 

 Om du tänker på när ni jobbade med buddhismen, finns det då någon lektion/övning/ 

uppgift du särskilt minns? 

Berätta om den! 

Hur jobbade ni? 

Vad tyckte du om övningen? (rolig, svår, intressant, osv) 

Jobbade ni enskilt/grupp/par/helklass? 

Fick ni skriva/läsa/se/höra/prata osv.? 

 Vad skulle du säga att det finns för skillnader mellan hur en person som inte är buddhist lever 

och hur en buddhist lever?  

Firar de samma högtider? 

Gör den som inte är buddhist något som en buddhist inte gör? 

Gör en buddhist något den som inte är buddhist inte gör? 

 Ta upp något exempel som eleven sagt. Varför tror du att en buddhist gör så? 

 Har du varit utomlands någon gång? 

Har du någon tanke om varför jag frågar det när vi talar om buddhismen? 

Om fortfarande frågande, Vilka land har du varit i? 

Såg du någon som utövade någon religion/någon religiös byggnad osv. där? 

 Spenderar du mycket tid på sociala medier och internet i övrigt?  

Vilka medier brukar du vara inne på? 

Vilka hemsidor brukar du vara inne på ofta? 

Har du någon tanke om varför jag ställer den frågan när vi talar om buddhismen? 

 Har du kommit i kontakt med buddhismen på något annat ställe? 

T.ex. har du någon släkting/kompis som är buddhist? 

Har du läst något i en tidning/bok/tv om buddhismen? 

Har du lärt dig något om buddhismen vid något annat möte? 

 Vad visste du om buddhismen innan ni påbörjade arbetsområdet? 

 Om du tänker tillbaka till början av arbetet med buddhismen, vad tyckte du om 

arbetsområdet då? 

Var det intressant, roligt, svårt att förstå o.s.v.? 

 Ser du någon anledning till att du lär dig om buddhismen i skolan? 

Vid nej: Varför tror du att det står med i läroplanen? 

 


