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Denna uppsats presenterar utförandet samt resultatet av ett projekt som undersöker hur en
specifik undervisningsmodell (benämnd den vardagsreligiösa modellen i denna studie)
påverkar elevers förståelse för och engagemang i religionskunskap. Denna 
undervisningsmodell fokuserar på hur buddhism tar sig uttryck i troende buddhisters 
vardagsliv. I studien utförs ett projekt i vilket thailändska elever deltar genom att framställa 
sex planscher samt medverka på fotografier i ett bildspel som producerades av studiens 
författare. Planscherna och bildspelet användes därefter som undervisningsmaterial i en 
svensk skola, i Sverige, under en religionskunskapslektion för elever i åk åtta. De svenska 
eleverna diskuterade i fokusgrupper, både före och efter lektionen baserad på det 
thailändska materialet och ett vardagsreligiöst perspektiv, om både religion och 
religionskunskap. Genom dessa diskussioner, som spelades in, blev det möjligt att analysera 
vilka effekter lektionen haft i avseende på hur elever förstår samt engagerar sig i 
religionskunskapen. Resultatet av denna studie pekar å ena sidan på att denna 
undervisningsmodell medför att elever engagerar sig i religionskunskap genom att tillföra 
en känslodimension till lektionen vilken ger eleverna en autentisk upplevelse. Å andra sidan 
ifrågasätter även studien om eleverna uppnådde full förståelse för religionskunskapen. 
Lektion möjliggjorde dock för eleverna att inse att de troligen kommer att uppleva en 
användning för vetskap inom religionskunskap även utanför skolan, och därmed 
tillförskansade sig eleverna en viss förståelse för ämnet i fråga. Det är vidare troligt att 
läraren, då hon/han planerar lektionerna, behöver ha ytterligare två modeller (som 
presenteras i denna studie) i åtanke. Slutligen presenterar denna studie en diskussion om 
vilka pedagogiska implikationer resultatet av denna studie kan ha på hur religionskunskap 
bedrivs i svenska skolor.
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This paper presents the execution and the result of a project examining how a tutorial model 
(called the model of everyday religious practice) focusing on how Buddhism is expressed in 
the daily life of Buddhists believers, affects students understanding of and commitment in 
religious studies. In the project, Thai students have partaken by producing sex posters and a 
picture-show with the help of their own photographs and short texts. However, the picture-
show was mainly produced by the author of this paper. These posters and the picture-show 
were brought to Sweden to figure as teaching material during a lesson in religious studies 
for students in year eight in a Swedish school. The Swedish students participated in focus-
discussions about religion as well as religious studies before and after this lesson in order to 
make it possible to analyse the lesson´s affects, regarding understanding and commitment, 
on the students. In the result of this paper, this tutorial model appears, on one hand, to 
encourage students to commitment in religious studies by adding an emotive dimension to 
the lesson which helps the students to an authentic experience. On the other hand, it is not 
unequivocal whether the students did gain understanding or not for religious studies. The 
lesson enabled the students to see that they are likely to experience some usefulness of 
religious studies in their lives outside school and thereby the students gained some 
understanding for the subject. However, it is not clear whether this understanding is 
complete or not. It is likely that the teacher in planning the lessons also need to take two 
other tutorial models, presented in this paper, in consideration. Finally, this paper ends with 
a discussion about which impact the result of this study might have on how religious studies 
are thought in Swedish schools.   
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1 Inledning

Skolverket genomförde år 2003 en nationell utvärdering av grundskolan (NU-03). Denna 
utvärdering visar på två problem inom religionsundervisningen; för det första att eleverna 
har vaga kunskaper när det gäller främmande religioner och för det andra att ämnet har låg 
popularitet bland eleverna. Eftersom främmande religioner utgör mycket centrala delar av 
kursplaner (från år 2000) och läroböcker torde utvärderingens resultat inte bero på att 
avsnitt om dessa utelämnats i undervisningen. Resultatet kan istället bero på vilken modell 
som tillämpas i undervisningen, och därmed vilken förståelse denna modell ställer i fokus. 
Personligen håller jag för troligt att en anledning till den låga populariteten och de bristande 
kunskaperna är att eleverna inte upplever ämnet som relevant för deras liv eller vardag och 
därmed inte användbart utan överflödigt. Detta kan leda till att eleverna varken blir 
engagerade i ämnet eller får en förståelse för ämnets användbarhet. Slutresultatet riskerar då 
att bli dels en låg popularitet och dels att eleverna inte tillägnar sig några kunskaper. Som 
blivande lärare i religion är jag intresserad av att söka en lösning på de två problemen som 
NU-03 presenterar. Min förhoppning är att genom att använda en undervisningsmodell som 
fokuserar på det vardagliga perspektivet inom religion föra in eleverna i en personlig och 
vardaglig miljö som de kan relatera till. Därtill hyser jag hopp om att denna miljö kan leda 
till att eleverna dels engagera sig i och dels få en förståelse för en främmande religion. Inför 
studien har jag läst ett antal författare som publicerat forskares åsikter om hur 
religionskunskapen kan bli engagerande och uppskattad av eleverna. Det finns dock få 
svenska författare som publicerat sina åsikter inom ämnet religionsdidaktik och därmed har 
den tillgängliga förstahandslitteraturen varit begränsad. 

Jag har alltså undersökt hur en lärare kan komplettera undervisningen i religion med 
material som dels kan engagera eleverna och dels öka deras förståelse om en religion, 
buddhism, såsom den ter sig i en praktisk verklighet för de troende. Studien innehåller en 
projektdel som fokuserar på thailändska buddhisters ”vardagsreligion”, det vill säga den 
religion som de religiöst troende praktiserar i sin vardag i sina respektive samhällen och 
kulturer. Jag åkte till en skola på den thailändska landsbygden där jag förmodade att 
eleverna var mer eller mindre opåverkade av både ”icke-buddhisters” syn på buddhism och 
av en akademisk framtoning av religionen (vilken bland annat fokuserar på att tolka heliga 
skrifter). Dessa elever tillverkade planscher där de presenterar sin religiösa tro så som de 
upplever den i sin vardag. Samtidigt satte jag ihop ett bildspel som visade eleverna i sin 
vardagliga buddhistiska miljö. Efter fem veckor återvände jag hem och genomförde en 
religionskunskapslektion med en svensk skolklass med hjälp av det thailändska materialet. 
Därefter utvärderade jag om denna lektion, utformad efter en modell som fokuserade på 
vardagsreligion, ökade elevernas engagemang samt förståelse för buddhism. Till hjälp hade 
jag fokusdiskussioner som de svenska eleverna deltagit i både före och efter min lektion.

Min förhoppning är att denna studie ska vara av intresse för andra religionslärare och 
möjligen även för lärare i andra ämnen, då det troligen i alla ämnen är möjligt att tillföra en 
undervisningsmodell som anlägger ett vardagligt perspektiv. Denna studie handlar 
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visserligen om ett specifikt projekt men min intention är att även kunna dra mer generella 
slutsatser om religionsundervisning (se resultatets slutsatser, s. 38). 

Här följer nu en redogörelse för hur min förförståelse kan ha påverkat denna studie. Enligt 
da Silvas och Wahlbergs resonemang (1994) påverkas en studies metod av forskarens 
förförståelse genom att människosynen inverkar i valet av metod. Metodvalet i denna studie 
kan vara påverkat av min människosyn som går ut på att varje individ är en spännande 
människa med en komplex personlighet, värd att lära känna. Detta medförde att jag 
personligen åkte till Thailand för att möta elever där. Jag ansåg mig inte vara kapabel till att 
förmedla en autentisk bild av troende buddhister till de svenska eleverna utan att ha själv ha 
mött dessa buddhister. Utan detta synsätt hade denna studie möjligen kunnat baseras på att 
thailändska elever skickade material via posten till de svenska eleverna. Vad gäller 
människosynen kan vidare nämnas Grimmit (1992) som menar att hur en person besvarar 
livets frågor beror på vad hon anser det innebära att vara människa, alltså hennes syn på 
människan. Dessa frågor om livet bör enligt gymnasieskolans kursplan för religionskunskap 
A (från år 2000), RE1201, tas upp under religionslektionerna och det finns möjlighet att de 
även figurerar under lektionen med de svenska eleverna, då en lektion sällan går att 
förutsäga i sin helhet. Därför är det viktigt att jag, i min roll som lärare, kan förmedla en 
positiv människosyn på de thailändska personer som medverkat i studien. I övrigt kan mitt 
socialkonstruktivistiska synsätt, enligt vilket jag anser att människor lär i samspel med 
varandra, ha påverkat denna studies utformande. Detta synsätt har jag troligen förvärvat 
under utlandsvistelser vilka präglats av möten med andra människor. Genom dessa möten 
har jag insett vilka lärdomar jag själv kan erfara om jag tar del av de erfarenheter människor 
från andra kulturer än de traditionellt svenska har. I religionsundervisningen visar sig mitt 
socialkonstruktivistiska synsätt genom att jag inte vill att eleverna endast ska läsa om en 
religion utan att de ska få komma i kontakt med religiöst troende samt få möjlighet att 
diskutera om sina och andras upplevelser av religioner. Vetskap enligt mig handlar 
nämligen inte enbart om faktakunskaper, såsom namn och åratal, utan även om förståelse 
för vissa beteenden eller insikt i anledningen till vissa tänkesätt. Detta stämmer överens 
med läroplanen för grundskolan (Lpo94) vilken anser att olika synsätt på kunskap är 
naturliga inslag i skolan. På grund av min inställning till vetskap har jag i denna studie valt 
att studera resultatet av ett undervisningsupplägg som inkluderar att elever lär av 
buddhistiska elever. 
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2 Syfte

Min utgångspunkt för denna studie är att svenska elever idag har låg motivation till att 
studera religionsämnet i skolan samt att de har liten kännedom om främmande religioner. 
Min avsikt är att med hjälp av kontakter med skolor i Thailand utforma en lektion i 
religionskunskap baserad på en undervisningsmodell vilken fokuserar på religionens 
betydelse i vardagen inom främmande kulturer. Studiens syfte är att studera vad denna 
modell kan innebära för elevers förståelse och engagemang för religionsämnet när det gäller 
främmande religioner.

Definitioner: 
Vardagsreligion: Enligt Nationalencyklopedins ordlista (NEO) anger vardag ”ngt vanligt” 
(NEO, 1996, s. 506) medan ”vardaglig” betyder något ”som ofta sker eller förekommer 
eller används och därför inte är särsk. anmärkningsvärd, högtidlig e.d.” (s. 506). 
Vardagsreligion kommer utifrån denna definition att beteckna en religion som utövas av ett 
lands befolkning i deras vardag. Vardagsreligion i detta arbete får även stå i kontrast till 
”akademisk religion” som, enligt Olivestam, ”dominerar framställningen av elitens religion, 
den ideala, teoretiskt strukturerade och officiella religionen” vilken ofta figurerar i svenska 
skolors religionsundervisning.
Främmande religion: avser i denna studie alla de religioner som praktiseras i dag, förutom 
kristendomen vilken under lång tid varit förknippad med svenska samhället (och tidigare i 
hög grad var knuten till staten) och har avsatt spår även i de svenska läroplanerna.
Förståelse: enligt NEO (1995) är förståelse en ”inställning som innebär ett erkännande av 
att ngt kan vara berättigat” (s. 504) vilket i denna studie tolkas som att när eleverna anser att 
de bör studera religion har dessa elever även uppnått en förståelse för religionsämnet. 
Dogmatisk: ”överdriver tillämpningen av dogmer” (nationalencyklopedin, 2009), det vill 
säga prioriterar i hög utsträckning lärosatser som fastställts på ”en högre nivå”, till exempel 
i koncilium eller av påven.  
Existentiell: behandlar, diskuterar, eller filosoferar över frågor som anses viktiga för 
människans existens. 

Frågeställningar

1. Vilka skillnader i elevers förståelse till religionsämnet framkommer före och efter 
genomförandet av en lektionen baserad på en undervisningsmodell med fokus på 
vardagsreligion?

2. Hur visar sig elevernas intresse för religionsämnet före och efter samma lektions 
genomförande?

3. Hur kan elevernas syn på religion och religionsundervisning förstås i relation till 
olika undervisningsmodeller? 
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3 Vad är religion?

I nationalencyklopedins ordbok (NEO) står det att begreppet religion saknar en heltäckande 
definition eftersom religion rymmer flera olika fenomen. Ordboken ger dock några exempel 
på kännetecken såsom symboler, riter, myter och att religioner kan förklara livets mening 
eller mål samt ge moraliska riktlinjer. Oberoende av vad religion är menar von Brömsen 
(2007) att det i dagsläget är ett högst aktuellt ämne som ofta figurerar i flera medier och 
som exempel räknar hon upp ett antal tidningsrubriker (bland annat från GP den 20:e 
september: ”2000 munkar i marsch mot militären” (s. 6).) Hon nämner även i sin artikel att 

religion spelat en stor roll för de flesta människor i världen … Religiösa konsekvenser är mångfasetterade och 
griper långt in i … både individuella och institutionella sammanhang. Religion är således en social stark kraft 
i många samhälleliga praktiker (s. 7).

Detta är något som jag personligen instämmer i då jag genom egna erfarenheter fått 
uppfattningen att det på många platser runt om i världen inte handlar om att vara religiös. 
Hela befolkningen lever istället mer eller mindre omedvetet på ett sådant sätt att gränserna 
mellan religion, liv och kultur smälter samman. Om religionen skalades bort från dessa 
människors liv innebär det inte enbart att vardagslivet skulle komma att ändras utan att 
samhällets hela struktur och dess värderingar skulle falla bort. Ellis och Ter Haar (2004) 
bekräftar att många nationer i Afrika är uppbyggda på detta sätt, det vill säga på en 
integration av religion, politik och kultur och att även den politiska scenen har religiösa 
inslag. Även den svenska grundskolans kursplan för religionskunskap uttrycker att ”[i] 
många kulturer är religion något allomfattande som hänför sig till människans relation till 
hela sin tillvaro” (kursplanen för religionskunskap, 2000). Det finns dock personer som inte 
föredrar detta samhälleliga synsätt på religion utan förespråkar betydelsen av det 
individuella och personliga perspektivet. Larsson (2006), till exempel, hänvisar till Husserl 
som menar att en definition av religion måste innehålla en individuell struktur för vad som 
anses meningsfullt. Som framkommit av denna utläggning finns det olika syner på vad 
religion är och detta påverkar naturligt nog även religionsundervisningen i skolan. 



6

4 Vad är religionskunskap?

Religionskunskap är ett obligatoriskt ämne i grundskolan, och ingår även i flera program på 
gymnasiet. Detta ämne behandlar bland annat olika religioner såsom judendom, 
kristendom, islam, hinduism och buddhism. Hur undervisningen bedrivs samt vilket 
innehåll det fokuseras på varierar dock. Det är, som Westerberg (2002) hävdar, aldrig 
självklart vad en religionslärare ska lära ut utan det sker alltid ett val av vilket stoff, utifrån 
en närmast oändlig mängd, som ska behandlas. Det viktiga i ett didaktiskt perspektiv är 
enligt Westerberg att läraren är medveten om vilket innehåll hon/han väljer att behandla i 
undervisningen samt att läraren reflekterar över detta innehåll och är redo att diskutera det. 
Vilket innehåll som tas upp på lektionen styrs visserligen av läraren men påverkas även av 
litteratur samt kursplaner. Angående skollitteratur hävdar Olivestam (2006) att den till 
största delen behandlar elitens religion, det vill säga ”den ideala, teoretiskt strukturerade 
och officiella religionen” (s. 64). Denna religion skiljer sig oftast från folkets religion, som 
Olivestam beskriver som ”den praktiserade, dvs. den med verkligheten överensstämmande 
religionen” (s. 67). Denna senare form av religion kräver kursplanen (från år 2000) för 
religionskunskap A på gymnasiet att eleverna ska tillförskansa sig kännedom om. Eleverna 
ska nämligen ”kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i 
människors sätt att tänka och handla [… samt…] kunna reflektera över andra människors 
olika sätt att tänka om liv, tro och etik” (Kursplan för RE1201, 2000). Trots detta citat från 
en kursplan fokuserar religionsundervisningen sedan införandet av Läroplanen för den 
obligatoriska skolan från 1994 (Lpo94) i hög grad på religionernas system, det vill säga 
elitens religion, medan det personliga perspektivet ges lite utrymme. I Läroplanen för 
grundskolan från 1980 (Lgr80) betonades däremot i första hand det personliga, både 
erfarenheter och inställning till livsfrågor, samt aktuella händelser. Först i andra hand kom 
objektiva faktakunskaper såsom gudanamn. Här följer nu en presentation av tre olika 
modeller för hur fokus kan läggas i skolans religionsundervisning, det vill säga vilket 
innehåll som prioriteras i undervisningen. Den första modellen stämmer överens med Lgr80 
medan den andra modellen överensstämmer med Lpo94 samt vad Olivestam ovan kallade 
”elitens religion”. Den tredje modellen motsvarar en fokusering på vad Olivestam 
benämner ”folkets religion”. Alla modellerna återfinns i bilaga 1. 

Modell 1

Först presenteras här Myrgårds (1996) modell (se bilaga 1) som innehåller tre dimensioner 
och kan sägas vara konstruerad utifrån ett existentiellt tänkesätt. Det yttersta skiktet, det 
ytliga, kallar han den fysiska dimensionen och däri återfinns bland annat heliga skrifter, 
personer samt byggnader och även mat, musik och traditioner. I mellanskiktet, 
handlingsdimensionen, ligger bön, riter, fasta, meditation, begravning, med mera. Längst in, 
själva kärnan i religionen, kallar Myrgård tankedimensionen, det heliga, och där återfinns 
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livets frågor ur ett personligt perspektiv, till exempel liv-död, kärlek, rättvisa, Gud, mening. 
Om en lärare följer denna modell kommer fokus att läggas vid tankedimensionen och 
religionerna kommer att presenteras utifrån hur de ser på ”livets frågor”. Enligt min mening 
är detta ett svenskt eller västerländskt sätt att närma sig en religion. Religionen kommer 
främst att ses som ett verktyg vilket används för att filosofera över livet frågor samt hur 
människor bör bete sig. Detta skiljer sig mot hur människor i bland annat buddhistiska 
länder förhåller sig till religion. För dem handlar det i själva verket inte ens om att förhålla 
sig till religion eller att filosofera över den, utan om att leva den som en integrerad och 
ourskiljbar del av sin vardag på det sätt som Ellis (2004) menade ovan. Därför anser jag att 
eleverna möter buddhismen utifrån fel perspektiv om Myrgårds (1996) existentiella modell 
används. Däremot fungerar modellen om eleverna själva ska få fundera över samt diskutera 
de existentiella frågorna, vilket Lpo94 föreskriver att eleverna ska få möjlighet till under 
religionskunskapen. 

Modell 2

Myrgårds existentiella modell (se bilaga 1) kan kontrasteras mot Marklunds (1983) modell 
vilken visserligen kan sägas bestå av tre dimensioner men ter sig som en dogmatisk modell. 
Modellens första, grundläggande dimension framstår som en perifer del vilken behandlar 
kännedom om religionshistoria, förgreningar inom religionen och beteendemönster. 
Därefter följer en andra dimension på vilken eleverna bör tillägna sig kunskaper om samt 
förståelse för tron och livet för den religiösa. Slutligen når eleverna den tredje dimensionen 
vilken betraktas som den centrala delen och där får eleverna insikt i trons centrala begrepp 
såsom kunskaper i heliga skrifter. En lärare som följer denna modell kommer därför att 
värdera kunskaper om händelser och tankar från till exempel koranen eller bibeln som 
centrala delar på elevernas religionslektioner. Det bör dock tilläggas att Marklund endast 
har utformat sin modell utifrån kristendomen. Med denna modell ser jag som ett problem 
att kunskaper som rör religionens nuvarande utbredning, praxis och tankar, värderas till en 
mellandimension och därmed som mindre viktiga. Likväl är kännedom om nutidens 
religiöst troende viktigt i dagens mångkulturella samhälle, eftersom eleverna kommer att 
möta människor med varierande religiös tro både i elevernas egen miljö och när de reser 
utomlands. Vid dessa möten behövs då kunskaper inom religion för att underlätta samvaro 
och samtal under mötena. Undervisning som fokuserar på hundraåriga eller tusenåriga 
skrifter kommer troligen eleverna att uppleva som oanvändbar och därmed obefogad. 
Däremot fungerar modellen väl när/om eleverna ska studera religionshistoria. 

Modell 3

Den tredje modellen (se bilaga 1) kallar jag den vardagsreligiösa modellen och den är ett 
försök av mig att skapa en ny modell som riktar sig mot en religionsundervisning som 
betonar uttryck för dagens religioner i bland annat Thailand, där det buddhistiska folket 
snarare lever i sin tro än filosoferar över den. Därför kan denna modell anses spegla min 
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syn på hur en religionslärare bör prioritera lektionsinnehållet. Modellen består av samma tre 
dimensioner som Myrgårds (1996) existentiella modell men i denna modell kan ingen av 
dimensionerna betraktas som varken ytlig eller som en kärna. Istället är dimensionerna 
placerade ovanpå varandra då jag anser att de bygger på varandra. Längst ner, som själva 
basen för religionen, befinner sig tankedimensionen med ”livets frågor” och även heliga 
skrifter samt personer såsom profeter vilka tolkar samt besvarar dessa. I denna dimension är 
till exempel buddhistiska munkar och judiska rabbiner bevandrade. Utifrån den lägsta 
dimensionen har en andra dimension byggts upp, den fysiska dimensionen, som består av 
heliga byggnader, kyrkoåret/buddhistiska kalendern eller motsvarande och tillbedjan eller 
motsvarade. För till exempel politiker är det viktigt att känna till denna dimension eftersom 
den är en förutsättning för att kunna bygga ett fungerande samhälle för en religiöst troende 
befolkning. Däremot kan det leda till religiös extremism när politikerna bygger samhället 
utifrån sin tolkning av tankedimensionen. Den fysiska dimensionen behöver även finnas för 
att en religiöst troende ska kunna strukturera upp sitt liv. Allra längst upp återfinns 
handlingsdimensionen med seder, högtidsfirande, sånger, fasta, med mera, och allt detta är 
grundat, samt vilar, på de båda undre dimensionerna. I denna dimension befinner sig 
majoriteten av den religiöst troende befolkningen. De riter, sånger, med mera som är 
självklara delar av befolkningens vardagsliv är visserligen grundade på de undre 
dimensionerna och befolkningen har även viss kännedom om de undre dimensionerna men 
de ägnar relativt lite tid till att filosofera över dessa dimensioner. Om denna modell används 
i skolundervisning betyder det att tyngdpunkten i undervisningen hamnar på 
handlingsdimensionen i syfte att förbereda eleverna för möten med dagens religiöst troende. 
Problemet med denna modell är dock att den troligen endast kan användas för att studera 
religioner i de fall religionerna utövas i samhällen där religionen utgör en integrerad del av 
samhällsuppbyggnaden. Om religionen inte är integrerad i samhället blir troligen följden att 
de religiöst troende rör sig i alla dimensionerna samt att delar av den fysiska dimensionen 
inte går att upprätthålla (vilket vidare kan resultera i att vissa delar i handlingsdimensionen 
inte går att utföra). I denna studie kommer dock denna modell att undersökas eftersom 
främmande religioner utgör en väsentlig aspekt av studien. 
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5 Religionsundervisningens uppdrag

Grundskolans kursplan för religionskunskap från år 2000 lyfter fram att 
religionskunskapens syfte bland annat är att eleverna ska uppnå en förståelse för 
”sambandet mellan samhälle och religion” (kursplan för religionskunskap, 2000). Detta 
svarar i första hand mot att eleverna bör få en förståelse för dimension två i den 
vardagsreligiösa modellen. Furenhed (2002), däremot, anser att religionsundervisningens 
uppdrag delvis är att hos eleverna både skapa förståelse för andra människor och förmåga 
till inlevelse. Beaktas de tre modellerna vidrörs förståelsen för andra människor av dels den 
innersta dimensionen i Myrgårds (1996) modell och dels av den översta dimensionen i den 
vardagsreligiösa modellen. Furenheds uttalande motsvarar även att eleverna bör prioritera 
Olivestams (2006) så kallade folkliga religionen (den vardagsreligiösa modellen) och inte 
den elitiska religionen (Marklunds, 1983, modell). Å andra sidan ska eleverna i enlighet 
med kursplanen för religionskunskap på grundskolan även ha kännedom om olika 
världsreligioners ”symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar” (kursplan för 
religionskunskap, 2000). Detta betyder att eleverna även bör få insikt i dels Marklunds 
(1983) centrala dimension (berättelser) och dels Myrgårds fysiska dimension (symboler) 
och hans handlingsdimension (riter). 

Redogörelsen ovan medför att eleverna ska erhålla förståelse för religionens plats i 
samhället och för den religiöst troende samt få kännedom om religionens centrala 
berättelser med mera, i syfte att kunna bilda sig en egen välgrundad uppfattning av 
religionen. Som visats betyder detta att undervisningen behöver beröra alla tre modellerna 
samt olika dimensioner i dessa, men i fokus i denna studie befinner sig den vardagsreligiösa 
modellen.
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6 Förutsättning för studiens 
genomförande

I denna del redogörs först för de fördelar som följer med att inlemma ett internationellt 
perspektiv i denna studie. Därefter skildras skolmiljön för de thailändska elever som deltog 
i studien, och slutligen redogörs för arbetssättet i den svenska klassen under den tidsperiod 
som förlöpte under mellan elevernas deltagande i studiens fokusdiskussioner.   

Fördelarna med ett internationellt perspektiv 

Det internationella perspektivet är förankrat i Lpf94 då läroplanen föreskriver att 
”Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder skall 
främjas” (Läroplan för det frivilliga skolväsendet, 2006, s. 4). Bortsett från uppdraget enligt 
läroplanen finns det ytterligare minst två anledningar att tillämpa ett internationellt 
perspektiv på religionsundervisningen. Den första anledningen är att dagens religiöst 
troende ska få en chans att framställa sin egen religion såsom de ser på den och såsom den 
ter sig i den vardagsreligiösa modellens översta dimension. Detta beror delvis på Furenheds 
(2002) åsikt att lärarens inte bör försöka ”överföra sin egen förståelse till sina elever” (s. 
137). Eleverna bör istället ha möjlighet att bygga upp en egen förståelse efter att ha 
delgivits flera personers framställningar. Detta får medhålla av Said (ref. i Härenstam, 
2000) vilken ifrågasätter om någon person överhuvudtaget kan komma med en sann 
framställning av något. Said anser att alla framställningar ”är fångade i framställarens 
språk, […] kultur, egna institutioner och politiska miljöer” (s. 76). Härenstam menar därför 
att framställningen av en religion måste bygga på respekt för de religiöst troendes egen 
beskrivning. Samtidigt, menar han, är det svårt, eller omöjligt, för framställaren att bortse 
från sin egen etnocentrism då ”hela ens begreppsapparat är formad ur en annan idéhistorisk 
tradition” (s. 119). Med detta som bakgrund är det rimligt att eleverna får möta flera olika 
framställningar av en religion för att bilda sig en egen uppfattning om den. Dock bör den 
viktigaste framställningen vara den som presenteras av en religöst troende som lever i ett 
samhälle präglat av den specifika religionen. Därigenom följer att ett internationellt 
perspektiv blir angeläget när eleverna ska studera en främmande religion. I denna studie 
möjliggörs det internationella perspektivet, samt en framställning av religiöst troende, 
genom min resa till en skola i ett land där religionen, som de svenska eleverna ska studera, 
dominerar.

Den andra anledningen till att en resa till religionens ursprung är viktig, är att det material 
som förs med hem kan ge eleverna en upplevelse ”som berör deras känslor och inte bara 
deras förnuft” (Olivestam, 2006, s. 77). Detta anser Olivestam vara första ledet i en kedja 
som ger eleverna nya insikter som de sedan ska kunna tillämpa i samhället. Efter 
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upplevelsen bör eleverna reflektera genom att försöka förklara sin reaktion för varandra, 
och läraren bör i sammanhanget även belysa vissa fakta.

Skolmiljön i Thailand

De thailändska eleverna som deltog i studien befann sig i tre radikalt olika skolmiljöer. 
Ungefär fem personer var munkar, vilka studerade på ett munkuniversitet och var i 
tjugoårsåldern. Deras undervisning (om än inte ämnena) påminde om svenska 
universitetsstudenters undervisning. Det som skiljde var den buddhistiska präglingen, som 
till exempel att lektionerna var förlagda så att munkarna skulle klara av att utföra sina 
plikter som munkar gentemot ”sin by”.  

Ett tiotal elever utgjorde den andra gruppen som deltog i studien och dessa gick på en 
privatskola under kvällar, helger och lov. På dagtid gick de alltså på olika statliga skolor.
Den privata skolan bestod av två rum vars interiör var relativt illa medfaren och saknade all 
form av IT likväl som annat skolmaterial. På skolan, som drevs av en enda lärare och 
hennes barn, studerade totalt 80 elever vilka var mellan tre och tjugo år gamla. Det enda 
som läraren och eleverna hade att tillgå var en white-board, slitna skolböcker, 
anteckningsblock, blyertspennor, ett fåtal radergummi, engelsk-thailändsk/thailändsk-
engelsk ordbok och ett par planscher med siffror samt thailändska bokstäver. Där finns även 
bord med tillhörande bänkar i trä, alternativt sittmattor, golvfläktar och myggmedel att 
tillgå, vilket var av yttersta betydelse för att kunna studera i det varma klimatet. 
Undervisningen består i att arbeta utifrån böckerna med enskilda uppgifter och under 
lärarens enskilda handledning. Endast när eleverna deltog i denna studie arbetade de i 
grupp. Vad gäller buddhismens inflytande över denna skola tycktes det vara frånvarande, 
bortsett från en plansch på en gudom, men eleverna levde i övrigt i en buddhistisk miljö 
samt studerade under dagtid på skolor där buddhismens inflytande var påtagligt.   

Den tredje skolan är statlig och utgörs av flera vackra byggnader. Där går totalt 2000 elever 
i åk sju till åk tolv och varje klass består av mellan 35 och 40 elever. Undervisningen 
påminner om den i Sverige, men tillgången till undervisningsmaterial är mer sparsamt och 
lärarna anser själva att de inte klarar av att ge varje elev den hjälp de har behov av. 
Klassrummen har fyra stora takfläktar och alla fönsterluckor samt dörrar hålls öppna för 
luftcirkulationens och svalkans skull. Detta medför dock att det konstant är högljutt i 
klassrummet. Ytterligare en faktor som skiljer från svenska skolor är den buddhistiska 
prägeln. Även om eleverna studerar traditionell vetenskap deltar de även i meditation och 
buddhistiska festivaler. Här tycks religion och vetenskap framstå som två delar av en helhet 
vilka kan samexistera utan att inkräkta på varandras område. 

Arbetssättet i den deltagande svenska 
klassen
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Klassen som deltog gick i årskurs åtta och hade fått en ny religionslärare vid terminsstarten. 
Detta betydde att när jag mötte dem första gången hade de endast haft den nya läraren under 
en dryg månad medan när jag mötte dem andra gången hade de haft denna lärare i 
ytterligare sex veckor. Här följer nu exempel som läraren gett på innehållet i sin 
undervisning om judendom, kristendom och islam under de sex veckor som förlöpte mellan 
mina båda besök. Vad gäller undervisningsmetoden har läraren haft genomgångar med 
hjälp av Powerpoint och bilder. Läraren har även haft instuderingsfrågor samt avslutat 
momentet med de tre monoteistiska religionerna med ett skriftligt prov. Utöver detta har 
klassen även fått besök av en imam till vilken de kunde ställa frågor, och eleverna fick göra 
en ”fyrahörnsövning”. En sådan övning går ut på att eleverna får ta ställning till en fråga 
och beroende på sin åsikt placerar de sig i olika hörn som på förhand ha bestämts motsvara 
vissa åsikter/svar.     

Eleverna själva uppgav under fokusdiskussionstillfällena att de fått studera om dessa tre 
religioner och en elev tillade ”Och så har vi jämfört dem” (elev 25). Innehållet tycks ha följt 
Marklunds (1983) dogmatiska modell då eleverna nämnde att de studerat fastan inom islam, 
och i tidigare årskurser ”atmer” (syftar troligen på atman inom hinduism). En elev yttrade 
även ”att man måste be och så här, till Gud och så här” (elev 15) och därför har eleverna 
troligen även studerat viss religiös praxis. Vad gäller arbetsformen tog eleverna upp att de 
fått göra intervjuer och ha debatter under religionslektionerna. 
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7 Det första problemet inom 
religionskunskap

Som tidigare nämnts behandlar denna studie två problem inom religionskunskapen i skolan; 
att eleverna har vaga kunskaper om främmande religioner samt att deras engagemang i 
religionsundervisning är lågt. Det första problemet samt förslag på lösning kommer här att 
beskrivas mer utförligt.

En nationell utvärdering för grundskolan (NU-03), som genomfördes av skolverket 2003, 
visar att elever har en bristande kunskap inom ämnen utanför elevernas erfarenhetsvärld, 
och däribland återfinns bland annat främmande religioner och kulturer. Detta problem 
exemplifieras av Härenstam (2000) som beskriver ett besök av en tibetansk buddhistisk 
munk i Karlstad. Munken fick läsa en faktaruta om buddhismen, vars information återfinns 
i den svenska skolans läroböcker, och förvånades då över informationen om att livet 
beskrevs som ett lidande. Trots att svenska elever får lära sig att Buddha har sagt detta, har 
dagens troende tibetanska buddhister inte tolkat sin religion på detta sätt. Alltså, den 
buddhistiska munken kunde inte relatera innehållet i religionskunskapen till sin 
erfarenhetsvärld vilket betyder att svenska elever troligen har än svårare att relatera 
kunskaperna till sin erfarenhetsvärld. 

Religionsundervisning och elevers vardag

Med hänvisning till islamologen Jan Hjärpe hävdar Westerberg (2002) att det är dags ”att 
överge det traditionellt givna, institutionernas läror, till förmån för folkliga religiösa 
uttryck” (s. 6). Denna studie vill bidra till att studera hur det kan ske i 
religionsundervisningen. 

Då elevers kunskapsbrister, enligt NU-03, tycks bestå i att eleverna inte kan relatera 
undervisningen till sina egna erfarenheter eller vardag, borde lösningen ligga i att visa på att 
religiositet förekommer i en vardaglig miljö i vilken även eleverna kan komma att befinna 
sig i vid något tillfälle, till exempel vid utlandsresor. Den vardagsreligiösa modellen sätter 
just de religiöst troendes vardag i fokus. Som det ser ut i dag, menar Härenstam (2000), får 
eleverna i sina läroböcker möta författare som i sina beskrivningar av en religion fastnat för 
till exempel riter och symboler eller föremål. Författarna beskriver alltså det synliga och 
påtagliga vilket inte någon av undervisningsmodellerna lägger fokus på. Även Härenstam 
anser att riter samt religiösa föremål troligen är mindre väsentliga för de religiöst troende. 
Han föreslår vidare att det är de mindre påtagliga idealen och idéerna inom den religiösa 
tron som är väsentliga för de troende. Tamminen och Vesa (1982) tar även han avstånd från 
det synliga och menar att: ”I själva verket handlar religion inte bara om ett system av 
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begrepp, utan uttryckligen om en tolkning av världen eller livet och om ett sätt att ”leva”” 
(Tamminen & Vesa, 1982, s. 44). Författarnas prioritering av hur religiöst troende lever 
överensstämmer med fokus i den vardagsreligiösa modellen medan Härenstams (2000) 
tankar motsvaras av kärnan i Myrgårds (1996) modell. 

I enlighet med den vardagsreligiösa modellen bör alltså eleverna ha möjlighet att relatera 
religionsundervisningen till en vardagsmiljö. För att uppnå detta menar Olivestam (2006) 
att läraren måste sträva efter att placera eleverna i en autentisk miljö som kan skapa 
autentiska upplevelser och därmed utöka elevernas erfarenhetsvärld. Det är dock inte alltid 
nödvändigt för eleverna att själva möta autentiska personer på autentiska platser, utan det 
räcker att lärarna vistas i den autentiska miljön för att skapa en förutsättning för eleverna att 
uppleva det autentiska lärandet. Läraren bör alltså dels besöka heliga platser i främmande 
religioner och dels möta människorna där för att kunna fungera som en mediatör, snarare än 
en informatör, mellan religionen och eleverna. Olivestam menar vidare att det därefter är 
viktigt att läraren använder sig av sina egna upplevelser och bilder i undervisningen. I 
denna studie har det funnits förutsättningar för elevers autentiska lärande i och med att jag, i 
egenskap av lärare, vistats i Thailand samt mött eleverna där och därtill skapat ett bildspel 
om buddhistiska ungdomars vardag med egna bilder som de svenska eleverna fått ta del av 
vid min hemkomst. Furenhed (2002) delar Olivestams (2006) åsikt om vikten av det 
autentiska lärandet då Furenhed (2002) menar att eleverna bör uppleva en religion ”inifrån” 
för att kunna skapa sig en förståelse för religionens betydelse för de troende. Furenhed 
hävdar att om eleverna får möta enskilda troende människor kan elevernas bild av 
religionens funktion och betydelse förändras så att ”schabloner upplösas och förståelse bli 
möjlig” (s. 132). 

Däremot framkommer genom Furenheds resonemang att Olivestams (2006) så kallade 
autentiska lärande som uppnås genom att läraren förmedlar sina upplevelser inte är 
tillräcklig. Furenhed menar vidare att läraren inte på egen hand förmår att ge eleverna 
möjlighet att uppnå en förståelse för religionerna. Därför framstår det som rimligt när 
Franck (2002) hävdar att religionsundervisningen behöver vidgas genom samverkan med 
verksamheter utanför skolan. Detta stöds av Lpf94 som framhåller att skolan inte själv kan 
”förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva” (Läroplan för det frivilliga 
skolväsendet, 2006 s. 6). Även Grimmit (1992) menar detsamma då han uttrycker att en 
individ, såsom en lärare, endast kan ha en begränsad uppfattning samt utrycker sin 
personliga åsikt istället för något generellt. Konsekvenserna av att eleverna endast har en 
kunskapsförmedlare blir att eleverna enbart har möjlighet att tillgodogöra sig lärarens 
erfarenhet och inte de troendes autentiska erfarenhet. Likväl är även det teologiska, 
generella, perspektivet begränsat eftersom detta perspektiv påminner om Olivestams (2006) 
elitiska religion som eleverna hade svårt att ta till sig. Därför kan det för eleverna vara 
önskvärt att ta del av en autentisk miljö som inte enbart framställts av läraren och av den 
anledningen kommer denna studie att presentera material från ett buddhistiskt samhälle som 
buddhistiska elever själva fått utforma.

Även von Brömsen (2007) ifrågasätter om elevernas lärande verkligen kan ha sin grund 
enbart i lärarens undervisning. I skolorna, menar hon, betonas religionens individuella 
dimension (vilket är fokuset i Myrgårds modell) vilket gör att ”det samhälleliga 
perspektivet tenderar … att blekna bort och framstår för elever som om det saknar relevans” 
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(s. 7). von Brömsen (2007) anser alltså att religionens plats i samhället är viktig men menar 
samtidigt att denna inte framkommer i skolornas religionsundervisning. Genom att 
applicera den vardagsreligiösa modellen i religionsundervisningen kommer fokus att flyttas 
från det individuella till den samhälleliga dimensionen. Detta byte av fokus uppnås även om 
eleverna själva tar del av den autentiska religiösa miljö som samhället uppvisar och då 
undviks både Olivestams (2006) elitiska religion samt att endast lärarens egen uppfattning 
förmedlas till eleverna. Detta vänder sig dock Larsson (2006) emot då han tvärtom vill att 
skolan utökar betoningen på det individuella meningsskapande som en tro omfattar. Likväl 
tycks Larsson inte mena att läraren på egen hand klarar av att ge eleverna möjlighet till ett 
individuellt meningsskapande. Larsson anser nämligen att det är viktigt med ett 
internationellt perspektiv i klassrummet då han menar att ”det som tidigare sågs som 
främmande och långt borta befinner sig nu i det egna vardagsrummet” (s. 11). Ett 
internationellt perspektiv kan enligt Larsson göra eleverna redo för ett samhälle där det 
lokala möter det globala, likaväl som det globala i varje lokalt samhälle får en egen färg och 
mening. Denna studie tar för det första fasta på att det saknas ett samhälleligt perspektiv i 
religionsundervisningen och undersöker därför en undervisning enligt den vardagsreligiösa 
modellen vilken inbegriper den religiöst troendes vardagsreligion såsom den ter sig i 
samhället. För det andra innehåller studien ett internationellt perspektiv för att föra in det 
globala i klassrummet i syfte att göra ge eleverna en förståelse för religioner/samhällen som 
skiljer sig från det traditionellt svenska men som de behöver vara redo att möta i sina egna 
vardagsliv.     

Kunskap och religion

Det inledande exemplet, om den buddhistiska munken som inte kände igen sig i 
skolböckernas beskrivning av buddhism, pekar även på ett annat problem; vilken kunskap 
är det som eleverna borde ha tillägnat sig under religionskunskapen, men som de enligt 
NU-03 saknar? Sjödin (2001) skriver om den mångfald som begreppet kunskap innehåller. 
Han behandlar först vetenskaplig kunskap och att den inhämtas via ”Det rationella och 
empiriska utforskandet av verkligheten” (s. 18). Denna form av kunskap utgör ingen central 
del i någon av undervisningsmodellerna men kan relateras till en av de perifera 
dimensionerna i vardera av modellerna. Vidare menar Olivestam (2006) att 1994-års läro-
och kursplaner angående religionsundervisningen inte enbart ska förmedla faktakunskaper. 
Sjödin (2001) fortsätter med att framhålla att den vetenskapliga kunskapen numera dels är 
ifrågasatt av både unga människor och av vuxna, dels att denna kunskap endast är en av 
flera kunskaper eller vägar till kunskap. Sjödin menar att människor har börjat inse det 
relativa inom vetenskapliga rön, det vill säga att det inte finns endast ett sätt att framställa 
saker och ting på. Detta märks i Härenstams (2000) skildring av hur västerländska 
författare, som även nämns i skollitteratur, beskriver buddhism. Härenstam menar att även 
om författarna strävar efter objektiva fakta kan de inte uppnå detta, utan böckerna grundar 
sig på författarens egna ståndpunkter inom politik och ideologi. Som exempel beskriver han 
hur olika afrikanska religioner har skildrats beroende på om författaren har varit protestant 
eller katolik. När en författare ska beskriva buddhism bär hon/han för det första med sig 
sina egna erfarenheter av sin egen miljö som jämförs med buddhismen. För det andra bär 
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han/hon med sig sin egen kunskapssyn samt sina värderingar som appliceras på 
buddhismen. ”Hur mycket forskaren än strävar efter objektivitet, så är han ändå bunden av 
en begreppsapparat som i sig implicerar vissa värdeorienterade förutsättningar” 
(Härenstam, 2000, s. 126). För att ytterligare komplicera framställningen av en religion 
menar Härenstam att det inte finns några klara skiljelinjer mellan fakta och värderingar i 
fråga om religions- och kulturbeskrivningar. Detta medför att det inte är objektivitet som 
beskrivs utan antagonistiska bilder av ”oss själva” som resulterar i föreställningarna om ”de 
andra”.

Ovanstående resonemang om kunskap visar på flera svårigheter i strävan att utöka elevers 
kunskap om en religion. Därav undersöker denna studie inte elevers kunskaper om 
buddhismen utan elevernas förståelse för religionen i fråga samt deras förståelse för 
religionsämnets befintlighet. Elevers förståelse för dessa två faktorer påverkas bland annat 
av läroböckerna. Härenstam (2000) menar att dessa böcker endast behandlar ett fåtal av alla 
de olika traditioner som återfinns inom buddhismen, men samtidigt får böckerna det att 
framstå som att dessa traditioner är de enda inom buddhismen. ”de som studerar 
buddhismen har haft en tendens att endast koncentrera sig på en mycket liten del av den 
buddhistiska traditionen och anta att detta gäller hela denna tradition” (s. 13). Detta medför 
att eleverna inte får insikt om religionens mångfald och dess mångfasetterade innehåll utan 
enbart presenteras en förenklad version. Vad gäller den buddhism som beskrivs i 
läroböckerna är den en form av västerländsk idealbuddhism som västvärlden har fastnat för 
eftersom västvärlden idag, enligt Härenstam, har ett behov av en rationell religion. Därför 
bortser författarna från drag som återfinns i den existerande buddhismen, i dess flertaliga 
former, och fokuserar istället på Indiens ursprungliga buddhism och texter. När eleverna 
därför studerar sina läroböcker får de en begränsad samt av västerlänningar färgad 
buddhism och kan därför inte uppnå förståelse varken för den specifika religiösa tro som 
religionsanhängarna utövar eller för religionsutövarna själva.

Den förståelse som eleverna inom religionsundervisningen förväntas tillägna sig är enligt 
kursplanen för religionskunskap A på gymnasiet att ”kunna beskriva och förstå hur religion 
och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla” (Kursplan för 
RE1201, 2000). För att eleverna ska nå dit behöver undervisningen sträva efter att skapa 
förståelse för nutida religiöst troende och för det ändamålet är den vardagsreligiösa 
modellen lämplig. Det bör även nämnas att Lpo94 kräver att eleverna ska lära för livet, och 
inte bara för skoltiden: ”Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram alla i samhället behöver” (Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, 2006, s. 5). Detta är något som Olivestam (2006) betonar. Han menar att det 
är viktigare för eleverna att lära om folkets religion, än om elitens, eftersom eleverna har 
nytta av att ha en förståelse för folkets religion i möten med religiöst troende människor i 
vardagliga situationer. Däremot har endast de elever som ska studera vidare inom teologi 
användning av kunskaper om elitens religion. Som dagens religionsundervisning är upplagd
menar Olivestam att undervisningen domineras av elitens religion, då dels vissa lärare 
bedriver oreflekterad undervisning och dels nuvarande läromedel i religion presenterar 
denna religionsform.
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Sammanfattning problem 1

För att lösa det problem som NU-03 presenterade är det alltså viktigt att bestämma vad 
eleverna behöver ha förståelse för, folkets religion eller elitens religion. 
Religionsundervisning bör även sträva efter utöka elevernas erfarenhetsvärld så att den 
inbegriper främmande religioner för att därigenom öka elevernas kunskaper om dessa 
religioner. 
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8 Det andra problemet inom 
religionskunskapen

Denna studie grundar sig även på ett annat problem inom religionskunskapen som NU-03 
påvisar, nämligen att religionskunskap är ett av de ämnena i skolan som eleverna är minst 
intresserade av och bland de samhällsorienterade ämnena hamnar det allra sist. I denna 
studie antas att den låga populariteten hänger ihop med att eleverna inte är engagerade i 
ämnet och därför fokuseras i denna del på hur elevernas engagemang kan ökas. Då 
engagemang i ett ämne är nära sammanbundet med motivation till att studera ämnet 
kommer längre fram i denna del även att nämnas Olivestams (2006) kommentarer till hur 
elevers motivation kan ökas. Först presenteras dock Olivestams kommentarer till varför 
religionskunskapens popularitet samt elevernas engagemang i den har börjat sjunka. Enligt 
honom har detta skett i samma takt som religionsundervisningen successivt upphört att vara 
konfessionell och börjat, på ett vetenskapligt sätt, behandla alla världsreligionerna. 
Olivestam hävdar i detta sammanhang att ”Objektiviteten uppnåddes visserligen men på 
bekostnad av engagemang och angelägenhetsgrad. Religionsundervisningen blev en trist 
historia som egentligen inte angick vare sig lärare eller elever” (s. 30). Detta medför att 
även elevernas engagemang (såväl som deras förståelse) i religionskunskapen påverkas av 
vad undervisningen sätter i fokus. Elevernas engagemang beror även på hur angeläget 
ämnet framstår för eleverna, det vill säga om det berör elevernas vardagliga liv. Dessa två 
faktorer medför att elevernas engagemang påverkas av vilken undervisningsmodell läraren 
utgår från. Personligen föreställer jag mig att ett engagemangsskapande inlägg i 
undervisningen är ett vardagsreligiöst perspektiv, uppbyggt utifrån den vardagsreligiösa 
modellen. Eleverna får under lektionen skapa en personlig relation till nutida människor 
som utövar religionen i fråga i sin vardag. Olivestam (2006) har ett liknande synsätt; han 
anser att elevernas engagemang torde öka om läraren minskar på det vetenskapliga 
tillvägagångssättet och istället berör eleverna på ett personligt plan.

Utbildningsdepartementets svar på religionskunskapens minskande popularitet var att 
religionsundervisningen på gymnasiet i 1994-års läro- och kursplaner ”inte [fick] reduceras 
till att bli faktaförmedlande” (Olivestam, 2006, s. 33). Vidare fick de inte heller ”begränsas 
till att ge färdiga bilder av religioner och livsåskådningar” (Olivestam, 2006, s. 34). Istället 
föreslår grundskolans kursplan för religionskunskap (från år 2000) att eleverna bör få 
möjlighet till ett personligt engagemang genom en upplevelse- och känslodimension. 
Olivestam (2006) föreslår, däremot, att för att öka religionsämnets popularitet behöver 
elevernas motivation till att studera ämnet öka. För att öka en elevs motivation bör eleven, 
enligt Olivenstam, bli emotionellt berörd. Han hänvisar till Martin Bubers tänkesätt om att 
gå från ”jag-det-relationen till den autentiska jag-du-relationen” (Olivestam, 2006, s. 47). 
Det betyder, inom religionskunskapen, att elevens syn förändras på så sätt att istället för att 
se religionsundervisningen som innehållande ett antal objekt som ska studeras får eleverna 
en personlig relation till ämnet. Denna personliga relation leder vidare till en fördjupning i 
ämnet, personliga ställningstaganden, som i sin tur leder vidare till engagemang hos 
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eleverna. För att skapa jag-du-relationen föreslår Olivestam att elevens vardag, eller någon 
känd upplevelse bland eleverna, ska användas i undervisningssituationen. I denna studie 
presenterar troende buddhistiska elever sin vardag för svenska elever i syfte att skapa en 
jag-du-relation (istället för en opersonlig jag-det-relation) samt en emotionell beröring som 
bör öka de svenska elevernas engagemang. 

Även Tamminen och Vesa (1982) anser att elevernas motivation till att studera 
religionskunskap behöver ökas. Han framhåller några olika motivationer som viktiga av 
vilka en, emotionella motiv, tar hänsyn till elevernas erfarenheter i undervisningen så att 
undervisningen upplevs som betydelsefull. Ytterligare en motivation anser författarna vara 
en aktivitetsbefrämjande motivation, närmare bestämt, variation av lärostoff, infallsvinkel 
samt arbetssätt. Detta är variationer som denna studies projekt har som bas och 
intresseinriktning i religionsundervisningen för den deltagande svenska klassen.   
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9 Metod 

I den metodiska delen redogörs för vilken typ av undersökning som genomförts, på vilka 
grunder som deltagarna i undersökningen valdes ut, hur studien genomfördes samt redogörs 
det för studiens trovärdighet och slutligen beaktas forskningsetiken. 

Metodval

Den här studien grundar sig på en kvalitativ undersökningsmetod, därför att studien dels 
strävar efter att utvärdera elevers engagemang i religionsundervisning, vilket är svårt att 
göra en kvantitativ beräkning av. En kvalitativ undersökningsmetod, däremot, innebär 
enligt Bell (2000) att forskaren försöker bilda sig en uppfattning av hur människor upplever 
sin värld. I detta fall handlar frågan om elever upplever religionsundervisning med ett 
vardagsreligiöst perspektiv som engagerande. Däremot strävar den kvalitativa forskaren 
inte efter att svara på frågor angående hur många, hur mycket eller hur stor del någonting 
utgör. Enligt Starrin (1994) har inte en kvalitativ studie en lika precis mätprecision som en 
kvantitativ studie. Inte heller kan en generalisering ske utifrån en kvalitativ studie utifrån ett 
representativt urval. Ytterligare en anledning till att det inte går att generalisera en kvalitativ 
studie är att kvalitativa studier, enligt Starrin, behandlar subjektiva varseblivningar, vilket 
betyder att studiens resultat beror på de deltagande subjekten samt att studien inte gör 
anspråk på att vara objektiv och därmed inte heller universell. Däremot menar Starrin att 
det går att utveckla en teori, baserad på en kvalitativ studie, som rimligen kan appliceras i 
olika situationer men ändå leda till samma resultat.

Mer specifikt kommer ett hermeneutiskt tillvägagångssätt att användas i denna studie, det 
vill säga i denna studie kommer tolkning att appliceras på elevutlåtandena som utgör 
underlaget för studiens resultat. Innebörden av att tolka är enligt Ödman (2007) att ange vad 
något, till exempel en text eller ett uttalande, betyder. I en hermeneutisk studie har, enligt 
Ödman, tolkandet som funktion att tydliggöra, eller klargöra, det som ska tolkas, vilket här 
är elevutlåtandena. Detta innebär ofta att forskaren anger orsaken bakom till exempel 
utsagan. I denna studie innebär det att jag studerar elevernas utlåtanden i syfte att upptäcka 
vad utlåtandena tyder på, till exempel att elevernas utlåtanden pekar på att deras 
religionslärare använt en dogmatisk undervisningsmodell. Orsaken till elevernas utlåtanden 
kan därmed vara att de fått en dogmatisk undervisning i religionsämnet. Att tolka är något 
som alla människor gör när de inte förstår verkligheten men ofta vet inte personen i fråga 
att hon/han tolkar utan anser sig ange ett faktum. I en hermeneutisk studie är det däremot, 
enligt Ödman, viktigt att vara medveten om att det finns ett flertal sätt att tolka ett utlåtande, 
händelse eller textstycke på. ”Samma verklighet kan ses från olika aspekter” (Ödman, 2007, 
s 63). Det tolkade, här elevutlåtandena, bör därför överensstämma med både den verklighet 
som tolkaren (jag) avser och den verklighet den tolkade (eleven) avser. För att uppnå detta 
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är det viktigt att forskaren inte glömmer att under tolkningen titta tillbaks på 
ursprungsvillkoret, vilket är tillvägagångssättet under analysprocessen i denna studie. 
Ödman uppmärksammar dock på att det finns en gräns för hur nära forskarens tolkningar 
kan komma verkligheten. Därför kommer det i studiens resultatdiskussion att visas på 
tolkningsvariationer av elevutlåtandena och det kommer att ifrågasättas vilken tolkning av 
elevutlåtandena som är mest riktig. En anledning till att forskarens tolkningar inte helt kan 
överensstämma med den tolkades verklighet beror på att Ödman menar att detsamma, som 
Paul Ricoeur anser gäller för texter, även gäller för muntliga uttalanden. Vid tolkningen av 
en text är det ”texten som ska tolkas, inte författarens avsikter med den” (Ödman, 2007, s. 
43-44) och därav följer att det är elevernas utlåtanden som ska tolkas, inte elevernas 
intentioner med desamma. Detta beror på att utlåtandena i själva verket säger mer än vad 
eleverna ursprungligen menade med dem. Beroende på att det är utlåtandena, snarare än 
intentionerna med dem, som tolkas presenterades inte studiens resultat för de deltagande 
eleverna innan arbetet med studien var helt klart.   

Det hermeneutiska perspektivet har även påverkat utförandet av studien på så sätt att ett 
kvalitativt tillvägagångssätt samt fokusdiskussioner använts. Sjöström (1994) menar för det 
första att det i en hermeneutisk studie är viktigt att forskaren dels är intresserad av ämnet 
han/hon studerar, dels har en viss förförståelse för ämnet och i studien syftar att utöka sin 
förståelse. Detta leder vidare till Stukát (2005) som beskriver den djupare förståelsen som
att undersöka vad och hur elever lär sig, vilket pekar på ett kvalitativt undersökningssätt, till 
skillnad mot kvantitativa metoder som svarar på hur mycket elever lär sig under olika 
betingelser. Detta tillvägagångssätt passar denna studie eftersom den syftar till att ta reda på 
vad elever lär sig under ett specifikt undervisningsupplägg. I en hermeneutisk studie 
utnyttjas vanligen kvalitativa intervjuer där den intervjuade beskriver med egna ord, vilket 
påminner om fokusdiskussionerna denna studie baseras på. I intervjuerna tittar forskaren 
efter likheter samt skillnader i deltagarnas utlåtanden och därefter kategoriserar forskaren 
dessa (Sjöström, 1994). Då skillnaderna i denna studies elevutlåtanden endast var små har 
inga kategorier bildats, men utlåtandena har likväl strukturerats upp utifrån sina likheter och 
skillnader.   

Vidare bygger denna studie på en fallstudie vilket innebär att studien fokuserar på att 
studera en viss företeelse, ett så kallat ”case” (Bell, 2000). Fallet eller företeelsen som är 
aktuellt i denna studie har jag själv konstruerat och därefter genomfört i praktiken. Det 
handlar följaktligen om elever uppnår förståelse för buddhismen samt engageras med hjälp 
av en lektion om hur thailändska buddhistiska elever lever i sin vardag. I en fallstudie är det 
enligt Bell brukligt att använda sig av observationer och/eller intervjuer men andra metoder 
kan tillämpas då det är behövligt. I denna undersökning har inga observationer utförts utan 
eleverna har, i så kallade fokusgrupper bestående av fyra elever vardera, efter lektionen fått 
diskutera fritt utifrån ett antal givna frågeställningar. Detta kan liknas vid gruppintervjuer 
och var i denna studie ett lämpligt sätt att nå ut till alla eleverna i en klass.  

Dessa fokusgrupper användes alltså i syfte att samla in information. Fokusgrupper används, 
enligt Vaughn, Schumm och Sinagub (1996), i icke-kvantitativa studier och består av 
informella grupper på sex till tolv någorlunda homogena personer vilka diskuterar frågor 
som en närvarande moderator förberett. I denna studie valdes dock gruppstorleken till fyra 
elever av två anledningar. För det första rekommenderar Olivestam (2006) denna 
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gruppstorlek och för det andra kan det vara svårt att särskilja sex röster från varandra. 
Fokusdiskussionerna i denna studie spelas nämligen in i syfte att analyseras, och då behöver 
jag kunna skilja rösterna åt. Själva syftet med att använda sig av fokusgrupper är enligt 
nämnda författare att få fram deltagarnas känslor, attityder och idéer om ämnet de 
diskuterar, vilket är behövligt för att analysera om eleverna är engagerade i 
religionsundervisningen. Fördelarna med att använda fokusgrupper i denna studie är att i 
grupper framkommer en mångfald syner på vad verkligheten är vilket är förenliga med 
hermeneutisk undersökning. Under fokusgrupperna i denna studie är min förhoppning att 
eleverna ska uppvisa en mångfald syner inom religionens område. De olika versionerna, 
eller synerna, framkommer enligt författarna då deltagarna i diskussionen får lägga fram 
sina olika åsikter och perspektiv. Vidare menar både Vaughn, m.fl. (1996) och Kvale 
(1997) att gruppintervjuer medför att deltagarna uppmuntras till interaktion med varandra, 
och inte enbart med en moderator. Detta kan leda vidare till större öppenhet samt att 
deltagarna vågar forma åsikter om ämnet. Det hela blir ett samspel mellan 
intervjupersonerna i vilket spontana uttalanden troligen figurerar. Gruppdiskussioner kan 
även leda till att relevanta frågor, som inte moderatorn tänkt på, tas upp och belyser ämnet, 
vilket i denna studie skulle kunna medföra, för resultatet, relevanta inlägg i diskussionen. 
Problematiken med fokusgrupper är, som Kvale (1997) belyser, att moderatorn inte har full 
kontroll över situationen och därmed datainsamlingen bli kaotisk vilket leder till svårigheter 
med att systematisera åsikterna. Genom att använda mindre grupper, på fyra personer, som i 
denna studie, bör dock denna risk minska. 

Urval

Två urval gjordes i denna studie; för det första valdes de thailändska klasserna som skulle 
delta. Detta skedde till stor del på grundval av yttre omständigheter då det enda jag kunde 
påverka var om jag ville använda mig av en skola i en landsbygdsort eller i en stad. Jag 
valde skolan i en landsbygdsort därför att eleverna där förhoppningsvis skulle vara mindre 
influerade av utlänningar och deras uppfattningar om vad buddhism är. Däremot kunde jag 
på denna ort välja ut vilka skolor som skulle delta och för att få en variation sökte jag upp 
en privat skola, en statlig skola och munkuniversitetet. I var och en av dessa skolor ställde 
en klass/grupp upp på att delta i studien. På den privata skolan deltog en grupp på tio elever 
mellan 13 och 18 år, medan i den statliga skolan deltog en klass i åk 8. Denna sista klass 
valde jag ut dels därför att de var i samma ålder som den svenska klass som deltagit i 
studien, dels för att jag undervisat dem och därför visste att de behärskade engelska relativt 
bra i jämförelse med andra klasser i samma årskurs. Vad gäller den privata skolans elever 
var strävan att de deltagande eleverna skulle vara i ungefär samma ålder som de svenska 
eleverna. Dock studerade endast få elever i motsvarande åk 8 och därför fick även elever 
från åk 7 samt från de högre årskurserna delta. Valet föll därför på elever som var 
jämngamla med de svenska eleverna eller äldre än dessa i och med att äldre elever torde 
förstå studiens syfte samt sin egen roll i studien, vilket de yngre eleverna kunde ha haft 
svårigheter med. Slutligen gick jag till ”munkuniversitetet” där även en grupp munkar i 
tjugoårsåldern var villiga att delta i studien och därigenom möjliggöra en presentation av 
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hur livet är för buddhistiska munkar, med betoning på munkar i en ålder motsvarande de 
svenska elevernas ålder, för de svenska eleverna. 

När det gäller den svenska klassen baserades urvalet på att jag önskade genomföra studien i 
en kommunal skola i en mellanstor kommun då det troligen är i en sådan miljö jag själv 
kommer att arbeta i och som flertalet lärare arbetar i. Jag hörde mig för hos religionslärarna 
på en skola om de var intresserade av att delta i studien, och då det var ont om tid föll valet 
av klass på en årskurs åtta vars lärare omgående svarade positivt på min förfrågan. I denna 
klass lät jag läraren, utan speciella kriterier, välja ut vilka elever som skulle ingå i vilka 
fokusgrupper, men alla elever som var närvarande den dagen jag genomförde 
diskussionerna deltog. Jag bad dock läraren välja ut två pojkar och två flickor till varje 
grupp för att jag enklare skulle kunna urskilja rösterna när jag lyssnade på inspelningen av 
diskussionerna.   

Genomförande

Studien består av fyra delar; i den första delen besöktes en svensk skolklass. Studien 
förklarades för eleverna och därefter förde eleverna i fokusgrupper en diskussion utifrån 
specifika frågeställningar om dels deras religionsundervisning, dels om deras tankar om 
religion i allmänhet. I den andra delen åkte jag till Thailand för att besöka elever på 
landsbygden vilka får göra planscher om sin tro. Den tredje delen bestod av ett återbesök i 
samma svenska skolklass, och denna gång bedrevs en lektion med hjälp av materialet de 
thailändska eleverna sammanställt. Lektionen följdes återigen av en diskussion utifrån 
givna frågeställningar. Slutligen, i fjärde delen, utvärderas de svenska elevernas diskussion 
och studiens inledande frågeställningar besvaras.  

Inledande fokusgruppsdiskussion
Av dessa fyra delar följer nu en utförligare beskrivning. Studien inleddes med att frågor 
som jag tagit fram som underlag för fokusdiskussionerna utprövades i en 
pilotundersökning. I denna diskuterade fyra pojkar i åk nio frågorna på samma sätt som 
skulle komma att ske i fokusgrupperna och därefter kommenterade pojkarna frågorna samt 
upplägget på diskussionen. Efter pilotundersökningen sammanställdes ett slutgiltigt förslag 
till diskussionsunderlag, och en religionslärare som var villig att ställa upp kontaktades. 
Därefter besökte jag klassen på ca 24 stycken elever som skulle delta i fokusgrupperna, 
talade om vem jag var och berättade om min studie samt den hjälp jag behövde från dem. 
Jag försäkrade även att deras personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt och endast 
vara tillgängliga för mig. Själva fokusdiskussionerna spelades in på diktafon och pågick i 
ett anslutande rum till klassrummet, i vilket eleverna kom in fyra åt gången. Indelning i 
fokusgrupperna gjorde läraren på ett slumpmässigt vis, men i så stor utsträckning som det 
var möjligt bestod grupperna av två pojkar och två flickor för att förenkla igenkännandet av 
rösterna på bandet. Varje diskussion tog ungefär tio minuter och då eleverna totalt utgjorde 
sex grupper upptog diskussionerna över en timme.        
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Insamlandet av material i Thailand
Nästa steg i studien var resan till Thailand, vilken påbörjades två dagar efter 
fokusdiskussionerna. Genom denna resa var strävan att samla in material som ”ska kunna 
presentera bilder av religion och religiös tro som inte bygger endast på andrahandsuppgifter 
som dem t.ex. läroböcker tillhandahåller, utan också på en ”inifrånkunskap” om vad det 
innebär att leva med en tro” (Franck, 2002, s. 11). De thailändska eleverna som deltog i 
denna studie kom från tre olika skolor och de producerade totalt sex planscher. Två av 
planscherna gjordes av elever mellan 12 och 18 år vilka gick i en privatskola under sitt 
skollov samt hade en lärare som behärskade engelska relativt väl. (Denna lärare lät mig 
även bo med henne och hennes familj vilket gjorde att jag kände henne relativt väl.) För 
vissa av eleverna var detta första gången de träffade mig, medan andra haft en lektion med 
mig tidigare och ytterligare två var döttrar till läraren som jag bodde hos och umgicks 
därmed med mig i det närmaste 24 timmar om dygnet. Då jag presenterade projektet för 
eleverna använde jag en enkel engelska och läraren översatte till thailändska. Efter ett 
flertal upprepningar började eleverna förstå och även visa entusiasm. De köpte en 
färdigställd plansch vilken de klippte sönder och vars bildtext de översatte med hjälp av 
mig samt deras lärare. Dagen efter tog de fotografier som de senare klistrade fast på 
planscherna. De andra två skolorna som de deltagande eleverna kom från utgjordes av en 
statlig skola respektive ett universitet för munkar. Genomförandet gick dock till på liknande 
sätt med skillnad att ingen färdigställd plansch användes samt att munkarna varken behövde 
min hjälp med att producera begripliga texter på engelska eller någon tolk för att förstå 
uppgiften.       

Återbesök i svenska klassen
Tillbaka i Sverige höll jag en lektion med ett vardagsreligiöst perspektiv med hjälp av 
planscherna samt bildspelet från Thailand. Denna lektion inleddes med att jag, i egenskap 
av lärare, höll en kort muntlig presentation av buddhismen utan hjälpmedel. Därefter blev 
undervisningsupplägget något annorlunda än planerat på grund av tekniska problem. Detta 
ledde till att eleverna fick börja med att studera samt diskutera planscherna och lektionen 
avslutades med bildspel och diskussion utifrån elevernas egna frågor. Efter elevernas frågor 
skulle klassen ha diskuterat de specifika frågor jag förberett men de tekniska problemen 
orsakade tidsbrist. Diskussionen runt planscherna, däremot, påbörjades i smågrupper där 
eleverna hade vissa frågor som jag sammanställt att utgå från. Diskussionerna fortsatte 
därefter en kort stund i helklass då några elever fick redogöra för vad de kommit fram till i 
sina smågrupper. Vad beträffar bildspelet, som visades i slutet av lektionen, följdes det av 
traditionell thailändsk musik samt sång och skildrade bland annat konstutsmyckningar i 
tempel samt elever i åldern 13-19 år som dansade traditionell thailändsk dans. Detta 
stämmer väl överens med att eleverna enligt grundskolans kursplan för religionskunskap 
(2000) ska ”ha kunskap om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika 
religiösa sammanhang” (kursplan för religionskunskap, 2000). Slutligen, efter bildspelet, 
diskuterade klassen i helklass interaktivt på så sätt att både elever och läraren (jag) kunde 
ställa frågor och besvara dem. De frågor som togs upp av mig var de som nämns i bilaga 3 
och även frågan ”Vad har ni för användning av kunskaper inom religion?”. Denna sista 
fråga baserade jag på en elevs fråga ”varför studerar vi religion?” som eleven ställde till 
mig i början av lektionen. Då jag tyckte detta var en väsentlig fråga valde jag att diskutera 
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den innan diskussionen fortsatte runt bildspelet. Elevernas frågor fick dock ta största 
utrymmet och dessa frågor cirkulerade mycket runt munkarnas samt novisernas liv. 
Dagen efter att denna lektion genomförts återkom jag till klassen i fråga och genomförde 
fokusdiskussioner en andra gång. Dessa gick till på samma sätt som vid första tillfället, det 
vill säga eleverna, utvalda av läraren på slumpmässigt vis, kom in fyra åt gången i ett rum 
där de fick diskutera frågor runt religion och religionskunskap. Gruppkonstellationerna blev 
dock annorlunda vid detta tillfälle än vid första tillfället då vissa elever i klassen var 
frånvarande vid första tillfället medan andra elever var frånvarande vid andra tillfället. Vid 
detta andra fokusdiskussionstillfälle diskuterades först samma frågor som vid första tillfället 
och därefter ytterligare några frågor som berörde gårdagens lektion, som alltså var baserad 
på ett vardagsreligiöst perspektiv.  

Analysprocess 
I denna del redogörs för grunden för analysen av elevernas utlåtanden under 
fokusdiskussionerna samt en beskrivning av de olika stegen i analysens process. Slutligen 
följer några kritiska aspekter av val av analys och process. 

Själva grunden för analysen är att eleverna under fokusdiskussionerna inte ger några direkta 
svar på studiens inledande frågeställningar utan att den karaktär av information jag söker 
bör framkomma genom tolkning av deras övriga utlåtanden. Det här betyder att under det 
första steget i analysens process, då elevernas utlåtanden beskrivs, söker jag efter hur det 
lilla framträder i det stora. Då elevernas utlåtanden påminner om varandra i hög grad 
kommer de varken delas upp i kategorier eller teman men däremot struktureras i 
tabellformat utifrån de små likheter och skillnader som trots allt finns. Det andra steget i 
analysens process är att tolka den beskrivning jag gjort, det vill säga, jag relaterar elevernas 
utlåtanden till studiens syfte, men här är det viktigt att även titta tillbaks på de ursprungliga 
utlåtandena för att tolkningen verkligen ska vara befäst i elevernas utlåtanden. Redan i 
första steget beskriver jag alltså de delar av elevernas utlåtanden som kan kopplas till 
studiens syfte men först i nästa steg går jag in på vilken betydelse dessa utlåtanden har för 
svaren till studiens frågeställningar samt syfte. Det slutgiltiga steget är en slutsats i vilken 
studiens syfte samt frågeställningar besvaras på ett konkret sätt. Nackdelen med denna 
analysprocess är först och främst att en generalisering sker när alla eleverna mer eller 
mindre placeras i en och samma kategori. För att minimera denna generalisering har en viss 
struktur införts som visar på de skillnader som trots allt finns i utlåtandena. Ytterligare en 
kritisk aspekt på analysprocessen är att min syn på kunskap påverkar vad i elevernas 
uttalanden som jag tolkar som att de tillförskansat sig kunskap. För att inte någon elevs 
kunskap ska bortses från har jag inte preciserat vad kunskap är utan sett det som ett brett 
begrepp. Jag försöker alltså förstå vad eleverna anser vara kunskap och därefter söka efter 
den kunskapen i deras utlåtanden. 

Motivering till tillvägagångssättet
Genom att resa till Thailand var strävan att samla in material som ”ska kunna presentera bilder av 
religion och religiös tro som inte bygger endast på andrahandsuppgifter som dem t.ex. läroböcker 
tillhandahåller, utan också på en ”inifrånkunskap” om vad det innebär att leva med en tro” 
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(Franck, 2002, s. 11). I Thailand fick eleverna tillverka planscher i syfte att för svenska eleverna 
skapa personliga upplevelser baserade på troende buddhistiska barn. Både Tamminen och Vesa 
(1982) och Olivestam (2006) anser att elever behöver få upplevelser för att undervisningen ska 
utfalla positivt och dessa författare anser att bilder kan skapa dessa upplevelser. Även
grundskolans kursplan för religionskunskap (2000) befäster detta då den menar att skolan ska 
sträva efter att integrera upplevelser av bland annat musik och dans i religionsundervisningen. 
Slutligen påpekar även Tamminen och Vesa (1982) vikten av att i undervisningen använda bilder 
gjorda av lärare eller elever då dessa åskådliggör och förtydligar temat som behandlas samt 
skapar upplevelser. Ytterligare en anledning till varför de thailändska eleverna fick göra 
planscher kommer sig av Olivestams (2006) åsikt. Han menar att religiöst troende, vars religion 
behandlas i religionsundervisning, bör känna igen sig i den beskrivning av religionen som 
presenteras för eleverna. Eftersom de thailändska eleverna själva förfogar över planschernas 
utformande konstruerar de sannolikt en beskrivning som de själva kan känna igen sig i.

Efter resan till Thailand genomfördes, med de svenska eleverna, en lektion baserad på ett 
vardagsreligiöst perspektiv. Upplägget på denna lektion var i själva verket inspirerad av 
Tamminen och Vesa (1982), men på grund av tekniska problem blev momenten i lektionen 
omvända. På lektionen fick eleverna börja med att studera samt diskutera planscherna medan
lektionen avslutades med bildspel och diskussion utifrån elevernas egna frågor. Ursprungligen 
var alltså dessa två moment tänkta att ske i omvänd ordning då Tamminen och Vesa (1982) 
förespråkar att diskussioner, utifrån specifika frågeställningar, bör föregås av korta filmer på 5-10 
minuter. Vilket var samma tid som bildspelet varade, just för att följa författarnas 
rekommendation. Strukturen på diskussionerna runt planscherna kan jämföras med Olivestams 
(2006) uppläggningsförslag. Han anser att eleverna före en diskussion i helklass bör få en stund 
att i smågrupper tänka över frågorna för att deras tänkande inte ska blockeras. Diskussioners 
betydelse understryks av både Selberg (2001) och Olivestam (2006), vilka anser det viktigt att 
använda öppna samtal emellan elever samt mellan elever och lärare för att ett lärande ska uppnås. 
Enligt Selberg (2001) hjälper dessa öppna dialoger till att få med alla eleverna i undervisningen 
därför att, som Olivestam (2006) skriver, diskussioner elever emellan knyts till varje elevs 
intresse och skapar därmed en lärandeprocess.

Vad gäller frågorna som diskuterades runt planscherna var dessa sammanställda av mig i enlighet 
med Olivestams (2006) åsikt att det är upp till läraren att välja frågor som behöver ventileras, och 
som kan förväntas engagera eleverna. Dessa får sedan utgöra basen för diskussionerna men 
samtidigt bör frågorna inte vara mer än en bas vilket betyder att diskussionerna kan leda åt olika 
håll beroende på eleverna. Franck (2002) betonar även att när läraren fungerar som samtalsledare 
är det viktigt, att hon/han utformar samtal så att en kunskaps- och en människosyn samverkar. 
Detta möjliggjordes förhoppningsvis genom att faktakunskaper diskuterades utifrån personliga 
upplevelser av de buddhister som eleverna fått insyn hos genom bildspelet.

Forskningsetik

För att säkerställa att en forskningsetik iakttas under denna studie kommer fyra huvudkrav 
inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning att beaktas. Dessa har sammanställts 
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av vetenskapsrådet och lyder som följer: Informationskravet: forskaren ska 
informera/upplysa studiens deltagare om studiens syfte samt om deltagarnas uppgift och att 
deras deltagande är frivilligt samt att deras personuppgifter inte är tillgängliga för andra än 
forskaren. Samtyckeskravet: Forskaren ska säkerställa att studiens deltagare har samtyckt 
till att delta. Konfidentialitetskravet: De personuppgifter om deltagarna som forskaren får 
ska behandlas konfidentiellt och inte vidareförmedlas till övriga personer. Nyttjandekravet: 
Deltagarnas personuppgifter får inte användas för övrigt bruk, såsom kommersialism, utan 
endast i studien. (Vetenskapsrådet, 2002)

I konfidentialitetskravet, samt av hänsyn till de deltagandes integritet, anges varken namn 
på skolor, elever eller lärare. Detta innebär även att personuppgifter inte heller är 
tillgängliga för personer som inte är inblandade i denna studie, på det vis som 
nyttjandekravet fastslår. Vidare meddelades även deltagarna att alla uppgifter skulle komma
att behandlas konfidentiellt samt endast vara tillgängliga för arbetets författare i linje med 
informationskravet. För att beakta samtyckeskravet klargjordes redan vid första mötet att 
deltagandet i diskussionerna var frivilligt och att eleverna därmed hade rätt att avbryta sitt 
deltagande närhelst de så önskade. Däremot förklarades studiens syfte samt vad 
diskussionerna skulle komma att användas till och därefter uppmanades eleverna att delta. 
Vad gäller de thailändska eleverna blev de enbart blivit tillfrågade om de frivilligt ville
delta i studien, men därutöver sades inget om anonymitet. Detta berodde dels på att inga 
thailändska namn skulle ha kommit att vara med på planscherna om inte eleverna tagit eget 
initiativ till att skriva dit sina namn samt att jag själv endast kan deras smeknamn. Dels 
sades inget om anonymitet till de thailändska eleverna beroende på att elevernas lärare 
endast översatte valda delar av vad jag förklarade, trots uppmaning om att översätta allt.

För att slutgiltigt säkerställa forskningsetiken fick de deltagande svenska elevernas lärare 
möjlighet att godkänna utskriften av de bandade diskussionerna, och blev även erbjuden en 
kopia av det färdiga arbetet. 

Trovärdighet

För att fastställa denna studies trovärdighet kommer validitet samt reliabilitet av 
undersökningsupplägget, datainsamlingsmetodiken, analysen av data samt resultatet att 
granskas. Vad gäller begreppen validitet samt reliabilitet menar Starrin (1994) att 
validiteten fastställs genom att studiens resultat jämförs med något som forskaren anser 
vara det sanna. Därav påverkas tolkningen av resultatet av vad forskaren uppfattar som det 
sanna. Detta gör att validiteten bli relativ eftersom forskarens förståelse är relativ. Vidare 
påpekar Starrin att i en kvalitativ studie är begreppen validitet samt reliabilitet 
sammanflätade i så pass hög utsträckning att de inte går att skilja åt. Då detta är en 
kvalitativ studie kommer det därför inte att hänvisas till de respektive begreppen utan de 
utgör en enhetlig grund för hur trovärdigheten granskas. 

Till att börja med kan undersökningsupplägget ha påverkat studiens trovärdighet genom att 
de svenska eleverna diskuterade likartade frågor före och efter lektionen baserad på 
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vardagsreligiöst material. Detta medförde att eleverna vid första tillfället hade mindre 
erfarenhet av att fundera över den här typen av frågor medan de vid andra tillfället hade haft 
längre tid att tänka över dem. En större trovärdighet säkerställdes därför genom att frågorna 
var något annorlunda formulerade vid andra tillfället samt genom att det fick förflyta sex 
veckor mellan frågetillfällena. (Det sista för att eleverna inför andra tillfället inte nyligen 
skulle ha funderat omkring frågorna.) Detta leder dock till ett annat problem, nämligen att 
vid den andra fokusdiskussionen kan eleverna vara påverkade inte bara utav lektionen med 
ett vardagsreligiöst perspektiv utan även av de lektioner som de deltagit i under 
tidsperioden som förflutit sedan den första fokusdiskussionen. Därav blir det svårt att 
bedöma om de kunskaper och attityder som framkom vid andra tillfället verkligen berodde
på lektionen med ett vardagsreligiöst perspektiv. För att minimera denna ovisshet 
tillfrågades läraren om hur lektionerna bedrivits under tiden mellan de två 
fokusdiskussionerna. Vad gäller datainsamlingsmetodiken ifrågasätter Starrin (1994) om 
det verkligen finns något ”konstant objekt” i studien, och frånvaron av en konstant kommer 
i sådana fall att påverka studiens trovärdighet. Starrins utsaga betyder att eleverna som 
deltog i studien till exempel kan ha varit påverkade/influerade av sitt sinnestillstånd samt 
vilket förhållande de för tillfället hade till religionsläraren under fokusdiskussionen vilket 
påverkade elevernas utlåtanden. Denna studies trovärdighet ökar dock då alla elever i 
klassen kommit tilltals vilket betyder att både de för dagen positivt respektive negativt 
inställda eleverna fått delta i diskussionerna i fokusgrupperna. Även om eleverna var
opåverkade måste det ändå beaktas att de gav uttryck för en subjektiv åsikt vilket betyder 
att studiens resultat troligen utfallit annorlunda om eleverna hade bytts ut mot andra elever, 
eller om en större mängd klasser, med olika lärare och från olika orter, deltagit. Det här 
betygar även Starrin då han menar att en kvalitativ studie inte kan ge ett allmängiltigt 
resultat. Slutligen, menar Stukát (2005) att i en kvalitativ analys av materialet, i det här 
fallet från fokusgrupperna, spelar forskarens egna tankar, känslor och erfarenheter stor roll. 
I syfte att öka studiens trovärdighet har jag därför inledningsvis redogjort för mina egna 
ståndpunkter för att läsaren själv ska kunna ha dessa i åtanke när han/hon läser analysdelen. 
Stukát menar även att forskarens förståelse ska betraktas som en faktor som kan tillföra 
något till tolkningen av materialet i analysdelen. 

Resultat av studien hade kunnat bli annorlunda om elevsammansättningen avseende 
elevernas religiositet i klassen varit annorlunda, eller om undersökningen genomförts i en 
religiös friskola. Likaså är det troligt att resultatet blivit ett annat om klassen som deltog 
redan arbetat med ett vardagsreligiöst perspektiv i religionskunskapen. Likväl, en viss
trovärdighet har uppnåtts med tanke på att den svenska klass som deltagit i studien är en 
genomsnittlig svensk skolklass eftersom den inte är handplockad samt studerar i en 
mellanstor stad. Till resultatets trovärdighet bidrar även att de deltagande thailändska 
eleverna var från landsbygden vilket gör att deras tro främst påverkats av familj och lokala 
munkar. Deras tro kan alltså anses vara en buddhistisk vardagsreligiositet i det närmaste 
opåverkad av internationella influenser samt akademiska teologers tankar. Å andra sidan 
kan resultatet ha påverkats av vad tolken översatt till de thailändska eleverna och faktumet 
att eleverna inte förstått innebörden av att ge sin plansch en personlig prägel snarare än att 
ge en allmän information om vad buddhism är.  
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10 Resultat
Inledningsvis följer i denna del ett stycke som återberättar utförandet av lektionen med ett 
vardagsreligiöst perspektiv. Därefter beskrivs elevernas utlåtanden i fokus-diskussionerna
och i den beskrivningen jämförs elevernas utlåtanden före lektionen baserad på den 
vardagsreligiösa undervisningsmodellen med deras utlåtanden efter samma lektion. 
Därefter analyseras både dessa uttalande och elevernas utlåtanden om lektionen som utgick 
från den vardagsreligiösa modellen i syfte att studera om lektionen i fråga har ökat 
elevernas engagemang i religionskunskapen samt deras förståelse av religionsämnet. 
Slutligen sammanfattas resultatet i en slutsats som står i relation till studiens syfte.

Lektion med vardagsreligiöst perspektiv

Under denna lektion fick eleverna ta del av en kort presentation av buddhismen vilken 
betonade att Buddhismen visserligen uppstod med att en prins blev Buddha (den upplysta) 
för 2500 år sedan, men att idag skiljer sig buddhismen åt mellan de olika länder vars 
befolkning praktiserar religionen. Då redogjordes även i korthet för Buddhas läror, närmare 
bestämt att de handlar om att söka frid, leva balanserat och vara nöjd med det liv man har. 
Därefter diskuterade eleverna i grupper innehållet i planscher på vilka thailändska, 
buddhistiska elever själva presenterat olika aspekter på deras liv och religion. De frågor 
som eleverna försetts med syftade bland annat till att eleverna skulle reflektera över vad de 
thailändska eleverna gjorde och hur de själva, de svenska eleverna, ställde sig till det. 
Därefter diskuterades i korthet samma frågor i helklass innan bildspelet visades. Detta 
bildspel visade thailändska elever i skolmiljö, hemmiljö och i en buddhistisk miljö likväl 
som det visade traditionell thailändsk dans, kläder, musik och festivaler som var 
förknippade med buddhismen. Efter detta bildspel kom elevernas frågor att styra den 
fortsatta lektionen och detta resulterade i dels samtal om varför svenska skolelever studerar 
religion samt hur ”svenskar” ska förhålla sig till invandrare. Detta i sin tur ledde till 
diskussioner om vilka olika beteenden som präglade religioner och då framförallt den 
thailändska buddhismen samt vad som är nyttigt att kunna vid utlandsresor eller vid möten 
med religiösa personer inom Sveriges gränser. Därtill kom ett flertal frågor om vilka regler 
som gällde för buddhistiska munkar i Thailand samt hur thailändare förhåller sig till 
munkarnas liv.   

Elevernas åsikter

Denna del av resultatet beskriver de kvalitativa skillnader som kunde urskiljas i elevernas 
utlåtanden vid första respektive andra fokusdiskussionstillfället. Det som tas upp är 
elevernas åsikter om vad religion är, hur de upplever religionskunskapen i skolan och hur 
de skulle vilja utforma en lektion i religionskunskap. Slutligen presenteras elevernas åsikter 
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om lektionen med ett vardagsreligiöst perspektiv som utgick från den vardagsreligiösa 
modellen. Presentationerna sker i form av överskådliga tabeller och därunder följer 
förklarande texter.  

Elevernas uppfattning om vad religion är
Elevutlåtanden före lektion utifrån den vardagsreligiösa modellen:
Eleverna är ovilliga att 
diskutera ämnet:

 ”jag tänker inte på någonting” (elev 1), 
 långa tystnader, 
 svarar med enstaka ord (inte meningar)

Utlåtandena är nära 
förknippade med dogmatisk 
kristendom:

 ”typ överdrivet kristna” (elev 16), 
 ”typ Jesus” (Elev 5, med flera), 
 ”Gud” (elev 7, med flera), 
 ”kors” (elev 9), 
 ”kyrka” (elev 10, med flera)

Men eleverna anser att andra 
personer kan ha andra 
uppfattningar: 

 ”det kan det väl” (Elev 2, 18) angående om 
religion kan innebära något mer än vad de 
nämnt.

Elevutlåtanden efter lektion utifrån den vardagsreligiösa modellen:
Utlåtandena visar på viss 
reflektion över ämnet: 

 ”Livsstil och tro på något, fast det måste ju 
inte vara en Gud” (elev 9). 

Samt koppling mellan 
religion och samhälle:

 ”krig” (elev 23, 7, 14) 
 ”livsstil” (elev 1 med flera)

Samtidigt anser ungefär 
hälften av eleverna att de 
gett en nästintill uttömmande 
förklaring på vad religion är:

 ”Njae, ja, det [religion] kanske kan betyda 
något annat” (elev 9). 

 ”Ja, det finns säkert någon” (elev 1) angående 
om en annan person kan svara annorlunda.

Den kvalitativa skillnaden mellan elevernas utlåtanden i de båda fokusdiskussionstillfällena 
synes ligga i att eleverna vid andra tillfället har reflekterat över vad religion är eller kan 
vara. För det första är det möjligt att tolka elevernas fåordiga diskussioner vid första 
tillfället som tecken på att eleverna inte är intresserade av ämnet, alternativt att de inte har 
reflekterat över frågan: ”vad är religion?”. Det finns dock fler tolkningsalternativ till 
elevernas tystnad, till exempel att de känner sig otrygga i att diskutera med en för dem 
okänd person och även bli inspelade. Likväl, vid andra fokusdiskussionstillfället befann de 
sig i en liknande situation men då var tystnaden betydligt mindre. För det andra är elevernas
utlåtanden vid första fokusdiskussionstillfället nästintill begränsade till dogmatisk 
kristendomen under dessa första fokusdiskussioner vilket gör det troligt att eleverna 
studerat utifrån Marklunds (1983) dogmatiska modell. Det är dock en elev som utmärker 
sig då eleven yttrar ”det var många som dog i religion” (Elev 3) vilket tyder på en reflektion 
över ämnet. Vid andra tillfället tycks däremot flertalet elever ha reflekterat över vad 
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religion är, eller kan deras definition på vad religion är åtminstone sägas vara utvidgad. 
Detta framkommer genom att elevernas utlåtanden innehåller en större variation på vad 
religion kan vara jämfört med vid första tillfället. Eleverna nämner vid andra tillfället till 
exempel kristna symboler likväl som att religion är en livsstil, det vill säga att religiositet 
medför ett speciellt sätt att leva på i sin vardag. Några elever uppger även att de tänker på 
krig vilket visar på att dessa elever ser att religion kan påverka samhället och 
världshistorien på ett omvälvande sätt. De religionskunskaper som eleverna uppvisade vid 
de båda tillfällena skiljer sig alltså åt vilket tyder på att eleverna tillförskansar sig olika 
kunskaper beroende på vilken undervisningsmodell som appliceras på lektionen. Ställs 
dessa kunskaper i relation till Lpo94 samt kursplaner från år 2000 framkommer att båda 
formerna av kunskap krävs då kursplanerna vill se att eleverna kan se samband mellan 
samhälle och religion medan kristendomens plats i kulturarvet betonas i Lpo94.  

Något intressant är dock att eleverna vid första tillfället, då de ej tycks ha reflekterat över 
vad religion kan vara, anser att andra personer kan ha andra åsikter om vad religion är 
medan vid andra tillfället anser eleverna sig ha täckt in allt vad religion kan vara i sina 
utlåtanden. 

Elevernas uppfattning om religionskunskap
Elevutlåtanden före lektionen utifrån den vardagsreligiösa modellen:
Utlåtandena visade på ointresse 
för ämnet:

 ”tråkigt” (elev 4 med flera), 
 ”långtråkiga lektioner” (elev 5,6,7,8), 
 ”Det är bara ämnet, det är bara allmänt 

tråkigt” (elev 6)

Samt att ämnet hade liten 
relevans för deras eget liv:

 ”Jag kan inte komma på något förslag till 
nytta i alla fall” (elev 14). 

 ”Det beror kanske på vad man ska bli sen 
när man blir stor, större” (elev 2) 
angående om de kan använda innehållet i 
religionskunskapen.

Elevutlåtanden efter lektionen utifrån den vardagsreligiösa modellen:
Utlåtandena visade på att 
eleverna såg skäl till att studera 
religion:

 ”Det kan ju bli fel. Om de tycker att man 
gör jättedumt då förstår du ju själv att det 
inte är bra” (elev 27) som svar på 
följdfråga om varför eleven ansåg det 
nyttigt att lära om hur andra människor 
lever.

 ”Om man träffar någon kompis såhär som 
är muslim så är det ju bra att veta” (elev 
21).

 ”om du åker någonstans” (elev 2)
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angående nytta av religionskunskaper
 ”Sverige tar ju in så mycket invandrare, så 

det är kanske därför” (elev 19) om varför 
de läser religion.

 ”om man snackar med folk från olika 
länder. Det blir ju lättare att sätta sig in i 
deras” (elev 24)

 ”Man förstår andra människor, troende 
människor” (elev 4).

Men att de var ointresserade av 
skolämnet:

 ”tråkigt, sitta och läsa i en bok” (elev 4, 
med flera)

Den stora kvalitativa skillnaden mellan de två fokusdiskussionstillfällena var att eleverna 
vid andra tillfället ansåg att det fanns ett flertal skäl till varför det kunde vara bra att studera 
religion. Som en följd av att eleverna vid första tillfället inte kunde se någon användning för 
kunskaper inom religion, framstod ämnet att ha liten relevans för elevernas egna vardagliga 
liv. Vid andra tillfället tycktes eleverna visserligen se anledningar till att studera religion 
men endast några elevers utlåtanden uppvisade tydliga samband mellan religionskunskaper 
och deras eget liv. Flertalet elever använde nämligen ordet ”man” istället för ”jag” och 
pekade på möjliga scenarier, såsom framtida utlandsresor, eller generella situationer, till 
exempel möte med invandrare, snarare än att ge konkreta exempel från sin egen 
livssituation. Därför är det svårt att bedöma om eleverna genom lektionen utifrån den 
vardagsreligiösa modellen såg en relevans för sina egna liv såsom de tedde sig för tillfället. 
Enligt kursplanerna i religion (från år 2000) ska eleverna få möjlighet att reflektera över sitt 
eget liv genom religionskunskapen och detta är även vad Myrgård (1996) fokuserar på. 
Däremot uppvisade eleverna vid båda fokusdiskussionstillfällena ett ointresse för 
religionsämnet i skolan såsom det hitintills sett ut under deras lektioner. Detta tyder på att 
den undervisningsmodell som eleverna hitintills studerat enligt inte skapar intresse. Med 
tanke på elevernas utlåtanden om vad religion är pekade mot dogmatisk kristendom vid 
första fokusdiskussionen är det troligt att Marklunds (1983) modell stått i centrum under 
religionslektionerna. 

Elevernas förslag på lektionsinnehåll
Elevutlåtanden före lektionen utifrån den vardagsreligiösa modellen:
Utlåtandena visar på 
ointresse att förbättra 
lektionernas innehåll:

 ”typ religionernas bakgrunder och sätt. Varför 
den kom till och så” (elev 15) om vad elever 
bör lära sig. 

 ”Jag vet faktiskt inte” (elev 20 med flera). 
”Riktigt soft faktiskt” (elev 10). ”Sova” (elev 
23) ”Det som är viktigt […] nä” (elev 6) även 
svar på följdfråga om eleven kan ge exempel. 
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Men undervisningsmaterial 
föreslås:

 ”Kolla på film” (elev 1, med flera). 
 ”Det är lättare att lära sig från film” (elev 7).
 ”Kanske en actionfilm, som Kingdom of 

Heaven, såna. De innehåller ju religions” (elev 
3) 

 ”hm, studiebesök” (elev 11).

Elevutlåtanden efter lektionen utifrån den vardagsreligiösa modellen: 
Utlåtandena ger konstruktiv 
kritik om religionsinnehållet 
(utlåtandena visar på 
reflektion):

 ”Det [religionskunskap] är tråkigt, vi har ingen 
användning för det […] Det man behöver veta. 
Typ hur man ska åka. Typ geografin och sådär. 
Det har man ju mer användning av” (elev 1) 
om hur religionskunskapen upplevs och hur 
den kan förbättras.

 ”Vi behöver inte veta hela deras historia, inte 
gudar och sånt” (elev 17). 

 ”Kanske ens egen religion det är intressant att 
veta lite mer om” (elev 26) svarar på elev 17. 

Samt om lektionsupplägg 
och material:

 ”O sen [efter film/bildspel] säga vad som hänt 
[…] muntligen” (elev 17). 

 ”Man kan mer leva sig in i bildspelet” (elev 
22). ”Det är intressantast” (elev 26). 

 ”Skulle jag läsa en bok, typ tio sidor skulle jag 
tröttna efter fem och sen ingen bryr sig” (elev 
1) svarar elev 26. 

 ”[Bildspelet] sist, för bildspelet blir man trött 
av” (elev 6). 

 ”Blir belönad. Det är bättre att lägga det 
[bildspelet] sist” (elev 18). 

 ”Först se en film och sen svara på frågor […] 
Och sen kanske ha något prov eller något sånt. 
Kolla vad man lärt sig” (elev 9).

 ”Ja, men att det kommer någon så här och 
snackar om sin religion. För då kan man ju 
ställa frågor till den personen” (elev 25 med 
flera). 

 ”Beskriva någonting på datorn, vad ska jag 
säga, en berättelse eller något. En egen, 
påhittade berättelser” (elev 7).  

När eleverna själva fick beskriva innehåll och upplägg på en religionslektion uppvisade 
eleverna en större kreativitet vid andra fokusdiskussionstillfället. Denna kreativitet, vad 
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gäller att komma med en konstruktiv kritik som kan förändra religionslektionerna till det 
bättre, tyder både på engagemang och på reflektion från elevernas sida i religionsämnet. 

Vad gället innehållet fokuserade eleverna vid det andra fokusdiskussionstillfället på att de 
ville studera sådant som de såg som användbart och som exempel nämnde ett par elever 
religionernas nuvarande geografiska utbredningsområde. Elevernas förslag hade dock en 
bred variation och de var mer utförliga än vid första diskussionen vilket tyder på att 
förslagen var mer genomtänkta vid andra tillfället. Som exempel kan nämnas den elev som 
önskade studera religionernas geografiska utbredning. Denna elev kritiserade de nuvarande 
religionslektionerna men kom därefter med förslag på förbättring. Eleven menade att 
religionskunskap var onödigt därför att innehållet på lektionerna inte var användbart. 
Istället, menade han, borde de lära sig de olika religionernas nuvarande geografiska 
utbredningsområde eftersom, fyllde en annan elev i, det är bra att kunna vid utlandsresor. 
Eleverna ville vid andra tillfället även lära sig om kristendomen som de ansåg vara ”sin” 
religion även om de inte trodde på den kristna guden. Likväl, ansåg eleverna, borde de även 
lära sig om regler och beteende som praktiserades inom andra religioner. En elev föreslog 
att skolan borde bjuda alla elever på en enkelbiljett utomlands för att eleverna där skulle bli 
tvungna att lära sig både om religionen och om språket för att kunna få ett arbete i syfte att 
tjäna ihop pengar till en biljett hem. Dock var två av grupperna nöjda med det innehåll som 
religionslektionerna hitintills hade haft. Genom elevernas resonemang angående nyttan med 
religionskunskap framstår det som troligt att lektionen utifrån den vardagsreligiösa 
modellen försåg eleverna med både engagemang i religionsämnet och med en förståelse för 
att detta ämne kan vara nyttigt att studera. Ingen av de tre undervisningsmodellerna ställer 
dock religionsförståelsens användbarhet i fokus.  

Vid första fokusdiskussionstillfället, däremot, rörde innehållet i religionslektionerna sig 
främst runt religionernas uppkomst vilket eleverna tidigare i diskussionen redan sagt sig ha 
studerat. Därmed visade inte eleverna något engagemang till att förändra 
religionslektionerna till det bättre. Det bör dock nämnas att två elever uttryckte att de borde 
få lära sig lite om allt eftersom när de lärde sig mycket fastnade ingen kunskap alls: ”inte så 
… mycket om allting” (elev 7) ”nä, för då går det in och så går det ut sen igen” (elev8). 
Dessa utlåtanden pekar på en form av innehåll, nämligen att eleverna ska få tillägna sig lite 
vetskap om flera olika områden inom religionskunskapen. Däremot säger de inget om vilka 
områden eller vilken form av vetskap. En annan elev uttryckte under första 
fokusdiskussionen en önskan om att få en form av förståelse för religiöst troende då eleven 
vill veta vad det innebär att tro. 

Vad gäller elevernas förslag på lektionsupplägg uppvisades även där vid andra 
fokusgruppstillfället en bred variation, till exempel nämnde eleverna att de önskade lyssna 
på ”föreläsare” utifrån eller att använda dator tillsammans med fritt skrivande. Ett annat 
exempel på lektionsupplägg var att film/bildspel skulle medverka i slutet på lektionen, som 
en belöning, och därefter skulle elever och läraren diskustera med varandra om 
filmen/bildspelet. Andra motiv som nämndes till filmvisningens fördel var att filmer var 
intresseväckande och gav möjlighet till inlevelse vilket även Tamminen och Vesa (1982) 
påpekat. Några elever framhöll att både elever och läraren skulle kunna komma med både 
frågor och svar angående filmen/bildspelet, eftersom ”De blir ju mer spontana då. Samtal” 
(elev 9). Dessa utlåtanden från eleverna tyder på att de var intresserade av att utöka sina 
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kunskaper i religion, det vill säga de föreslog en förändring inom religionslektionerna men 
inte att dessa lektioner skulle utgå från schemat. En elev föreslog även att när ett 
ämnesområde bestående av film och diskussioner avslutats borde eleverna göra ett prov för 
att försäkra att de lärde sig något på lektionerna. Även under första 
fokusdiskussionstillfället rörde sig elevernas förslag på lektionernas utformande runt 
filmvisning men däremot låg det en kvalitativ skillnad i deras motiv till att titta på film. Vid 
första fokusdiskussionstillfället uppgav eleverna nämligen få motiv till varför de skulle se 
film och de motiv som togs upp rörde sig om att det var roligt. En elev motiverade dock 
filmvisning på ungefär samma sätt som flertalet elever gjorde vid andra tillfället, eleven sa: 
”man tar ju till sig mer när man tittar på film än när man bara svarar på frågor för då asså 
vill man bara bli av med det snabbt” (Elev 11). Ytterligare en kvalitativ skillnad angående 
filmvisning visade sig mellan elevernas utlåtanden vid de både fokusdiskussionstillfällena. 
Vid första tillfället var eleverna nämligen överens om att de ville se spelfilmer medan vid 
andra tillfället nämndes bildspel lika ofta som film. Troligen syftade eleverna på bildspelet 
med verkliga bilder från buddhistiska elever i Thailand vilket användes på lektionen som 
utgick från den vardagsreligiösa modellen. Detta bildspel har inget gemensamt med en 
spelfilm, då det saknar både handling, ”huvudpersoner” och rörliga bilder. Vilket tyder på 
att vid detta andra fokusdiskussionstillfälle är eleverna mer intresserade av att ge 
konstruktiv kritik som kan förbättra religionskunskapen så att eleverna får ut mer av 
lektionerna. Detta skiljer sig mot första fokusdiskussionstillfället då avsaknaden på 
kvalitativa motiv till filmvisning, tillsammans med vissa elevers utlåtanden om att sova på 
lektionen, tydde dock på att några elever hellre slapp studera religion än att ge konstruktiv 
kritik som kunde förbättra dessa lektioner. 

En likhet mellan elevernas utlåtanden vid de båda fokusdiskussionstillfällena var att 
eleverna vid båda tillfällena var överens om att de inte ville ägna lektionerna åt 
genomgångar, läsa, skriva eller med att besvara frågor. 

Elevers åsikter om en lektion med 
vardagsreligiöst perspektiv

Då eleverna inledningsvis tillfrågades om de lärt sig något på lektionen uppgav flera av 
dem att de lärt inget, alternativt endast lite, och de konkreta exempel de gav rörde 
buddhistiska munkars liv, ”Jag visste inte att munkarna, att man inte får röra dem” (elev 
27). Efter några minuters diskussion tycks eleverna dock ha ändrat uppfattning. Som ett 
exempel kan en elev citeras; då hon tillfrågades om hon lärt sig något svarade hon tveksamt 
”njae” (elev 6) men i slutet av diskussionen sa hon ”Asså jag tycker det var en väldigt 
nyttig lektion för jag lärde mig mer än vad jag brukar göra” (Elev 6). Mestadels uppgavs 
främst, efter en stunds diskussion, att de förstått hur thailändska buddhistiska elever 
verkligen hade det; ”se hur det egentligen är” (elev 9), ”Och bilder för då får man verkligen, 
men såhär, syn på hur det kan se ut hos dem” (elev 6). När eleverna under 
fokusdiskussionerna jämförde innehållet i denna lektion med innehållet i läroböcker ansåg 
de att skillnaden var stor men att båda var lika viktiga; ”De är lika viktiga” (elev 21). Som 
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stöd för denna åsikt gav de olika anledningar. Några exempel är att några elever ansåg att 
denna lektion ”kändes” mer vilket gjorde att de upplevde religionen. Ytterligare en elev 
menade att denna lektion behandlade verkligheten medan eleven menade att innehållet i en 
bok kunde vara påhittat. 

när man läser i boken känns det ju inte riktigt som att det är på riktigt eller vad man ska säga. Då känns det 
mer som att det är påhittat, om man ser bilder så kan man ju tycka att det finns några som tror så (elev 26). 

Flertalet elever ville ha fler liknande lektioner.

Analys av elevernas utlåtanden angående 
förståelse

Att eleverna har en förståelse för buddhism, det vill säga en främmande religion, innebär 
enligt definitionen i syftet att eleverna anser att buddhistiskt troende personer är berättigade 
att få följa sin religion. Av det följer dock två konsekvenser, för det första att eleverna 
behöver ha en viss vetskap om innehållet i religionen för att i praktiken kunna avgöra vad 
de samtyckt till som berättigat. För det andra behöver eleverna känna till hur 
religionsinnehållet tar sig uttryck i nutida buddhistiskt troendes liv och vardag, för att inse 
vilken betydelse buddhister lägger i uttrycket ”att följa buddhismen” eller ”att leva ett 
buddhistiskt liv”. I denna del av resultatet analyseras elevernas utlåtanden för att undersöka 
om eleverna har uppnått en förståelse för buddhismen.  

Vad gäller om eleverna har fått insikt i buddhismens innehåll ansåg eleverna själva, i ett 
inledande skede av det andra fokusdiskussionstillfället, att de inte hade fått detta. De enda 
kommentarerna om vetskap kommer från några få elever som anser sig ha lärt om regler 
gällande buddhistiska munkar. Däremot nämnde ingen elev något från innehållet i den korta 
presentation av dogmatisk buddhism som de inledningsvis fick ta del av. Då vetskap om 
munkars liv relateras till undervisningsmodellerna faller denna form av vetskap in i 
Marklunds (1983) dogmatiska modell. Faktumet att eleverna nämnde munkarnas liv som 
sin främsta nyförvärvade vetskap pekar på att eleverna själva värderar just Marklunds 
dogmatiska modell som grunden till vetskap. Det bör dock påpekas att ingen elev nämnde 
att de tillägnat sig vetskap genom den inledande presentationen trots att även denna bestod 
av dogmatisk vetskap. Därmed uppstår det en fråga om varför vetskapen om munkarnas liv 
fastnade hos eleverna men inte informationen från presentationen. Lektionen inleddes alltså 
med en kort presentation av buddhismen men i den nämndes inget om munkarna utan första 
efter bildspelet kom munkar på tal. Då var det eleverna själva som ställde frågor angående 
munkar, noviser och deras liv. Eleverna uppnådde alltså vetande genom att deras nyfikenhet 
väcktes genom ett bildspel och visade sig i form av frågor som besvarades direkt. Eleverna 
uppnådde däremot inte vetande genom att passivt lyssna till information om buddhism, trots 
att de även fått informationen i form av en kort text som de själva kunde läsa.  

Efterhand som andra fokusdiskussionen fortsätter yttrar dock eleverna att de fått en insikt i 
hur thailändska buddhister lever sina liv i verkligheten, vilket enligt den vardagsreligiösa 
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modellen är en central vetskap. Eleverna framhåller speciellt betydelsen av att få studera 
buddhisternas verkliga liv med hjälp av fotografier från deras vardagliga liv framför att titta 
på bilder i en lärobok. Eleverna menade att det var skillnad på vad de tillägnade sig genom 
att läsa i läroböcker och under lektionen som grundade sig på den vardagsreligiösa 
modellen. En elev ansåg att medan böcker kunde presentera något uppdiktat, litade han på 
att denna lektion presenterade sanningen eller verkligheten så som den är. Detta kan bero på 
att eleverna upplevde sig vara närmare de religiöst troende under denna lektion som 
fokuserade på hur dagens buddhister levde med sin tro i sina vardagliga liv, än vad de 
gjorde när de studerade utifrån en lärobok. Bildspelet bidrog troligen till denna närhet 
genom att det ingick bilder bland annat på ”lillasyster”, ”kusin” och en scooter vilket 
återfinns i de svenska elevernas vardag och därmed visar dessa bilder på att buddhisternas 
vardagsliv påminner om svenskarnas. Därigenom blir det troligen enklare för de svenska 
eleverna att även relatera övriga delar av buddhisternas vardagsliv till sin svenska 
erfarenhetsvärld, vilket Olivestam (2006) betonar som viktigt. Denna utläggning visar på att 
elevers förståelse för främmande religioner ökar genom att de får ta del av ”verkliga” 
människors liv genom fotografier som visar på människorna i en miljö eller i situationer 
som de svenska eleverna kan relatera till sin egen vardagsmiljö. Dessa fotografier tycks 
även bidra till att eleverna behåller den vetskap de förvärvat i och med att eleverna nämnde 
detaljer från dessa under fokusdiskussionerna medan de utelämnade till exempel sådan 
vetskap de borde ha fått genom den inledande presentationen av buddhismen. 

Elevernas utlåtanden om att de fått inblick i verkligheten för buddhister pekar även på att 
eleverna upplevde den autentiska miljö som Olivestam (2006) förespråkade och därigenom 
tillägnade sig eleverna kännedom om buddhistiskt beteende, seder/högtider, med mera. 
Grundskolans kursplan i religionskunskap (från år 2000) framhåller just att, på grund av 
dagens internationella samhälle, ska betydelsen av ”att förstå hur människor tänker, handlar 
och formar sina liv” (kursplan för religionskunskap, 2000) betonas, det vill eleverna ska 
sträva efter en förståelse för hur personer med olika religiös tro beter sig i sitt vardagsliv.

Resultatet av lektionen utifrån den vardagsreligiösa modellen blev alltså att eleverna endast 
fick begränsad insikt i buddhismens innehåll men bred insyn i buddhisternas autentiska liv. 
Det här betyder att eleverna till fullo erhöll en av de två kategorierna som krävdes för att 
uppnå förståelse men att den andra kategorin erhöll de endast delvis. Eleverna fick 
kännedom om hur buddhismen tar sig uttryck i ett samhälle med nutida buddhister, men för 
att eleverna skulle ha uppnått full förståelse hade det krävts mer fokus på buddhismens 
innehåll. Detta fokus torde ha uppnåtts med hjälp av Marklunds (1983) dogmatiska modell. 
Dock, för att eleverna verkligen skulle ha uppnått en förståelse hade det inte räckt med 
någon av modellerna utan det hade krävts en kombination av dessa båda modeller. 
Buddhismens innehåll skulle även kunna anses vara hur Buddha besvarade ”livets stora 
frågor” om till exempel livet/döden och rättvisa, vilket skulle betyda att även fokuset i 
Myrgårds (1996) modell behöver framställas för eleverna. Genom elevernas utlåtanden
framkommer nämligen ingenting som tyder på att de fått insikt i hur buddhister ser på livets 
stora frågor vilket tyder på att en lektion utifrån den vardagsreligiösa modellen leder till att 
dessa frågor inte behandlas. Då grundskolans kursplan i religionskunskap (från år 2000) 
kräver att eleverna ska studera dessa frågor tyder det alltså på att olika 
undervisningsmodeller krävs för att uppfylla olika delar av kurplanens mål.  
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Denna studie undersöker även om eleverna har uppnått en förståelse för religionsämnet, det 
vill säga att eleverna erkänner att religionskunskap är berättigat som skolämne. Elevernas 
utlåtanden vid andra fokusdiskussionstillfället, om att de såg användningsområden för 
kunskaper inom religioner, tyder på att så är fallet. Genom att eleverna påstår sig kunna se 
en viss nytta av att studera religioner anser de rimligen att religionskunskap bör återfinnas i 
skolschemat och därmed att ämnet är berättigat vilket leder till att eleverna har uppnått en 
förståelse för ämnet. Denna uppfattning hade dock inte eleverna vid första 
fokusgruppstillfället och därför bör lektionen utifrån den vardagsreligiösa modellen ha 
bidragit till elevernas förståelse för religionsämnet. Den användbarhet som eleverna såg 
med att studera religion kan relateras till de ”beständiga kunskaper” som Lpo94 omnämner: 
”Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram alla i samhället behöver” (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 2006, s. 
5). Däremot tycks eleverna anse religionsämnet vara berättigat på andra grunder än vad 
utbildningsdepartementet berättigar det med. Utbildningsdepartementet uttrycker nämligen 
att religionsämnet även är viktigt för att eleverna ska kunna reflektera över just livets stora 
frågor i relation till sig själva, och detta har inte eleverna givit intryck av att de gjort. 
Eleverna har endast reflekterat över hur andra människor kan förhålla sig till religion, de 
har inte funderat på hur de själva berörs av religion och religionsfrågor. För att eleverna 
skulle ha åstadkommit denna form av reflektion torde Myrgårds (1996) modell vara 
lämpligast då den fokuserar på livets stora frågor samt har ett individperspektiv.  

Sammanfattning
Genom den vardagsreligiösa modellen uppnådde eleverna förståelse för religionsämnet i ett 
avseende, nämligen att studier av religioner är användbart vid möte med religiöst troende 
människor, och därmed berättigat att studera. Däremot uppvisade elevernas utlåtanden inget 
som tydde på att de hade förståelse för religionskunskapens övriga områden, till exempel att 
eleverna bör kunna relatera livets stora frågor till både sig själva och till religioner. Genom 
samma undervisningsmodell uppnådde eleverna även delvis förståelse för buddhism, alltså 
en främmande religion. För att erhålla full förståelse krävdes dels vetskap om innehållet i 
religionen och dels hur religionen i fråga tar sig uttryck i de troendes vardag. Genom den 
vardagsreligiösa modellen förstod eleverna hur buddhismen tog sig uttryck i thailändares 
vardag men elevernas vetskap om innehållet i buddhismen var begränsat. För att eleverna 
skulle tillgodogöra sig även denna del hade troligen både Marklunds (1983) modell och 
Myrgårds (1996) modell behövts användas då de tar upp olika delar av en religions 
innehåll.   

Analys av elevernas utlåtanden ur ett 
engagemangsskapande perspektiv 

Till att börja med tycks det som att eleverna efter lektionen utifrån den vardagsreligiösa 
modellen, var engagerade i frågan om hur en lektion i religionskunskap borde läggas upp 
samt vad den skulle innehålla. Denna uppfattning bygger på att eleverna vid andra 
fokusdiskussionstillfället kom med flera förslag angående både upplägg och innehåll på 
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lektionerna medan eleverna vid första tillfället var fåordiga samt hade lite eller inget att 
säga om detta. Elevernas förslag på upplägg tycktes vid andra fokusdiskussionstillfället 
delvis vara hämtade från lektionen utifrån den vardagsreligiösa modellen då de till exempel 
nämnde bildspel och klassdiskussioner grundade på att både elever och lärare kunde ställa 
frågor samt besvara dessa. Detta tyder på att lektionen inspirerade dem till engagemang i 
utformandet av religionslektionerna. Det bör dock tilläggas att några elever även önskade ta 
in föreläsare från olika religioner, vilket inte kan vara grundat på lektionen i fråga. Vad 
gäller innehållet i religionslektioner hade eleverna betydligt fler förslag vid andra 
fokusdiskussionstillfället, vilket kan tolkas som att de då visade upp ett större engagemang. 
Ett par elever föreslog till exempel att kristendomen borde behandlas i större utsträckning 
än andra religioner då dessa elever ansåg att denna religion var en del av deras värld, 
samtidigt betonade de dock att de inte var troende kristna. Andra elever hävdade att de ville 
studera något som de kunde använda sig av utanför skolan, till exempel religionernas 
nuvarande utbredning. Dessa båda förslag framstår som i det närmaste opåverkade av 
lektionen utifrån den vardagsreligiösa modellen, men denna modell ligger likväl närmast 
för att studera detta. Likväl kan eleverna som nämnde kristendomen vilja studera denna 
utifrån Marklunds (1983) modell eller Myrgårds (1996) modell, beroende på vilket innehåll 
i kristendomen de vill lägga fokus på. 

Två faktorer kan ha medverkat till att skapa det engagemang hos eleverna som fick dem att 
komma med ovanstående förslag. För det första, menade Olivestam (2006) att elevernas 
engagemang ökades om de berördes på ett personligt plan. Detta personliga plan kan 
troligen hänföras till grundskolans kursplan (från år 2000) vilken gör gällande att eleverna 
ska få möjlighet till ett personligt engagemang genom en upplevelse- och känslodimension i 
religionsundervisningen. I fokusdiskussionerna, vid andra tillfället, använde eleverna ord 
såsom ”kändes” och ”upplevde” vilket pekar på att deras egna, personliga, känslor 
berördes. Lektionen innehöll alltså någon form av upplevelse och den berörde även 
eleverna på ett känslomässigt plan vilket alltså bör ha skapat engagemang. Detta står i 
kontrast till elevernas utlåtanden gällande religionsundervisningen i övrigt om vilken 
eleverna främst använde ord såsom ”tråkigt” vilket pekar på att eleverna saknade 
engagemang. Med hänsyn till att eleverna i sin diskussion tog upp bland annat bön, mat och 
”å inte visa håret” (elev 12) inom islam har undervisningen troligen utgått från Marklunds 
(1983) dogmatiska modell, vilket betyder att denna undervisningsmodell inte skapar 
engagemang i lika hög utsträckning som den vardagsreligiösa modellen. 

För det andra, visade elevernas utlåtanden vid andra fokusdiskussionstillfället att eleverna 
såg en viss nytta med att studera religion, det vill säga, eleverna ansåg att de hade 
användning för religionsförståelse eller religionskunskaper. Enligt Olivestam (2006) kan 
engagemang skapas just genom att eleverna ser en användbarhet för ämnet de studerar. 
Olivestam resonerar som så att eleverna blir motiverade till att studera något som är 
användbart för dem i sina liv, och denna motivation leder till engagemang. Dock fokuserar 
ingen av undervisningsmodeller på användningsområden för 
religionsförståelse/religionskunskap. Den som modell som ligger närmast är likväl troligen 
den vardagsreligiösa modellen som fokuserar på hur religionen tar sig uttryck i de religiösas 
praktiska vardagsliv samt vilken betydelse den har för deras liv. 
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Analys av elevernas utlåtanden i relation till 
modeller

Tre undervisningsmodeller har tidigare presenterats i denna studie; en med fokus på 
existentiella frågor (Myrgård, 1996), en med inriktning mot dogmatisk vetskap (Marklund, 
1983) och en som prioriterar religionens uttryck i de troendes vardag (den vardagsreligiösa 
modellen). Lektionen som denna studie baserades på utgick från den vardagsreligiösa 
modellen men den modell som eleverna tidigare har studerat enligt är troligen Marklunds 
(1983), eftersom elevernas utlåtanden om religion under första fokusdiskussionen var nära 
förknippade med dogmatisk kristendom. Elevernas uttalanden under fokusdiskussionerna 
kunde härledas till olika undervisningsmodeller och därmed förstås utifrån dessa modeller. 

I de föregående delarna av resultatet har det påvisats hur elevernas syn på religion samt 
religionskunskap under andra fokusdiskussionstillfället låg i linje med den vardagsreligiösa 
modellen, det vill säga att religion påverkar den troendes liv (livsstil) samt att 
religionsämnet är användbart även utanför klassrummet (vid möten med människor med en 
religiös övertygelse). Under förutsättning att eleverna har arbetat enligt Marklunds (1983) 
modell kan denna modell tänkas ligga till grunden för följande elevutsaga: ”folk är inte så 
intresserade av religion längre. Inte ungdomar i alla fall” (elev 25). Denna utsaga tyder på 
att eleven anser att samhället eleven lever i inte visar något intresse för religiösa frågor, 
vilket i sin tur tyder på att eleven inte har studerat religion utifrån hur den ser ut idag (vilket 
sker när elever studerar utifrån den vardagsreligiösa modellen). Lpo94 gör klart att eleverna 
ska tillägna sig vetskap om samhällets beståndsdelar vilket även torde kunnas relateras till 
frågor som media lyfter som viktiga. von Brömsen (2007) menar att religion är ett aktuellt 
ämne som ofta figurerar i det svenska samhällets medier och därmed borde elever ha insikt 
om det intresse samhället hyser för religiösa frågor. Marklunds (1983) dogmatiska modell 
kan därför sägas medföra att elever ser på religion som något historiskt och främmande 
fenomen som varken berör deras egna liv eller det samhälle de lever i. 

Den här synen kan ställas i kontrast till Myrgårds (1996) existentiella modell där det 
historiska perspektivet endast utgör perifer vetskap inom religionens område. Den centrala 
dimensionen i Myrgårds modell behandlar istället elevernas möjlighet att reflektera över 
livets stora frågor i förhållande till sina egna liv. Detta är något som varken Marklunds 
(1983) modell eller den vardagsreligiösa modellen innehåller i någon av sina dimensioner. 
Då det gäller Myrgårds (1996) modell är det mest intressant att titta på vad som inte 
framkom i elevernas utlåtanden, då det personliga perspektivet inte berördes. Detta tyder på 
att varken Marklunds (1983) modell eller den vardagsreligiösa modellen bidrar till att 
eleverna reflekterar över religion i samband med sina funderingar kring liv/död, kärlek, 
rätt/fel med mera, vilket överensstämmer med att dessa modellers dimensioner inte 
innehåller en personlig aspekt. Kursplanerna för religion (från år 2000) framhåller dock att 
religionsämnet ska ge eleverna möjlighet att reflektera just kring livets stora frågor. Därför 
behöver religionsundervisningen även inslag som utgår från Myrgårds (1996) 
undervisningsmodell. Det framstår som rimligt att föreställa sig att denna modell bidrar till 
att eleverna ser på religion utifrån ett högst personligt perspektiv som berör elevernas 
tankar kring sina egna liv, handlingar och känslor.    



41

Slutsats

Här följer i korthet svaret på de inledande frågeställningarna angående skillnader som 
framkommer i elevers förståelse för religionsämnet samt deras engagemang för ämnet i 
fråga före och efter genomförandet av en lektionen baserad på en undervisningsmodell med 
fokus på vardagsreligion. Den tredje frågeställningen berörde hur elevers syn på religion 
samt religionskunskap i skolan kan förstås i relation till olika undervisningsmodeller

För att kunna genomföra en undervisning som fokuserade på buddhismen såsom den ter sig 
i de troendes vardagsmiljö inleddes studien med en resa till Thailand. Där producerades 
dels ett bildspel och dels skapade thailändska elever sex planscher med sina egna 
fotografier om buddhismen i sitt liv. Dessa medtogs till Sverige där elever i en åk åtta 
deltog i en lektion som baserades på det thailändska resultatet. De svenska eleverna deltog i 
fokusdiskussion om religion och religionskunskap både före och efter denna lektion. 
Genom dessa fokusdiskussioner framkom för det första vissa skillnader mellan elevers 
förståelse för samt engagemang i religionsämnet före och efter lektionen. Att ha en 
förståelse för något innebär enligt nationalencyklopedins ordbok att detta något anses vara 
berättigat. Före lektionen uttalade sig flertalet elever om att religionsämnet var onödigt då 
de inte kunde använda innehållet i lektionerna till något. Vidare visade de inget 
engagemang för att förändra lektionerna till det bättre utan uttryckte att de ansåg att 
lektionerna skulle ha det innehåll som de hitintills hade haft. Efter lektionen, däremot, 
uttalade sig eleverna om att innehållet på deras nuvarande lektioner visserligen var obefogat 
men eleverna gav förslag på både innehåll och upplägg på religionslektionerna så att dessa 
skulle ge eleverna mer användbar vetskap. Genom att eleverna kom med förslag på hur 
religionsämnet kunde förbättras visade de engagemang för ämnet och genom att visa på 
religionsämnets användbarhet i deras egna liv ansåg eleverna ämnet vara befogat vilket 
bettydde att de uppnådde en förståelse för religionskunskapen. Engagemanget berodde, 
enligt studiens resultat, på att eleverna berördes på ett känslomässigt plan samt fick 
upplevelser, medan förståelsen för ämnet kan bero på att eleverna fick insikt i en autentisk 
miljö. För det andra framkom genom elevernas fokusdiskussioner att elevernas syn på 
religion samt religionskunskap var knuten till framförallt Marklunds (1983) dogmatiska 
undervisningsmodell. Detta visade sig genom att eleverna, likväl som Marklund, 
klassificerade kännedom om religiösa begrepp, såsom ”munk”, som vetskap medan inblick 
i de troendes liv och leverne (det vill säga fokus i den vardagsreligiösa modellen) inte 
ansågs vara vetskap. Marklunds modell tycks leda till att eleverna ser på religion som ett 
historiskt fenomen, medan den vardagsreligiösa modellen aktualiserar religionsämnet 
genom att visa på dess användbarhet. Slutligen visade bristen på personliga relationer till 
religionsämnet i elevernas utlåtanden på att Myrgårds (1983) modell inte utgjort underlag 
till elevernas religionslektioner. Genom Myrgårds modell är det nämligen troligt att 
eleverna fått en personlig syn på religion och religionsämnet då denna modell fokuserar på 
att ge elever möjlighet att besvara sina egna livsfrågor med hjälp av ett religiöst perspektiv.       
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11 Diskussion

I denna del kommer först metoden att diskuteras och därefter diskuteras resultatet samt på 
vilket sätt denna studie kan påverka dagens religionsundervisning i skolorna. Slutligen 
föreslås på vilket sätt denna studie kan utgöra grunden för fortsatt forskning. 

Metoddiskussion

Till att börja med är resultatet av denna studie beroende på det val av metod som gjordes 
inledningsvis. Ett kvalitativt arbetssätt valdes vilket betyder att resultatet av studien är 
beroende av några specifika elevers erfarenheter av religionsundervisning. Detta gör att 
även urvalet av klass kommer att påverka studien. Om istället ett kvantitativt arbetssätt valts 
hade resultatet varit påverkat av en mycket större mängd elever och därmed hade resultatet 
kunnat anses giltigt för ett generellt uttalande om elever och religionsundervisningen i 
skolan. Likväl, denna studie bygger på en betydligt större utvärdering som skolverket 
genomförde 2003 och eleverna som deltog i denna studie uppvisade samma attityder som 
skolverket beskrev att elever hade. Vidare är klassen i denna studie varken handplockad 
eller belägen på en speciell skola. Istället är det en klass på en kommunal skola i en 
mellanstor stad i Sverige som inte torde skilja sig nämnvärt från flertalet liknande skolor i 
landet. Därför kan denna klass troligen i alla fall ses som representativ för en större mängd 
elever och resultatet kan därför bli användbart i fler klasser än den som studien fokuserat 
på. 

Även valet att använda fokusdiskussioner istället för enskilda intervjuer kan sägas påverka 
denna studie. Detta val kan antingen ha gett ett positivt utfall på så sätt att eleverna kände 
sig mindre utsatta när de hade sina kompisar med sig samt att eleverna genom sina 
diskussioner kan ha kommit in på ämnen som varit frånvarande vid en intervju. En annan 
möjlighet är dock att vissa elever har förblivit i sin tysta roll när klasskompisarna varit 
närvarande och därmed inte fått fram sin åsikt vilket kanske skulle ha skett vid en intervju. 
Framförallt är risken stor att elever med avvikande åsikter, såsom att religionskunskap är ett 
roligt ämne, antingen förblivit tysta eller låtsats att de höll med sina klasskompisar. För att 
minska denna risk har jag, som moderator för fokusgruppen, emellanåt vänt mig direkt till 
en elev under diskussionerna. Vidare har endast fyra elever ingått i grupperna vilket kan ha 
gjort eleverna mer trygga i att uppvisa en avvikande åsikt, då det troligen upplevs säkrare 
att ha en annorlunda åsikt inför tre klasskompisar än inför flera. Moderatorns roll kan även 
den ha påverkat elevernas uttalanden och därmed studiens resultat. Vid första 
fokusdiskussionstillfället hade eleverna inte tidigare mött mig medan de vid andra tillfället 
hade haft en lektion med mig. Detta betyder att eleverna vid första tillfället kan ha upplevt 
sig mer otrygga i situationen samt osäkra på vad som förväntades av dem än vad de 
upplevde vid andra tillfället då de var mer bekanta med mig. Till fokusdiskussionerna valde 
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klassläraren slumpmässigt ut eleverna vilka alltså inte själva fått avgöra i vilka 
gruppkonstellationer de skulle ingå och på så sätt inte kunnat gruppera sig med kompisar de 
kände sig trygga med. Vid första tillfället hade dessutom läraren endast haft eleverna i 
ungefär en månad och kunde troligen därför inte dela in eleverna i grupper där alla hade 
gemensamma, eller närliggande, åsikter om religion. 

Vad gäller urvalet av de deltagande thailändska eleverna påverkar även detta studiens 
resultat på så sätt att dessa elever uttrycker en religiös tro och praxis som är specifik för 
dem själva och det samhälle de lever i. Här har jag dock inte haft några större möjligheter 
att påverka vilket samhälle eleverna skulle komma från, men för att ge möjlighet till olika 
tolkningar och religiösa uttryck har elever från tre olika skolor, i samma stad, fått 
medverka.

På det sätt som studien genomförts har även det påverkat resultatet på så sätt att ett 
annorlunda genomförande hade kunnat resultera i mer eller mindre engagemang samt 
kunskaper från eleverna. För det första hade elever från ett mer dagsaktuellt land alternativt 
ett land närmare Europa kunnat delta istället för Thailand. Detta hade kunnat resultera i att 
eleverna upplevt att kunskaper om detta land, dessa människor, denna kultur samt religion 
angick även dem och därmed blivit ytterligare engagerade i undervisningen. Dock är 
Thailand ett vanligt resemål för svenskar och den senaste tiden har eleverna även kunnat 
läsa om Thailand i tidningarna samt sett det på nyheterna. För det andra hade de thailändska 
eleverna kunnat sammanställa ett annat material, till exempel ett informationshäfte och en 
frågesport. Slutligen hade presentationen för den svenska klassen kunnat utformas på ett 
annorlunda sätt. Dock, som Westerberg (2002) sa om stoffet en religionslärare har att välja 
mellan, det finns i det närmaste en oändlig mängd undervisningssätt att variera mellan och 
därmed kommer jag inte att spekulera i vilka andra upplägg på lektionen som hade kunnat 
ge vilka andra resultat.   

Resultatdiskussion

Här kommer först att presenteras huruvida resultatet är tillförlitligt eller inte. Därefter vilka 
pedagogiska implikationer denna studie kan ha för religionsundervisningen och slutligen
diskuteras hur resultatet kan tolkas. 

Då detta är en hermeneutisk studie är det viktigt att författaren, jag, är medveten om att jag 
enbart gjort en tolkning av elevutlåtandena och inte kommit med en allmängiltig förståelse 
för dem. Jag är alltså medveten om att det finns andra tolkningsmöjligheter av 
elevutlåtandena samt att eleverna kan ha haft andra intentioner med sina utlåtanden. Jag tar 
upp denna diskussion efter studiens resultat bygger på att elevutlåtandena har tolkats på ett 
korrekt sätt, det vill säga att jag har tytt elevernas intentioner med sina uttalanden på det sätt 
som eleverna avsåg. Som nämnts ovan i metoddiskussionen påverkades eleverna av 
tillvägagångssättet, bland annat av de gruppkonstellationer de placerades i och faktumet att 
de blev bandade av en för dem okänd person. Detta gör att deras uttalanden i själva verket 
kan tolkas på ytterligare sätt än vad som gjort i denna studie, till exempel har elevernas 
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tystnad i denna studie tolkats som att antingen ointresse eller att de inte har reflekterat över 
frågan tidigare. Tystnaden skulle dock även kunna tolkas som att eleverna anade att deras 
verkliga åsikt inte skulle accepteras av klasskamraterna och därför valde de att hålla tyst. 
Ett annat exempel är elevernas utlåtanden vid andra fokusdiskussionstillfället, då finns det 
även en möjlighet att tolka elevernas utlåtanden som att de sökte efter svar som de trodde 
att jag ville höra, men då eleverna fortfarande uppgav att religionsämnet var ointressant och 
att de lärde sig endast lite på lektionen jag genomförde med dem sökte de troligen inte efter 
svar som tillfredsställde mig. En annan aspekt på tolkningsalternativ är att jag tytt in mer i 
elevernas utlåtanden än vad de tänkt, till exempel när jag tolkade elevernas utlåtanden (om 
krig och livsstil) som att de såg en koppling mellan religion och samhälle, kanske eleverna i 
själva verket inte såg denna koppling. Vad gäller krig kan eleverna ha haft antingen 
historiska eller bibliska krig i åtanke, eller kan de visserligen ha tänkt på samtida krig men 
sett dem som isolerade företeelse som endast drabbar extremt troende personer (och inte 
hela samhällen). I nuläget går inte att avgöra vilken tolkning som ligger närmast elevernas 
intentioner med sina utlåtanden. För att faktiskt nå fram till en större klarhet i elevernas 
intentioner hade denna studie behövts baseras på ett flertal lektioner då jag, som lärare,
kontinuerligt kunnat diskutera med eleverna och tillsammans med dem vridit och vänt på 
frågorna. Detta för vidare till nästa del av resultatdiskussionen, nämligen vilka pedagogiska 
implikationer denna studie medför för religionskunskapen i skolan.

Det resultat som framkommit i denna studie är att genom en religionslektion utifrån den 
vardagsreligiösa modellen, som sätter vardagsreligion i fokus, ökar elevers engagemang i 
religionsundervisningen samt att eleverna tillgodogör sig viss förståelse för religionsämnet. 
Något intressant är dock att denna modell vanligen inte används av religionslärare trots att 
Tamminen och Vesa (1982) redan för över 25 år sedan var inne på ett liknande spår. Han 
förespråkade då att religionsundervisningen skulle ta hänsyn till elevernas erfarenheter från 
deras vardagliga liv samt att i religionsundervisningen behöver både lärostoff, infallsvinkel 
och arbetssätt varieras för att eleverna ska bli motiverade till att studera ämnet. Denna 
studie har visat på betydelsen av att följa dessa författares råd och jag anser att ett 
vardagsreligiöst perspektiv bör kunna tillföra både engagemang och förståelse till flertalet 
elever. Som det ser ut på skolor i dagsläget har de flesta elever tillgång till läroböcker, 
media och emellanåt en utomstående föreläsare som representerar en specifik religiös tro. 
Vad denna studie i och med det vardagsreligiösa perspektivet kan tillföra till lektionerna är 
röster från barn som lever i, och med, en specifik religion. Dessa barn har visat sig kunna 
skapa både förståelse för religionsämnet och engagemang i detsamma för elever i en svensk 
skolklass. Efter att de svenska eleverna har mött olika bilder av en religion (från media, 
föreläsare, böcker och genom det vardagsreligiösa perspektivet) är min föreställning att de 
har en bättre grund på vilken den kan bilda sig en egen uppfattning om religionen. Dock 
framkom inte elevernas uppfattning om någon religion i fokusdiskussionerna, varken i den 
första eller andra diskussionen vilket gör att jag det endast är en förhoppning från min sida, 
och inte någon teori. Likväl, om eleverna har en egen uppfattning kan de, var gång de får en 
färdig bild av en religion levererad till sig, jämföra den med sin egen syn på vad religion är. 
De kan även reflektera över vad det betyder att vara religiös och hur det kommer sig att 
religion kan uppfattas på flera olika sätt. Med hjälp av sina egna nyskapta bilder och sina 
tankar om religion kan eleverna föra diskussioner om varierande livsåskådningars likheter 
samt olikheter, vilket jag anser viktigt i dagens mångkulturella samhälle. Det är dock viktigt 
att betona vikten av källkritik med tanke på exemplet som Edward Said enligt Härenstam 
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(2000) ger; massmedia har påverkat människors bild av islam i en sådan utsträckning att 
stereotyper av arabvärlden har använts som fakta om islam. Vikten av källkritik gäller i 
minst lika hög utsträckning då ett vardagsreligiöst perspektiv används eftersom eleverna då 
lär sig genom hur en eller några få individer lever med sin religiösa tro. Det betyder att de 
inte får ta för givet att alla inom den religionen lever på samma sätt.  

Utifrån vad som hävdats ovan framstår det som att den vardagsreligiösa modellen med det 
vardagsreligiösa perspektivet i religionskunskapen endast bör utgöra en liten del i 
undervisningen men att det perspektivet tillsammans med övrig undervisning ger eleverna 
en helhet. Är detta dock enda sättet att se på det, eller kan resultatet tolkas på flera sätt? 
Runt detta anser jag att det behöver föras en vidare diskussion. Är det vardagsreligiösa 
perspektivet otillräckligt? Eller går det att, genom att utgå från den vardagsreligiösa 
modellen, fånga in allt vad läroplaner och kursplaner (från år 2000) föreskriver utan att 
frångå det vardagsreligiösa perspektivet? Dock kan ytterligare en möjlighet vara att detta 
perspektiv inte bör ingå i religionsvisningen överhuvudtaget då denna studie inte visat på 
någon bestående förändring gällande engagemang och förståelse hos eleverna. Denna sista 
fråga vore intressant att följa upp och går knappast att besvara utan en utvärdering av en 
klass som arbetat utifrån den vardagsreligiösa modellen under en längre tid. I övrigt anser 
jag personligen att ett vardagsreligiöst perspektiv kan uppfylla mål och syfte i läroplaner, 
till exempel kan elever besöka heliga byggnader medan religionens anhängare utövar sin tro 
där samt visas runt av jämnåriga. Därigenom fångas både objektiva kunskaper om symboler 
och riter upp samtidigt som eleverna får uppleva de religiösas vardag. Detta är dock något 
som jag anar redan sker inom religionsundervisningen och det pekar på att det 
vardagsreligiösa perspektivet redan används. Ett annat exempel är när religiöst troende 
besöker klassen, alternativt får besök av eleverna, och om personen i fråga skildrar sin 
religion ur ett personligt samt vardagligt perspektiv får även detta relativt vanliga inslag i 
religionsundervisningen en vardagsreligiös infallsvinkel. Svårigheten med detta perspektiv 
är vid studierna av religioner som endast i liten utsträckning återfinns i Sverige. Tid och 
pengar begränsar lärares och elevers möjligheter att få uppleva vardagen såsom den ser ut 
för till exempel shintoismens anhängare.      

Möjligheter till vidare forskning

Efter att ha genomfört denna studie ser jag framförallt två områden som kan vara 
intressanta att utforska vidare. Det första området behandlar elevernas kunskapssyn och det 
andra området fokuserar på om förståelse för religionsämnet bidrar till elevernas attityd 
gentemot människor med en religiös tro samt människor från andra kulturer än den svenska. 

Under fokusdiskussionerna framstod det som att elevernas kunskapssyn var begränsad till 
att innefatta Marklunds (1983) tredje nivå i hans modell. Är det så betyder det att elevernas 
kunskapssyn överensstämmer med vad Marklund redan för 25 år sedan ansåg vara den 
lägsta formen av kunskap. Min uppfattning om elevernas kunskapssyn grundar jag på att 
eleverna till att börja med i fokusdiskussionerna ansåg att det vardagsreligiösa perspektivet 
bidragit inget eller lite till deras kunskapsutveckling. Eleverna ansåg alltså inte ha tillägnat 
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sig några kunskaper trots att det under diskussionens gång framkom att de fått kunskaper 
motsvarande den vardagsreligiösa modellen och dess översta nivå. Av denna anledning kan 
det vara intressant att göra en studie som undersöker vilken kunskapssyn elever har samt 
hur högt de värderar olika former av kunskaper. Detta sista har jag tagit fasta på eftersom 
flera elever en bit in i diskussionen om den vardagsreligiösa lektionen framhöll att denna 
lektion var lika viktig som andra lektioner.   

Det andra området som jag anser det vara intressant att undersöka vidare är alltså 
förhållandet mellan förståelse av religionsämnet och elevernas attityd gentemot människor 
från främmande kulturer. Dagens svenska samhälle är mångkulturellt vilket betyder att 
eleverna i sin vardag möter människor från flera olika kulturer eller religioner. Eleverna 
behöver därför kunna samverka med människor över religionsgränser och nationaliteter och 
därmed behöver de ha en positiv inställning till människor från främmande kulturer. Min 
fundering är om det finns ett samband mellan förståelse för religionskunskapen i skolan och 
förståelse för, samt positiva attityder, till ett mångkulturellt samhälle och alla de människor 
som verkar i det.  

Avslutningsvis kan jag sammanfatta min uppfattning personliga uppfattning angående 
vidare forskning inom religionsdidaktik med att det tycks finnas för få studier inom detta 
område. Efter att ha tagit del i religionsdidaktisk forskning anser jag att det finns för få 
studier som studerar effekter i undervisningen och min förhoppning är att min studie ska 
kompletteras av andra.  
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1

Bilaga 1: Modeller som åskådliggör religionskunskapens 
innehåll

Modell 1 av Myrgård (1996): Existentiell

Modell 2 av Marklund (1983): Dogmatisk

Modell 3 (min konstruktion): Vardagsreligiös

Tankedimension: 
Livets frågor, heliga 
skrifter/personer, med mera

Fysisk dimension
Heliga byggnader, traditioner, 
tillbedjan, med mera

Handlingsdimension
Seder, högtidsfirande, fasta, 
sånger/musik, med mera

munk

munk politiker

politiker

folket



Bilaga 2: 
Fokusdiskussionsfrågor första tillfället:

Svara/diskutera spontant. Det som först kommer upp i era tankar. 
1. Vad heter ni? 
2. Hur länge har ni läst religion?
3. Vad läste ni sist ni läste religion?
4. Om jag säger religion vad tänker du/ni på då? Om du/ni ska svara med ett ord, vilket 

ord väljer ni? 
5. Vad är religion? Kan det vara mer än en sak?
6. Tror ni att andra personer hade svarat likadant som er, eller på något annat sätt? 
7. Om jag säger religionsundervisning i skolan – vad säger du då?
8. Vad gör ni under religionslektionerna? (till exempel lyssnar på läraren, jobbar i en 

bok, diskuterar, tittar på film, studiebesök)
9. Tycker ni religionsundervisning är roligt, intressant, tråkigt? Vad är det och vad är 

det inte? (Ge exempel)
10. Vad tycker du/ni att ni i klassen bör få lära er på religionslektionerna? (Varför då?) 
11. Kan du ge några exempel på vad du har lärt dig på religionslektionerna? (till 

exempel namn på gudar, vad som är rätt eller fel att göra, vilka religioner som finns 
i de olika länderna)

12. Vad har du för nytta av kunskaper i, eller om, religioner? 
13. Beskriv en lektion som du/ni inte tycker om. (t.ex.: Hur arbetade ni; i grupp, i par 

eller enskilt? Vad handlade lektionen om; etik, världsreligion, eller något annat? 
Vad gjorde ni; studiebesök, diskuterade, tittade på film, frågesport, eller något 
annat? Vilka hjälpmedel hade ni; kursbok, skönlitteratur, TV, dvd, musik, eller 
något annat?) Är det innehållet eller arbetssättet du inte tyckte om? 

14. Beskriv en lektion som du skulle vilja ha. (Hur skulle ni arbeta; i grupp, i par eller 
enskilt? Vad skulle lektionen handla om; etik, världsreligion, vardagsreligion eller 
något annat?  Vad skulle ni göra; studiebesök, diskutera, titta på film, frågesport, 
eller något annat? Vilka hjälpmedel skulle ni vilja ha; kursbok, skönlitteratur, TV, 
dvd, musik, eller något annat?)

Fokusdiskussionsfrågor andra tillfället:
Vad heter ni? 
1. Vad har ni läste i religion sen jag var här sist?
2. Om jag säger religion vad tänker du/ni på då? Om du/ni ska svara med ett ord, vilket 

ord väljer ni? 
3. Vad är religion? Kan det vara mer än en sak?
4. Tror ni att andra personer hade svarat likadant som er, eller på något annat sätt? 
5. Om jag säger religionsundervisning i skolan – vad säger ni då?
6. Tycker ni religionsundervisning är roligt, intressant, tråkigt? Vad är det och vad är 

det inte? (Ge exempel)
7. Vad tycker ni att ni i klassen bör få lära er på religionslektionerna? (Varför då?)
8. Vad har du för nytta av kunskaper i, eller om, religioner?

9. Vad har du/ni lärt er på den här lektionen? 



10. Var det viktigt att lära sig det? På vilket sätt då?
11. Tyckte ni om lektionen? Vad var bra och vad var inte bra? 
12. Skulle ni vilja ha fler, liknande lektioner? 
13. Är det någon skillnad på det som vi diskuterade igår, och det som står i era 

läroböcker?
14. Beskriv en lektion som du skulle vilja ha. (Hur skulle ni arbeta; i grupp, i par eller 

enskilt? Vad skulle lektionen handla om; etik, världsreligion, vardagsreligion eller 
något annat?  Vad skulle ni göra; studiebesök, diskutera, titta på film, frågesport, 
eller något annat? Vilka hjälpmedel skulle ni vilja ha; kursbok, skönlitteratur, TV, 
dvd, musik, eller något annat?)



Bilaga 3:

Handout - Buddhism
Buddhister tror på läror som en man kallad Buddha skapade för ungefär 2500 år sedan. 
Buddha betyder den upplysta och var det namn som prinsen Siddharta Gautama fick när 
han, under en meditation, insåg hur en människa kan frigöras från att återfödas. 
Buddhas läror kan i korthet sägas gå ut på att hjälpa människor finna frid och lugn. Det 
vill säga att leva balanserat och vara lycklig och nöjd med vad livet har att erbjuda men 
utan att fästa sig något ”världsligt” (t.ex. pengar och föremål). 
För att finna denna frid och lycka finns flera råd om hur man ska gå till väga. Till exempel 
ska man visa respekt/vördnad för Buddha eftersom det gör att man samlar sina tankar på 
något positivt istället för att tänka på bekymmer. 

Att tänka på under bildspelet:
1. Nämn ett eller några ord, till exempel fint eller blommor, som du kommer att tänka på 

under filmen.
2. Är det någon bild som du tycker visade på Buddhas lära om att finna frid?
3. Kan du komma på något som visade hur människorna visade respekt/vördnad för 

Buddha?
4. Tyckte du att någon bild kan passa in på ett bildspel om människor som tror på en 

annan religion, t.ex. kristendom eller islam?

Exempel på vad ni kan diskutera omkring planschen:
 Vad beskriver planschen? 

 Vad tror ni eleverna känner inför det som beskrivs? 

 Hur skulle ni tycka om att vara med i aktiviteten/se platsen? 

 Vad tror ni är viktigt för dessa buddhistiska ungdomar? 

 Vilken bild/teckning tycker du/ni bäst om? 

 Vad är det med den bilden som tilltalar dig?

Finns det något inom buddhismen du tror även finns inom någon annan religion (t.ex. 
kristendom eller islam)?

Finns det något som är speciellt för buddhismen, alltså som du inte tror finns inom t.ex. islam, 
kristendom eller judendom?  


