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I den här religionsdidaktiska avhandlingen undersöks hur perspektiv av
levd religion, det vill säga religiositet som den kommer till uttryck i
människors liv, kan föras in i religionskunskapsundervisningen.
Avhandlingen bidrar med kunskap om hur en studiebesöksorienterad
undervisning kan bidra till elevers förståelser av levd religion. Genom
ett nära samarbete med en högstadielärare har en undervisningssekvens
om buddhistisk tradition i religionskunskap designats och genomförts.
Tre för studien utvecklade religionsdidaktiska verktyg undersöks i
relation till hur de bidrar till elevers förståelser av levd religion. Några
religionsdidaktiska områden som aktualiseras och diskuteras i
avhandlingen är klassrummet som safe space, självreflexivitet samt
gränser för vilka aktiviteter som ryms inom icke-konfessionell
religionsundervisning. I studien identifieras elevförståelser som både
möjliggör och hindrar förståelser av levd religion och diskussioner förs
om hur undervisning kan förhålla sig till dessa.
   Avhandlingen vänder sig till verksamma och blivande religions-
kunskapslärare, de som arbetar med ämnets styrdokument samt till det
religionsdidaktiska forskningsfältet. En förhoppning är att studien även
ska uppmuntra till nya angreppssätt för undervisningsutvecklande
samarbetsprojekt mellan akademin och lärarprofessionen.
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Abstract
Facing the Lived. Opportunities and barriers for understanding lived religion in field visit-oriented RE-
teaching

The general aim of this study is to develop knowledge about how field visit-oriented religious teaching can contribute
to students’ understanding of lived religion, in terms of inner diversity, religious practice and experiential dimensions.
Previous research about Religious education (RE) shows that the Swedish non-confessional school subject “Religion”
mainly deals with history, dogmas and concepts. Few students are concerned with the subject-matter itself in RE. "Secular"
students talk about religion as something old-fashioned that concerns "the others". On the other hand, students who identify
themselves religiously do not recognize what is being taught in school about their own tradition, since they miss perspectives
concerning religion as part of everyday life, i.e., lived religion. A growing interest in individuals’ lived religion has also
been identified in the field of religious studies. These circumstances related to field of RE serve as motivational ground
for the present doctoral thesis.

This thesis investigates designed RE-teaching in lower secondary school (year nine). The teaching design draws on
findings reported in the licentiate thesis (Britton 2014).  Three theoretical approaches are used and integrated in a theoretical
framework. The approaches applied to define and operationalize students’ understanding of lived religion are selected parts
of Michail Bachtin's (1997) dialogue theory, Robert Jackson's (2002) interpretive approach of Religious education, and
Meredith McGuire's (2008) religion sociology theories about lived religion.

The empirical data were produced from selected parts of an enacted teaching design about Buddhism, including a
field visit to a Tibetan-Buddhist congregation. The data consist of grade nine students' oral and written utterances from
a lesson sequence, including lesson recordings, student journals, lesson exercises, assignments, group discussions and an
examination. In addition, follow-up interviews were conducted with students, the teacher and the temple representative.
Data were analysed using the integrated theoretical-analytical framework, in order to provide knowledge about what
opportunities and obstacles in religious teaching that contribute to students’ understandings of lived religion.

Three main results emerged. First, students' personal perspectives and values of religion in general, and of the religious
tradition studied (Buddhism) in particular, are important parts of students' understanding of lived religion. From students’
responses, some perspectives that interfered with their understanding of lived (Buddhist) religion were identified: student
understandings that touch upon the links between individual freedom and religion; the relation between belief and religious
practice and experiences; and ‘Western Buddhism’ in relation to Buddhism outside the West. Second, three didactical tools
were constructed, aiming to develop RE teaching to further facilitate students’ understanding of lived religion: individual
perspective, a diversity model and self-reflection. Didactical questions about representation, safe space and self-reflexivity
came up. Third, there is support for arguing that lived religion as a perspective in the Swedish school subject of religion
can be a goal as well as means to create a more inclusive religious education.

Keywords: lived religion, field visit, site visit, Buddhist tradition, representation, inner diversity, self-reflection,
interpretive approach, dialog theory, students’ understanding, teaching, educational development, religious education.
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Introduktion 

Det här är en avhandling som har två delar. Del ett utgörs av licentiat-
studien Studiebesök i religionskunskapsundervisningen: elevers tal om 
islam före, under och efter ett moskébesök (Britton, 2014). Del två 
utgörs av föreliggande studie Att möta det levda: Möjligheter och 
hinder för förståelse av levd religion i en studiebesöksorienterad 
religionskunskapsundervisning och den bygger vidare på resultat från 
licentiatstudien. De två studierna tillsammans har utförts under tiden 
beräknad för en doktorsavhandling, det vill säga fyra års heltidsstudier.  
 
I licentiatstudien (Britton, 2014) är det studiebesök i religionskunskaps-
undervisningen och religionsdidaktiska utmaningar och möjligheter 
som studiebesök generellt genererar som står i centrum. Föreliggande 
studie bygger vidare på resultat från licentiatstudien genom att ta fasta 
på religionsdidaktiska utmaningar och möjligheter avseende elevers 
förståelser av det specifika ämnesområdet levd religion. Elevers 
förståelse av levd religion och studiebesöksorienterad religions-
kunskapsundervisning, det vill säga religionskunskapsundervisning där 
studiebesök ingår som en viktig del, står i centrum i föreliggande studie. 
Elevers förståelse av levd religion kommer att undersökas inom ramen 
för en designad studiebesöksorienterad undervisning. Religions-
didaktiska verktyg som ligger till grund för den undervisningen har 
utvecklats baserat på resultat från licentiatstudien. Syftet med denna 
studie är att utveckla kunskap om hur studiebesöksorienterad 
religionskunskapsundervisning kan bidra till högstadieelevers 
förståelse av levd religion.  
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Kapitel 1: Inledning, bakgrund och syfte 

 

Det känns som om det här sättet [det vill säga genom studiebesök] att få 
kunskap ger en inte så mycket fakta som den man får i skolan, typ som ”så här 
uppkom religionen” ”så här och så här tycker majoriteten” alltså sådant som 
känns ”blankt” utan så mycket djup, utan som är fakta. Den kunskap man fick 
i templet var mer ”levande” genom att man fick uppleva det lite själv. Man får 
även mer personliga uttryck och känslor, både från en själv hur man tolkar 
religionen när man själv inte tillhör den, men även från den som följer 
religionen själv som pratar om det vars tro och tolkning kan skiljas från andra. 
(Noomie, från logg 2 som skrevs hemma som läxa direkt efter ett buddhistiskt 
tempelbesök). 
 
Men samtidigt tycker jag ändå, det är bra att träffa en riktig buddhist, för att 
försöka förstå deras tankar, men eftersom vi var där med skolan och vi ska lära 
oss så mycket som möjligt så är det nog som du säger bättre om [läraren] Anna 
hade stått där och förklarat lite /…/ det är det vi är mer intresserade av, mer i 
allmänhet, eller i alla fall jag skulle hellre vilja se buddhister i allmänhet. (En 
elevröst från en gruppdiskussion lektionen efter ett buddhistiskt tempelbesök). 
 

Det här är två elevröster från en högstadieklass i årskurs 9 efter att de 
tillsammans med klassen, lärarna och mig som forskare har gjort ett 
studiebesök i ett buddhistiskt tempel. Båda eleverna beskriver 
kunskaper och förståelser som de anser att studiebesöket har bidragit 
till. De gör det genom att jämföra studiebesöket med klassrums-
undervisning och läromedel i religionskunskap. Noomie beskriver de 
kunskaper som hon fick i templet som mer ”levande”, som innehållande 
”personliga uttryck och känslor” och som något som ”tolkas”. Eleven i 
det andra citatet ger uttryck för att hen visserligen uppskattar att få möta 
ett inifrånperspektiv under besöket men att hen hellre hade fått möta ett 
generellt utifrånperspektiv, helst förmedlat av läraren. Glappet mellan 
förståelse av religion som å ena sidan något som levs från ett 
inifrånperspektiv och som rymmer känslor och personliga uttryck och 
å andra sidan som något generaliserande med fokus på dogmer och 
lärosatser uppmärksammas i religionsdidaktisk forskning. Där 
framkommer att skolämnet religionskunskap och religionskunskaps-
undervisning riskerar att domineras av en religionsförståelse som 
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huvudsakligen fokuserar på dogmer och lärosatser, det vill säga det som 
Noomie i citatet ovan beskriver som ”blankt” utan så mycket djup och 
inifrånperspektiv. I religionsvetenskapliga sammanhang däremot riktas 
ett större intresse mot religiösa individers levda religion. Det här är en 
religionsdidaktisk studie som intresserar sig för elevers förståelse av 
religion och religiositet, med fokus på människors levda religion, och 
hur religionskunskapsundervisning i samband med studiebesök kan 
bidra till en sådan förståelse. 
 
Sverige är ett land som i flera sammanhang benämns som ett av 
världens mest sekulariserade länder (se till exempel World Value 
Survey, Ingelhart et al., 2014) och endast 13 % beskriver sig själva som 
religiösa (Zuckerman, 2009, s. 56). Många svenska skolelever saknar 
personliga erfarenheter av religion och religiositet och i 
religionskunskapsundervisningen tenderar religion att framställas som 
något som handlar om ”de andra” (von Brömssen, 2003; Kittelmann 
Flensner, 2015). Men alla elever är inte sekulära i betydelsen att de inte 
positionerar sig inom en religiös tradition. I religionsklassrummet finns 
också elever som själva positionerar sig inom en religiös tradition. Det 
är de som i undervisningen riskerar att omtalas som ”de andra”. Men 
inte heller de eleverna känner igen sig i sin religiösa tradition såsom de 
möter den i religionskunskapsundervisningen. Elever som positionerar 
sig religiöst saknar undervisningsinslag om den funktion som de själva 
menar att religionen kan fylla i identitetsskapande, för upplevelser av 
gemenskap och hur religionen är en del av livet och anpassas efter den 
omgivande kontexten. De här eleverna uppfattar att religionskunskaps-
undervisningen fokuserar på dogmer och lärosatser och missar levda 
inslag i människors religiositet (Bergdahl, 2015, 2018; Holmqvist Lidh, 
2016; Nicolaisen 2013; Vestøl 2015). Såväl det svenska religions-
kunskapsämnet som religionskunskapsundervisning beskrivs ofta som 
präglad av en protestantisk religionsförståelse där tro prioriteras 
framför religiös praktik och där religiösa traditioner riskerar att 
framställas som avgränsade trossystem (Bergdahl, 2015, 2018; 
Berglund, 2014a; Holmqvist Lidh, 2016; Kittelmann Flensner, 2015, 
2018; Lindskog kommande; Niemi, 2018a, 2018b).   
 
I religionssociologiska studier däremot utmanas gränser både mellan 
och inom religiösa traditioner (och icke-religiösa livstolkningar). 
Genom att studera hur människor lever och praktiserar sin religion ställs 
i religionssociologiska studier individen i centrum. De undersöker det 
som omnämns som levd religion vilket kort kan beskrivas som 
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religion/andlighet såsom den kommer till uttryck hos individer. Det kan 
vara när en viss religiös traditions institutionaliserade religion möter det 
vardagliga livet och resulterar i individens levda religion, i vilken även 
praktik, känslor och upplevelser är inkluderade (McGuire, 2008, s. 16). 
Men det kan också handla om religiositet, eller kanske andlighet, som 
inte nödvändigtvis finns inom en religiös tradition utan som hämtar 
intryck antingen från flera olika religiösa traditioner eller från annat 
håll. När religionssociologer betonar vikten av att undersöka och hitta 
metoder för att undersöka levd religion motiveras det med att inte missa 
den religiositet som finns och den komplexitet som människors levda 
religion rymmer (se t.ex. Ammerman, 2007; McGuire, 2008, s. 87). När 
ett sådant perspektiv saknas i skolämnet riskerar religion att framställas 
som något som för sekulära elever handlar om ”de andra”. ”De andra” 
riskerar att inte känna igen sig i det som ska vara deras religiösa 
tradition och skolelever, på liknade sätt som eleven i det andra citatet 
ovan, efterfrågar en religionsförståelse som kanske endast finns inom 
skolämnet. Därför vill jag i denna studie undersöka hur religions-
kunskapsundervisning kan bidra till elevers förståelse av levd religion. 

Ett kulturvetenskapligt perspektiv i studier av religion 
och religiositet 
Det finns flera argument för att undersöka vad perspektiv av levd 
religion kan tillföra undervisning i skolämnet religionskunskap. Dessa 
argument kan hämtas från religionsvetenskapen såväl som från 
religionsdidaktisk forskning. Från ett religionsvetenskapligt perspektiv 
menar Gilhus och Mikaelsson (2003) att religionsvetenskapliga studier 
har genomgått ett paradigmskifte. Ett kulturvetenskapligt paradigm 
med fokus på religiösa individers praktik har ersatt ett tidigare 
religionsfenomenologiskt paradigm som har haft mer fokus på gudar 
och religiösa dogmer (jfr Plank, 20141; Gearon, 20132; McGuire, 2008). 

                                                
1 Plank beskriver liknande förlopp: “Studiet av religion kan därför sägas ha gått från att vara 
ett textbundet studium som analyserar myter, teologiska system och doktriner, till att bli mer 
fältbaserat för att därigenom kunna belysa människor, kroppar och praktiker.” (2014, s. 128).  
2 Gearon (2013) talar om paradigmskifte inom det religionsdidaktiska fältet men menar dock 
att det enda paradigmskifte som har ägt rum är att det skrift-teologiska perspektivet har ersatts 
av ett flertal parallellt existerande paradigm. Två av dessa paradigm är det fenomenologiska 
(som Gearon menar representeras av framför allt Ninian Smart) och det kulturvetenskapliga 
(som enligt Gearon syns t ex hos Jackson). De övriga paradigm som Gearon diskuterar är det 
psykologiska-upplevelseinriktade (som han menar syns hos t ex Erricker, Erricker och Ota), det 
filosofiska-begreppsinriktade (som enligt Gearon finns hos t ex Wright och Barnes) och det 
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Ett kulturvetenskapligt perspektiv med fokus på levd religion utgår från 
en religionsdefinition som anses ta avstånd från upplysningstidens 
europeiska, protestantiska kategorisering av religion från en kristen 
modell där religion ofta uppfattas som ett slutet homogent trossystem 
(Jackson, 2002, s. 3) och där riter och praktiserande tillskrivs 
underordnat värde (Bergdahl, 2015, 2018). Istället fokuseras på att varje 
tradition rymmer en inre mångfald och att sociala och individuella 
erfarenheter påverkar hur traditionen representeras (Jackson, 2002, s. 
69, 2004, s. 88). I Robert Jacksons (2002) tolkande ansats, vilken är 
såväl religionsvetenskaplig som religionsdidaktisk, lyfter han fram 
individnivån som en av tre nivåer inom vilken religion konstrueras 
(tillsammans med gruppnivå och den religiösa traditionen). Flera 
individers religion tillsammans utgör den stora traditionen, vilket 
betyder att varje religiös tradition rymmer en inre mångfald, menar 
Jackson. Han uppmärksammar och ifrågasätter vidare det 
maktutövande som sker när någon säger sig representera ”rätt 
representation” av en religiös tradition.  
 
Ur ett religionssociologiskt perspektiv för McGuire (2008) en 
diskussion om hur studier av levd religion utmanar gränsdragningen 
mellan vem som tillhör en viss religiös tradition och framförallt vem 
som inte tillhör traditionen. Hon visar istället att många människors 
religiositet är formad från olika håll och kan vara relativt individuell. I 
studier av levd religion uppmärksammas individens agens när det gäller 
att forma sin religiositet (Ammerman, 2007; McGuiure, 2008). 
Individens identitet och levda religion beskrivs som ett bricolage. 
Andra områden som McGuire menar att religionssociologin måste 
utmana och omvärdera är en traditionell rumslig uppdelning mellan det 
vardagliga/profana och det religiösa/heliga. I många människors liv, 
menar McGuire, finns inte det religiösa bara i det rumsligt heliga men 
inte heller det världsliga och vardagliga är tomt på inslag av det att det 
som kan anses vara ”heligt”. Om den som studerar och forskar om 
religion inte letar efter religion och religiositet på ”rätt” ställen så 
hävdar religionssociologer att hen missar viktiga aspekter av levd 
religion (se t ex Ammerman, 2007; McGuire, 2008). På liknande sätt 
                                                
historiska-politiska (som Gearon menar syns i t ex Toledo Guiding Principles (2013, s. 141). 
Jackson (2015) ifrågasätter dock både Gearons förståelse av paradigm och hans kategorisering 
av The Toledo Guiding Principles i det historisk-politiska paradigmet, eftersom Gearon ger 
uttryck för att dess enda syfte med religionsämnet är att skapa tolerans och att en inom 
paradigmet tenderar att undvika att ta upp konflikter i religionens namn. Detta menar dock 
Jackson inte stämmer i relation till REDCo och The Toledo Guiding Principles (vilka utmynnar 
från REDCo) (Jackson, 2015, s. 350).  
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lyfter McGuire (2008) fram vikten av att ta fasta på människors 
religiösa erfarenheter, upplevelser och religiösa praktik. Religion 
handlar inte bara om tro utan lika mycket om görande där kroppen och 
det materiella spelar en viktig roll. McGuire betonar, precis som 
Jackson (2002), den inre mångfald som finns inom en och samma 
tradition. Från religions-vetenskapligt och religionssociologiskt håll 
argumenteras det således för att individers levda religion såsom den tar 
sig uttryck i människors liv i form av känslor, upplevelser och praktik 
är viktiga aspekter att inkludera i studier av religion, dels för att förstå 
den inre mångfald som varje tradition rymmer, dels för att göra (alla) 
människors levda religion rättvisa och utmana föreställda gränser.  

Levd religion i religionskunskapsämnet 
I Linda Jonssons (2016) religionsdidaktiska studie av olika förståelser 
av religionskunskapsämnet ser hon dock ett annat mönster än det som 
beskrivs inom religionsvetenskapliga studier. Jonsson identifierar dels 
en spänning mellan religionskunskapsämnet som något å ena sidan 
intellektuellt, å andra sidan existentiellt (jfr Osbeck, 2009), dels en 
förskjutning i nuvarande styrdokument (Lgr 11 och Lgy 11) mot mer 
fokus på en intellektuell förståelse av ämnet där känslor, upplevelser 
och praktiker ges en underordnad roll.  
 
Det enda stället där levd religion nämns i styrdokumenten är i 
kommentarmaterialet för grundskolans religionskunskapsämne. Levd 
religion definieras där som ”hur den [religionen] kan ta sig konkreta 
uttryck i form av ritualer, levnadsregler och heliga rum och platser” 
(Skolverket, 2017, s. 21), i samband med att det förklaras att det är detta 
som åk 1-6 ska fokusera undervisning på.3 Två motiv förs dock fram i 
kommentarmaterialet för att levd religion finns med som en del av 
religionskunskapsämnet för grundskolan. För det första skrivs levd 
religion fram som ett sätt att få syn på inre mångfald genom att olika 
individer lever och uttrycker sin religion och tro på olika sätt, bland 
annat beroende på inriktning inom den religiösa traditionen 
(Skolverket, 2017, s. 5), men också relaterat till om personen är lekman 
eller officiell förespråkare (Skolverket, 2017, s. 6). För det andra skrivs 
levd vardagspraktik fram med syfte att religion inte ska reduceras ”till 
en fråga om individuell livsåskådning och tro” (Skolverket 2017, s. 6). 
                                                
3 I högstadiet ska sedan ett historiskt perspektiv läggas an och mer fokus på ”religionernas 
centrala tankegångar och urkunder” (Skolverket, 2017, s. 21).  
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Levd religion handlar enligt Skolverkets (2017) skrivningar således om 
ritualer, levnadsregler och heliga rum samt hur inre mångfald inom en 
tradition förklaras genom att olika människor, ”folket såväl som eliten”, 
lever med och uttrycker sin religion4. Inre mångfald och religiös praktik 
(i betydelsen ritualer och levnadsregler, eventuellt kopplade till heliga 
rum och platser) uppmärksammas som relaterat till levd religion. 
Däremot finns i styrdokumenten för religionskunskapsämnet inga 
skrivningar om upplevelsedimensioner som en del av människors levda 
religion. 
 
Religionsdidaktisk forskning konstaterar vidare att individers levda 
religion inte i så hög grad inkluderas i religionskunskapsundervisning. 
I forskningen framkommer det att många lärare ger lärosatser mer tyngd 
i undervisningen än religiösa individers religion och religiositet. 
Lärarmotiv för detta är att eleverna ska ha goda kunskaper om olika 
religioner (se till exempel Kittelmann Flensner, 2015; Bergdahl, 2018; 
Lindström, kommande). Med kunskaper åsyftas i dessa sammanhang 
just kunskaper om lärosatser och begrepp snarare än om andra aspekter 
av religion och religiositet. Bergdahl identifierar en spänning mellan 
elevers och lärares tal om religion genom att lärare å ena sidan tenderar 
att fokusera dogmer och trossatser medan elever å andra sidan lyfter 
fram känslor, praktik och erfarenheter i religionskunskapsundervisning. 
I ljuset av maskulint kodat språk (som fokuserar på dogmer och 
lärosatser) och feminint kodat språk (som fokuserar på känslor, praktik 
och upplevelser) konstaterar Bergdahl att det som dominerar är det 
maskulint kodade språket, vilket hon menar ”implicit bygger på en 
partikulär (protestantisk) religionsförståelse” (Bergdahl, 2015, s. 16). 
Bergdahl anser att en sådan dominans både begränsar elevers 
religionsförståelse och deras möjligheter att relatera till det de möter, 
vilket som tidigare nämnts även elever som positionerar sig religiöst ger 
utryck för. Avsaknaden av religionens upplevelsebaserade dimensioner 
och praktik som en del av människors levda religion har således 
identifierats i såväl religionskunskapsundervisningen som i 
styrdokumenten för religionskunskapsämnet. Den här studien 

                                                
4 Vidare görs det en reservation mot att använda benämningen världsreligioner i 
kommentarmaterialet för mellanstadiet och högstadiet. Inre mångfald och oskarpa gränser 
mellan religiösa traditioner lyfts fram: ”Uppräkningen av religioner ska inte uppfattas som att 
dessa utgör klart avgränsade, enhetliga och oföränderliga traditioner. De olika religiösa 
traditionerna rymmer inom sig en stor mångfald, vilket kursplanen strävar efter att betona. 
Gränserna mellan de olika religionerna är inte heller alltid tydliga. Motiveringen till att behålla 
en etablerad uppdelning är främst pedagogisk.” (Skolverket, 2017, s.21). 
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intresserar sig för hur religionskunskapsundervisning kan utvecklas för 
att bidra till en sådan förståelse som Noomie i det inledande citatet ger 
uttryck för att studiebesöket genererade, det vill säga att göra religion 
och religiositet levande i stället för något ”blankt’ utan så mycket djup”. 
I licentiatstudien (Britton, 2014) identifierades både religionsdidaktiska 
utmaningar och möjligheter avseende förståelse av levd religion i 
betydelsen inre mångfald, religiös praktik och upplevelsedimensioner 
som en del av religiositet i samband med studiebesök som en del av 
religionskunskapsundervisningen. I den här studien vill jag ta fasta på 
identifierade möjligheter och undersöka vägar att bemöta utmaningarna 
avseende studiebesök och elevers förståelse av levd religion. Därför är 
syftet med föreliggande studie att utveckla kunskap om hur 
studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning kan bidra till 
elevers förståelse av levd religion (i betydelsen inre mångfald, religiös 
praktik och upplevelsedimensioner som en del av människors levda 
religion).  

Syfte och frågeställningar 
Problemet som ligger till grund för min avhandling är en grundläggande 
religionsdidaktisk fråga: Hur kan religionskunskapsundervisning bidra 
till elevers förståelse av levd religion? I denna studie designas en 
religionskunskapsundervisning i syfte att möjliggöra högstadieelevers 
förståelse av levd religion, och sedan undersöks elevers förståelser 
såsom de kommer till uttryck i undervisningen. Undervisningen var 
studiebesöksorienterad vilket innebär att studiebesök var en integrerad 
del av undervisningen. Levd religion, det vill säga religion som den 
kommer till uttryck hos individer, operationaliseras i detta sammanhang 
med hjälp av religionssociologisk empirisk och teoretisk forskning av 
bland andra Ammerman (2007) och McGuire (2008). Levd religion 
relaterar i denna avhandling även till ett kulturvetenskapligt synsätt på 
religion, det vill säga att förstå religion som en integrerad del av 
samhället (Gilhus & Mikaelsson, 2003; Jackson, 2002). 
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Mot denna bakgrund är syftet för studien att utveckla kunskap om hur 
studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning kan bidra till 
högstadieelevers förståelse av levd religion. 
 
Tre forskningsfrågor ska ge kunskap om detta: 
 

1. Vilka förståelser av levd religion ger elever på högstadiet 
uttryck för i undervisningen?  

2. Vilka religionsdidaktiska möjligheter och hinder i 
undervisningen kan identifieras mot bakgrund av elevers 
förståelser av levd religion?  

3. Vilka möjligheter och hinder för skolämnet religionskunskap 
ger resultatet från forskningsfråga 1 och 2?  

Avhandlingens disposition 
I det här första, inledande kapitlet har relationen mellan avhandlingens 
två delar introducerats samt en bakgrund givits till studiens 
forskningsproblem. Syfte och forskningsfrågor för avhandlingen har 
presenterats.   
 
I avhandlingens andra kapitel kommer tidigare forskning att behandlas 
med utgångspunkt i avhandlingens problemformulering. Det tredje 
kapitlet introducerar och motiverar det analytiska ramverk som har 
skapats för denna studie och som ligger till grund för såväl analys av 
elevförståelser av levd religion som för den designade undervisningen. 
Därefter följer ett kapitel som redogör för och motiverar studiens 
metodologiska överväganden (kapitel 4). I det femte kapitlet 
presenteras den designade undervisningen relativt utförligt då denna 
undervisning har varit en förutsättning för att kunna analysera elevers 
förståelseprocesser av levd religion i relation till vissa religions-
didaktiska verktyg. Detta kapitel fungerar som en bakgrund till studiens 
följande två resultatkapitel.  
 
I avhandlingens första resultatkapitel (kapitel 6) analyseras elevers 
förståelser av levd religion och relaterar således till studiens första 
forskningsfråga: Vilka förståelser av levd religion ger elever på 
högstadiet uttryck för i undervisningen? Vidare identifieras i kapitlet 
utmaningar och hinder för elevers förståelse av levd religion i den 
designade undervisningen, vilket pekar mot studiens andra 
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forskningsfråga: Vilka religionsdidaktiska möjligheter och hinder i 
undervisningen kan identifieras mot bakgrund av elevers förståelser av 
levd religion? Den andra forskningsfrågan besvaras vidare i 
avhandlingens andra resultatkapitel (kapitel 7) där elevers förståelse 
analyseras i relation till den designade undervisningens tre 
religionsdidaktiska verktyg och huruvida de bidrar till elevers förståelse 
av levd religion. I den avslutande slutdiskussionen (kapitel 8) diskuteras 
delar av studiens resultat i relation till forskningsfrågorna, den tredje 
frågan inkluderad: Vilka möjligheter och hinder för skolämnet 
religionskunskap ger resultatet från forskningsfråga 1 och 2? 
 
Det här är en religionsdidaktisk studie som intresserar sig för 
religionskunskapsundervisning. De verktyg, utmaningar och 
möjligheter som diskuteras är religionsdidaktiska eftersom det rör det 
specifika religionskunskapsämnet. Av läsarvänliga skäl används dock 
religionsdidaktiska och didaktiska utbytbart. Det betyder inte att de inte 
skulle kunna ha relevans även för andra ämnen, men det är dock inget 
som undersöks här. 
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Kapitel 2: Tidigare forskning 

Studiens forskningsproblem handlar om hur religionskunskaps-
undervisning kan bidra till elevers förståelse av levd religion. Som en 
vidareutveckling av licentiatstudien (Britton, 2014) är syftet med 
föreliggande studie att utveckla kunskap om hur studiebesöksorienterad 
religionskunskapsundervisning kan bidra till högstadieelevers 
förståelse av levd religion. I licentiatstudien var det ett moskébesök och 
gymnasieelevers tal om islamisk tradition generellt som stod i centrum 
medan denna studie fokuserar på buddhistisk tradition och elevers 
förståelse av specifikt levd (buddhistisk) religion. Som en del av den 
här studien har en studiebesöksorienterad undervisning designats med 
syfte att bidra till elevers förståelse av levd (buddhistisk) religion. Med 
den utgångspunkten kommer följande forskningsöversikt behandla 
tidigare religionsdidaktisk forskning inom tre områden, av vilka de 
första två är mer centrala i relation till studiens syfte: 
 

• Studiebesök i ickekonfessionell religionsundervisning 
• Levd religion i ickekonfessionell religionsundervisning  
• Buddhistisk tradition i religionskunskapsundervisning  

 
I licentiatstudien (Britton, 2014) undersöktes religionsdidaktiska 
utmaningar och möjligheter genererade av studiebesök generellt. 
Forskningsläget där organiserades från fem teman vilka berörde vems 
religion elever får möta under ett besök, om de möter religion som 
filosofi eller levd religion, trosrepresentanten som källa, vilket lärande 
som besöket genererar samt förberedelser av studiebesöket (se vidare s. 
17). Den här studien avser att undersöka om, och i så fall på vilket sätt 
studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning kan bidra till 
elevers förståelse av levd religion. Därför är de tre ovan nämnda 
områdena för tidigare forskning organiserade utifrån två nya teman: 
förståelse och undervisning.  
 
Elevers förståelse av levd religion avgränsas i denna studie, med 
utgångspunkt i licentiatstudien (Britton, 2014) och tidigare religions-
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didaktisk forskning, utifrån förståelse av tre karaktärsdrag5: inre 
mångfald, religiös praktik och upplevelsedimensioner som en del av 
religion och religiositet. Inom respektive tema (förståelse och 
undervisning) uppmärksammas dessa karaktärsdrag extra.  
 
Utifrån forskningsöversiktens avgränsning i de tre områdena forskning 
om studiebesök, levd religion och buddhistiska tradition i icke-
konfessionell religionsundervisning har sökningar efter tidigare 
forskning skett i flera led. Jag startade inläsningen av tidigare forskning 
genom att söka via etablerade forskare i forskningsfältet och vidare 
genom deras referenser (så kallad snöbollssökning). Eftersom det är fält 
som är relativt obeforskade så gjordes även kompletterande sökningar i 
databaser (Ebsco, Eric, Atla, Google Schoolar). Bland dessa databaser 
kan konstateras att Google Schoolar gav många men mer oprecisa 
träffar. Eric och Atla gav ungefär samma antal träffar per sökord och 
var de som var mest relevanta. Däremot täckte databassökningarna in 
långt ifrån allt av det som andra forskares referenser givit. I 
databassökningarna har jag fokuserat på de två huvudområdena 
studiebesök och levd religion i samband med ickekonfessionell 
religionsundervisning. De sökord som därför användes, i kombination 
med Religious Education, var lived religion, field visit, site visit, field 
trip, study visit och excursion. I alla sökningar ingick ordet religious 
education. Genom att ta med religious education i kombination med de 
andra orden var avsikten att avgränsa sökningen 
från andra religionsvetenskapliga studier. Däremot inkluderas i 
religious education även religionsdidaktiska studier i konfessionella 
miljöer. Dessa har dock i efterhand valts bort. Lived religion i 
kombination med Religious education gav endast 4 träffar på 
religionsdidaktiska studier. I databaserna Ebsco och Google Schoolar 
blev det fler – 46 träffar respektive 575 träffar – men då inkluderades 
även vissa religionssociologiska studier utan avgränsning mot 
religionsdidaktisk forskning.  
 
Nästa område gällde studiebesök. Eftersom det inte finns ett bestämt 
engelskt/amerikanskt ord för studiebesök testades flera olika alternativ. 
Det minst gångbara ordet var ”study visit” (0 träffar på två databaser). 

                                                
5 Jag väljer att tala om karaktärsdrag av levd religion även om det är en benämning som 
vanligtvis åsyftar personlighetsdrag och egenskaper. Karaktärsdrag av levd religion syftar på 
något som i religionssociologisk forskning har identifierats som utmärkande och 
kännetecknande för människors levda religion. 
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”Field trip” fick flest träffar (14/1/5/3176) men då inkluderades muséer 
och andra utflykter, många i konfessionella sammanhang. Även site 
visit fick i sammanhanget lite fler träffar (8/1/7/100) men då refererades 
ofta till studier om konfessionell undervisning. Sammanfattningsvis 
kan sägas att även den tidigare religionsdidaktiska forskning om 
studiebesök i religionskunskapsundervisningen som hittas genom dessa 
sökningar var mycket begränsad (ca 8 träffar). Några slutsatser från de 
här sökningarna, som inte utger sig för att vara systematiska, är att de 
gav få träffar både för studiebesök och levd religion i religions-
kunskapsundervisningen och att relativt få av publikationerna från den 
tidigare forskning som jag hittat via andra referenser kommer fram 
genom databassökningarna. Det låga antalet sökträffar indikerar också 
att detta är relativt obeforskade fält. 
  
Eftersom den här studien utförs i en ickekonfessionell undervisnings-
kontext har huvudsakligen tidigare forskning från liknande miljöer 
tagits med. Genomgången behandlar därför främst forskning om 
svensk, nordisk och brittisk skolundervisning i religion, samt 
religionsvetenskaplig universitetsundervisning. 
 
Den befintliga litteraturen inom den för studien gjorda avgränsningen 
är av olika slag. En kategori av artiklar som jag funnit i sökningarna och 
vill uppmärksamma är universitetslärare som skriver om sin egen 
undervisning. I de artiklarna motiverar artikelförfattarna ibland sin 
undervisning från teoretiska utgångspunkter. Däremot är 
undervisningen inte systematiskt empiriskt undersökt utan slutsatser 
avseende studenters förståelse/lärande är baserade på lärarnas egna 
undervisningserfarenheter. Jag har ändå valt att ta med den typen av 
artiklar inom respektive område eftersom de uppmärksammar 
religionsdidaktiska frågor på ett sätt som är av relevans för studiens 
kunskapsanspråk och problemställning. Däremot särskiljer jag dem i 
forskningsöversikten från empiriska studier. Detta gör jag eftersom jag 
menar att vetenskapligt empiriska klassrumsstudier har möjlighet att 
synliggöra nyanser av studenters/elevers lärande och andra perspektiv 
som inte den undervisande läraren har på samma sätt om inte detta 
undersöks systematiskt (trots att som Osbeck (2009) hävdar, intentioner 
och insikter ofta och till viss del kan vara ömsesidigt förbundna). Denna 
typ av artiklar som baseras på lärares erfarenheter men som inte 

                                                
6 Här och framöver anges antalet träffar på sökordet i databaserna enligt följande ordning: 
(Ebsco/Eric/Atla/Google schoolar) 
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genomförts på något vetenskapligt empiriskt vis, omnämns i 
genomgången av tidigare forskning som lärarartiklar.   
 
I genomgången benämns den undervisning som äger rum i ungdoms-
skola som religionskunskapsundervisning, medan undervisning på 
universitetsnivå som religionsvetenskaplig undervisning. När 
ickekonfessionell undervisning såväl i ungdomsskola som på 
universitetsnivå åsyftas används ickekonfessionell religions-
undervisning.  

Studiebesök i ickekonfessionell religionsundervisning 
Genom att denna studie är en vidareutveckling av licentiatstudien 
(Britton, 2014) så har studiebesök en framskriven plats även här. I 
följande avsnitt kommer tidigare forskning om studiebesök inom 
huvudsakligen ickekonfessionell religionsundervisning att diskuteras. 
Den tyska kyrkopedagogiken som rör sig i ett konfessionellt 
sammanhang behandlas därför inte. Med det inte sagt att inte delar av 
denna forskning också skulle kunna vara användbar även i 
ickekonfessionella sammanhang. Ett exempel på detta är ett 
kyrkopedagogiskt projekt i Munkfors som med sin bas i konfessionell 
kyrkopedagogik har som syfte att arbeta fram en form där man 
”meningsfullt förmedlar kyrkobyggnadens och symbolernas innebörd i 
en sekulär kontext” (Dalevi & Osbeck, 2012, s. 9). Utvärderingen som 
Dalevi och Osbeck har gjort av detta projekt inkluderas i genomgången 
då det är ett projekt som äger rum i en ickekonfessionell kontext. För 
vidare läsning om kyrkopedagogik se till exempel Silke Leonard 
(2017). 
 
Även tidigare forskning om museipedagogik eller museibesök inom 
ramen för religionsämnet skulle kunna vara relevant, till exempel då en 
sekulär inramning som muséet är skulle kunna vara en tryggare plats 
för elever (Bellan Boyer, 2004). Men eftersom den här studien har ett 
intresse för elevers möte med en religiös miljö där religion praktiseras 
så har tidigare forskning om museibesök valts bort.  
 
Det här är vidare en religionsdidaktisk studie som intresserar sig för 
elevers förståelse av det specifika ämnesinnehållet levd religion i 
samband med studiebesöksorienterad undervisning. Därför har inte 
tidigare forskning om studiebesök inom andra ämnen behandlats, men 
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med ett undantag. Det är della Doras (2011) studie av studiebesök inom 
ämnet geografi, vilken undersöker en undervisning som har till syfte att 
förstå vad som gör ett rum heligt, något som relaterar till den här 
studiens intresse för förståelse av materialitet som en del av levd 
religion.  
 
Innan genomgången av tidigare forskning om studiebesök i relation till 
föreliggande studie ges en kort sammanfattning av licentiatstudiens 
(Britton, 2014) forskningsläge och hur detta förhåller sig till 
föreliggande studies del av forskningsläget om studiebesök i 
ickekonfessionell religionsundervisning. 

Licentiatstudiens forskningsläge i förhållande till denna studie 
I samband med licentiatstudien, där syftet var att undersöka 
religionsdidaktiska utmaningar och möjligheter som studiebesök 
genererar, diskuteras tidigare forskning om studiebesök utifrån fem 
teman (Britton, 2014, s. 7ff). De diskussionerna kommer kort att 
sammanfattas här i syfte att synliggöra hur föreliggande studies 
forskningsläge behöver anpassas mot bakgrund av en ny problem-
formulering och avgränsning: 
 

• Det första temat som diskuteras är vilka representationer som 
elever möter under besöket. Här uppmärksammas å ena sidan 
att lärare ofta har speciella önskemål och vill att elever ska få 
möta en ”bra” bild av den religiösa traditionen (Beaven, 2013; 
Skolinspektionen, 2012). Å andra sidan varnas för ”naiv 
marknadsföring” om elever får möta en alltför tillrättalagd bild 
som dels inte på ett korrekt sätt visar likheter och skillnader 
mellan olika religiösa traditioner (Roos, 2008), dels inte blir 
trovärdig om elever inte känner igen det de möter under besöket 
i verkligheten (jfr Homan, 2012). Ytterligare en risk som lyfts 
fram är att elever under besöket inte ser den praktik som 
vanligtvis föregår på platsen (Homan, 1993 via Beaven, 2013).  

• Det andra temat som diskuteras behandlar balansen mellan 
religion som filosofi och levd religion samt vad studiebesöket 
bör bidra med i detta sammanhang. Å ena sidan 
uppmärksammas en risk att elever under besöket möter en 
representation med för mycket fokus på filosofi och dogmer 
(Homan, 1993 via Beaven, 2013), å andra sidan är det just det 
som många elever efterlyser i samband med studiebesök inom 
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ramen för skolämnet religionskunskap (Dalevi & Osbeck, 
2012). Elever som inom religionskunskapsundervisningen 
besöker sin egen tradition ger dock tvärtom uttryck för att 
besöket är ett värdefullt tillfälle att få möta representantens egna 
upplevelser men att de önskat att deras klasskamrater kunde få 
ta del av den gemenskap som de själva upplever i församlingen 
(Holmqvist Lidh, 2016). Vidare framkommer det att det är en 
utmaning för elever att förena en religiös traditions filosofi och 
dogmer med det levda (Næslund, 2009c). 

• Det tredje temat som diskuteras relateras till hur 
trosrepresentanten ska förstås och behandlas som källa. Elever 
tenderar att uppfatta representanten som representant för ”den 
sanna versionen” av en religiös tradition eftersom hen är ”på 
riktigt” och ger ett inifrånperspektiv (Roos, 2008, 2010). Roos 
(2008, 2010) anser dock att representanten bör behandlas 
dubbel, det vill säga både som någon som ger ett 
inifrånperspektiv och som någon som har ett utifrånperspektiv 
eftersom hen även är expert på att beskriva sin religion för 
andra. 

• Det fjärde temat som diskuteras är vilket lärande studiebesök 
genererar. Både lärare och elever uttrycker att studiebesök ökar 
elevers motivation för ämnet (Beaven, 2013; Osbeck & 
Pettersson, 2009; Roos, 2010). Det framkommer från 
forskarhåll olika uppfattningar om syftet med studiebesök är att 
lära om och/eller lära av (Maybury & Teece, 2005; Næslund, 
2009c). Vidare diskuteras huruvida besöket äventyrar 
undervisningens krav på att vara ickekonfessionell (Homan, 
1993 via Beaven, 2013) eller om det snarare är ett sätt att 
komma runt neutralitetskravet inom en ickekonfessionell 
undervisning samtidigt som det kan tillföra ett värdefullt 
inifrånperspektiv (Holmqvist Lidh, 2016). 

• Det femte temat som diskuteras i licentiatstudiens genomgång 
av tidigare forskning om studiebesök behandlar förberedelser av 
studiebesök. Där betonas värdet av förberedelser inför besöket, 
till exempel att vara inläst på den tradition som besöks och att 
ha med förberedda frågor (Dalevi & Osbeck, 2012; Svahn, 
2010; Skolinspektionen, 2012). Samtidigt uppmärksammas att 
samfundsföreträdare kan uppleva elevers förberedda frågor som 
begränsande (Svahn, 2010).  
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Föreliggande studie tar delvis avstamp i dessa fem teman från 
licentiatstudiens (Britton, 2014) forskningsläge. Här undersöks  hur 
undervisning i samband med studiebesök på högstadiet kan bidra till att 
elever möter mer av levd religion under besöket, vilket inkluderar bred 
representation och inre mångfald. Detta relaterar till det de tre första 
temana ovan, dvs om representation i undervisningen, relationen mellan 
levd religion och den stora traditionen samt hur representanten 
behandlas som källa för att utmana en förståelse av att representanten 
representerar ”den sanna versionen” av religionen. Även i föreliggande 
studie intresserar jag mig för vad besöket kan bidra med avseende 
elevers förståelser (tema fyra ovan) men dock med ett specifikt fokus 
på elevförståelse av ämnesinnehållet levd religion som ingår i skolans 
undervisning. Vidare inkluderas i den här studien hela den 
religionskunskapsundervisningssekvens inom vilket studiebesöket 
ingår och omfattar således mer än endast för- och efterarbete (tema fem 
ovan), då syftet för studien är att utveckla kunskap om hur 
studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning kan bidra till 
högstadieelevers förståelse av levd religion.  
 
Tidigare forskning om studiebesök kommer därför här att diskuteras 
dels i relation till elevers förståelse, dels i relation till undervisning. Jag 
skiljer mellan å enda sidan lärares intentioner för avsedd förståelse och 
rekommendationer för undervisning (det vill säga det som är baserat på 
universitetslärares egna erfarenheter utan att vara systematiskt 
empiriskt undersökt) och å andra sidan de empiriska slutsatser som kan 
dras från tidigare forskning om studiebesök i relation till elevförståelse 
och undervisning i religionskunskap/religionsvetenskap. Tidigare 
forskning om studiebesök kommer presenteras utifrån följande fem 
perspektiv:   
 

• Lärares och samfundsrepresentanters intentioner med studie-
besök 

• Empirigrundade slutsatser om elevförståelser i samband med 
studiebesök  

• Lärarrekommendationer angående undervisning i samband med 
besök 

• Empirigrundade slutsatser om undervisning i samband med 
studiebesök 

• Denna studie i relation till tidigare forskning om studiebesök. 
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Lärarintentioner med studiebesök 
Genom tidigare forskning framkommer att både lärare och 
elever/studenter generellt är positiva till att göra studiebesök inom 
ramen för religionsämnet (Beaven, 2013; Jackson et al., 2010; Osbeck 
& Pettersson, 2009; Roos, 2010) även om praktiska omständigheter 
ibland visar sig stå i vägen för att genomföra dem (Skolinspektionen, 
2012; Osbeck & Pettersson, 2009). I lärarartiklar (det vill säga artiklar 
baserade på universitetslärares egna erfarenheter utan att vara 
systematiskt empiriskt undersökta) framträder både gemensamma och 
varierande intentioner med att göra olika former av studiebesök inom 
religionsämnet. Fem olika former av besök behandlas i artiklarna; 
volontärarbete (McNally, 2004), etnografiska studier (Berglund, 
2014b; Brodeur, 2004; Dorroll & Dorroll, 2017), besök som fokuserar 
på det religiösa rummet (Carlsson, 2004; della Dora, 2011), besök som 
innehåller deltagande i/observation av verksamhet som pågår i religiösa 
rum (Berger, 2004, Flueckiger, 2004; Long, 2018; McGinn, 2004), 
klassgemensamma besök och möten med samfundrepresentanter 
(Roos, 2011). För denna studie kommer de lärarintentioner som lyfts 
fram i artiklarna diskuteras övergripande, utan att relatera till specifik 
form för besöket. Fem framträdande intentioner avseende elevers 
förståelse i samband att göra studiebesök lyfts fram i lärarartiklarna 
samt hos samfundsrepresentanter (Svahn, 2010).  
 
En första intention med att göra besök som återkommer hos flera 
universitetslärare relaterar till en del av den elevförståelse som 
undersöks i denna studie, nämligen att besöket ska bidra till elevers 
förståelse av inre mångfald och till ett kritiskt förhållningssätt till 
generaliserande framställningar (Berger, 2004; Berglund, 2014b; 
Jackson, 2014; McNally, 2004; Nesbitt, 2004; Roos, 2010, 2011). I 
artiklarna lyfts detta fram som något lärarna menar att studiebesök 
bidrar till men utan att det undersöks närmre om och i så fall hur det 
sker. Jag vill genom denna studie gå vidare och undersöka om, och i så 
fall hur, studiebesöksorienterad undervisning kan bidra till en sådan 
förståelse. 
 
En andra lärarintention med att göra studiebesök är att de anses bidra 
till möte med individers levda religion (Flueckiger, 2004; Long, 2018; 
McGinn, 2004). Likande argument framförs från samfundsföreträdares 
håll för att ta emot elever på besök. I Svahns (2010) studie är det 
framförallt buddhistiska representanter som poängterar värdet med att 
elever ska få möta en person fysiskt som delar sitt inifrånperspektiv. 
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Huruvida besöket bidrar till elevers förståelse av levd religion samt hur 
undervisningen kan bidra till att detta sker är något som undersöks 
empiriskt i denna studie. 
 
En tredje intention som lyfts fram i flera lärarartiklar är att besök anses 
skapa tillfälle för självreflektion då studenternas egna fördomar 
utmanas och därigenom kan bidra till ökad förståelse av ”den andre” 
(della Dora, 2011; Dorroll & Dorroll, 2017). Även hos 
samfundsföreträdare framkommer det att, framförallt muslimska 
representanter, ser besöket som ett tillfälle att korrigera fördomar och 
skapa förståelse för religionen (Britton, 2014; Gunnarsson, 2012; 
Karlsson Minganti, 2010; Roald, 2003; Svahn, 2010). Roos (2010, 
2011) framhäver dock dubbla syften med studiebesök; dels att minska 
fördomar mellan olika grupper, dels att synliggöra och diskutera 
grundläggande skillnader i värderingar. Även från samfunds-
representanter lyfts självreflektion fram som argument för att ta emot 
besök, men då främst i relation till att uppmuntra till existentiell 
reflektion och förståelse för att vara troende (Svahn, 2010). I den här 
studien undersöks självreflektion som ett didaktiskt verktyg i 
undervisning i samband med studiebesök men med syftet att i första 
hand bidra till elevers förståelse av det specifika ämnesinnehållet levd 
religion. 
 
En fjärde intention som uppmärksammas, och som framför allt egna 
etnografiska studier anses bidra till, är att träna etnografisk metod och 
att utveckla en etnografisk blick. Detta menar lärarna gynna studenters 
förståelse av religion och religiositet (Berglund, 2014b; Brodeur, 2004; 
Dorroll & Dorroll, 2017).  
  
En femte intention som inte i första hand lyfts fram från lärarhåll men 
från samfundshåll är studiebesök som ett sätt att etablera kontakt och 
samarbete mellan skola och samfundet. I Svahns studie (2010) 
representerades det synsättet av en representant från svenska kyrkan. 
Även de som ligger bakom Kyrkoprojektet i Munkfors lyfter fram detta 
som ett syfte med projektet (Dalevi & Osbeck, 2012). Att skolbesök är 
ett sätt att knyta kontakter mellan skolan och samfund är också något 
som Robert Jackson (2014) för fram som argument för interkulturell 
förståelse (intercultural education) i policydokumentet Signposts. Om 
besöken verkligen fyller den funktionen finns dock inga studier på och 
är inte heller något som denna studie undersöker. Dalevi och Osbeck 
(2012) noterar dock i utvärderingen av Kyrkoprojektet i Munkfors att 
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antalet konfirmander steg något år efter projektet. Författarna är dock 
försiktiga med att säga att projektet har något samband med ökningen.  
 
Sammanfattningsvis synliggörs från religionslärarhåll och religiösa 
samfundsrepresentanter fem intentioner med att göra någon form av 
besök inom religions(kunskaps)undervisningen, varav de tre första på 
olika sätt har en plats i den här studien, nämligen hur undervisning i 
samband med besöket bidar till förståelse av inre mångfald, hur 
undervisningen dels kan skapa möjligheter för att elever får möta levd 
religion, dels kan bidra till förståelse av levd religion samt hur 
självreflektion i undervisningen kan  bidra till elevers förståelse av levd 
religion. I nästa avsnitt diskuteras vilken förståelse i samband med 
studiebesök som uppmärksammats i tidigare empiriska studier.  

Empirigrundade slutsatser om elevförståelser i samband med 
studiebesök  
Några empiriska studier undersöker elevers/studenters förståelser i 
ickekonfessionell religionsundervisning i samband med studiebesök 
(Næslund, 2009b7; Dalevi & Osbeck, 20128; Jørgensen, 20179, 201810). 
Genom dessa studier uppmärksammas tre elev-/studentförståelser vilka 
till viss del sammanfaller dels med de tidigare diskuterade 
lärarintentionerna med att göra studiebesök, dels med studiens 
definition av förståelse av levd religion. De tre förståelser som 
framträder i tidigare empiriska studier om studiebesök i 
ickekonfessionell religionskunskapsundervisning är att förstå en 
                                                
7 Næslund (2009b) undersöker åtta intervjuexcerpt med gymnasielever som varit med då 
representanter vid ett flertal tillfällen besökt klassen. Han tolkar excerpten med hjälp av 
hermeneutisk metod.  
8 Dalevi och Osbeck (2012) utvärderar ett kyrkoprojekt i Munkfors genom att före och efter 
kyrkobesöket intervjua sammanlagt 14 elever från åk 6-9 samt 119 insamlade elevenkäter. 
Empirin analyseras bland annat utifrån begreppen ”ta del av”, ”delta i” och ”utöva”. 
Hermeneutiska tolkningar görs av elevers teckningar. 
9 Jørgensen, (2017) undersöker 60 lärarstudenters loggar i samband med olika former av besök 
genom deras lärarutbildning. Studentloggar analyseras med hjälp av Aristoteles teori om 
episteme, techne och fronesis med fokus på det första, nämligen, kunskaper om ämnet. Hon 
skiljer i sin analys mellan kategoriska utsagor (som oreflekterat räknas som ”giltiga”) och 
utsagor som visat epistemisk modalitet (där giltigheten tematiseras genom att studenterna 
hänvisar till olika kontexter). 
10 Jørgensen (2018) undersöker sina egna lärarstudenters filosofiska samtal efter att ha 
genomfört volontärarbete. Det empiriska underlaget för studien är 16 studentunderlag för 
filosofiska samtal samt forskarens/lärarens fältanteckningar från genomförda (alternativt 
inspelade) filosofiska samtal. Empirin analyseras bland annat med hjälp av Arendt och Biesta 
utifrån begreppen lokalpatriotism, turism, empati och besök.  
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representation i sitt sammanhang, en vidgad religionsförståelse samt att 
lära om sig själv genom möten med nya perspektiv. 

Studiebesök för förståelse av inre mångfald 
Den första förståelsen i samband med studiebesök som framträder i 
tidigare forskning relaterar till elevers förståelse av inre mångfald, det 
vill säga att besök kan bidra till att studenter utvecklar förmågan att 
sätta olika representationer i relation till varandra och se hur religiösa 
uttryck färgas av den omgivande kontexten. Jørgensen (2017) 
uppmärksammar bland annat estetiska exkursioner som ett sätt för 
lärarstudenter att få syn på hur en religiös tradition kan anpassa sig och 
formas av den norska kontexten. I studien framkommer att studenterna 
i slutet av sin utbildning, efter att ha gjort flera besök, utvecklar 
epistemisk modalitet då de sätter samfundsrepresentantens tal i relation 
till läroböcker som källa till kunskap om en religiös tradition. 
Jørgensens slutsats kan relateras till den tidigare omskrivna 
lärarintentionen att besöket ska bidra till förståelse av inre mångfald och 
till ett kritiskt förhållningssätt till generaliserande framställningar. 
Samtidigt lyfts även den didaktiska utmaningen att besöket riskerar att 
bidra till generaliseringar fram i lärarartiklarna (Berger, 2004; Carlsson, 
2004; Flueckiger, 2004; McNally, 2004; Roos, 201011; Stern, 2018). 
Roos (2010) beskriver en konflikt mellan å ena sidan en läraravsikt att 
studenter ska få möta en partikulär röst för att belysa inre mångfald, å 
andra sidan representantens avsikt att tona ner motsättningar inom 
traditionen och istället eftersträva att ge en enhetlig bild. Roos visar på 
dubbelheten i att representanten både representerar ett inifrånperspektiv 
(emiskt) eftersom hen pratar utifrån egna erfarenheter och representerar 
sig själv, men också ett utifrånperspektiv (etiskt) eftersom hen har 
rollen att beskriva sin religion för andra. Därför menar Roos att 
representanten i religionsvetenskapliga studier bör behandlas dubbelt, 
det vill säga både som en samtalspartner att diskutera tolkning och 
trosuppfattning med och som forskningsmaterial att sätta in i 
geografisk, tidsrelaterad och religiös kontext. Denna studie har tagit 
fasta på en utmaning som Roos uppmärksammar, det vill säga hur 
besöket kan behandlas i undervisningen för att undvika att 
representanten får representera ”den sanna versionen” av en religiös 
tradition. Att elever uppfattar representanten som representerar ”det 
sanna” framträder även i licentiatstudien (Britton, 2014), men det 

                                                
11 Roos (2010) har genomfört en enkätundersökning som 40 lärare från olika universitet och 
högskolor har besvarat om sin egen undervisning. 
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motsatta framkommer också, det vill säga att elever inte anser 
representanten vara trovärdig om den representation de möter skiljer sig 
från de egna erfarenheterna. Även de elever som inte tycker att 
trosrepresentanten är trovärdig ger dock uttryck för en förståelse att det 
finns en ”sann version” (av islam i detta fall). Jag vill i denna studie 
vidare undersöka elevers förståelseprocesser av hur representantens 
individuella representation förhåller sig till den religiösa traditionen 
(här: buddhistisk tradition), för att med utgångspunkt i detta utveckla 
kunskap om hur studiebesöksorienterad undervisning kan bidra till 
elevers förståelse av inre mångfald, som en aspekt av levd religion.  

Studiebesök för vidgad religionsförståelse 
Den andra förståelsen som framträder i tidigare forskning handlar om 
att besök kan bidra till en vidgad religionsförståelse genom att inte 
endast fokusera på kognitiva aspekter av religion. Studiebesök anses 
bidra till att uppmärksamma både praktik, estetik och religionens 
funktion, det vill säga aspekter som kan inkluderas i förståelse av levd 
religion. Jørgensen (2017) drar slutsatsen att kunskaper om religiösa 
(eller sekulära) traditioners materiella uttryck samt kunskaper om 
religiösa människors konkreta erfarenheter och förståelser är det 
viktigaste som besök bidrar till hos lärarstudenterna. I Dalevis och 
Osbecks (2012) utvärdering av kyrkoprojektet i Munkfors framkommer 
det att framförallt yngre (mellanstadie)elever uppmärksammar 
upplevelsen av rummet, artefakter och tystnaden direkt efter besöket. 
Dalevi och Osbeck använder Maria Klasson Sundins terminologi och 
talar om detta sätt att förstå religion som Religion som praxis och 
Religion som funktion. Däremot uppmärksammar inte de äldre 
högstadieeleverna upplevelser på samma sätt utan svarar i stället att de 
lärt sig mycket med hänsyftning till information av olika slag. De lyfter 
snarare fram den tredje av Klassons kategori, Religion som 
trosuppfattning, vilken också genomsyrar mycket av religions-
kunskapsämnets styrdokument, menar Dalevi och Osbeck. Här 
synliggörs en utmaning i att just religion som trosuppfattning får status 
och uppmärksammas i undervisningen, vilket är något som jag vill 
undersöka vidare i den här studien genom att även innefatta 
undervisningen i vilket besöket ingår.  
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Ett resultat från Riegels och Kindermanns (2016) kvantitativa12 studie 
av kyrkobesök för yngre barn är att erfarenheten av att först ha gjort ett 
besök baserat på egna upplevelser av det religiösa rummet underlättade 
senare inlärning om kristen tradition och kyrkan som religiös byggnad. 
Författarnas slutsatser är att det är av betydelse när olika typer av besök 
sker och att upplevelseerfarenheter bör komma först då det underlättar 
lärandet. I studien är ordningen i undervisningen och det faktum att 
elever har haft det upplevelsebaserade besöket viktigare för elevers 
lärande än om elever har erfarenhet av religion hemifrån eller ej.  
 
I vilken grad besöket ger ett kompletterande perspektiv av religion och 
en vidgad religionsförståelse kan således vara relaterat till både av 
vilken typ av besök som genomförs och hur undervisningen i samband 
med besöket ser ut. Britton och Jørgensen (2019) synliggör det 
komplexa i att förstå det som elever/studenter möter under ett besök hos 
en församling där de träffar en representant som ger en introduktion, en 
guidning samt svarar på elever/studenters frågor (det vill säga formen 
för studiebesöket i både denna studie och licentiatstudien (Britton, 
2014))13. Med utgångspunkt i en tolkande ansats och ansatsens tre 
nivåer inom vilka religion konstrueras (individnivå, gruppnivå och den 
religiösa traditionen) framträder ett mönster som visar att olika delar av 
besöket fokuserar på olika nivåer. Till exempel är det främst den 
inledande introducerande biografin, och eventuellt elevers frågor 
beroende på hur de är formulerade, som har individfokus. 
Presentationen/guidningen av rummet och talet om det som sker där 
fokuserar däremot på gruppnivåer såsom församling och religiös 
inriktning. Britton och Jørgensen konstaterar vidare att representantens 
presentation av ”läran” ofta ger sken av att handla om den stora 

                                                
12 I den kvantitativa studien av åttaåringars lärande finns fyra grupper 1) en grupp som inte gjort 
några besök 2) en grupp som gjort ett upplevelsebaserat besök tidigt i undervisningsmomentet 
3) en grupp som senare i undervisningsmomentet gjort ett besök inriktat på kunskaper om 
kristendom, inriktningen och kyrkobyggnaden 4) en grupp som gjort båda besöken, ett 
upplevelseinriktat och ett kunskapsinriktat. Genom ett eftertest konstaterar Riegel och 
Kindermann att grupp 4) (som hade gjort båda typerna av besök) lärde sig mest eftersom de var 
bekanta med miljön i kyrkorummet inför det andra besöket som var mer kunskapsinriktat. 
Grupp 3 däremot (som endast gjorde det sena kunskapsinriktade besöket) lärde sig inte mer än 
grupp 1 som var hemma hela tiden och fått undervisning i klassrummet. Grupp 2 däremot (som 
gjort endast det första besöket) lärde sig mycket mer om kyrkans byggnad än de som varit 
hemma hela tiden. Riegel och Kindermann förklarar detta med att de hade något de själva 
upplevt att hänga upp undervisningen i klassrummet på. 
13 I Brittons och Jørgensens (2019) studie analyseras fem studiebesök (två i Sverige och tre i 
Norge). Empirin för de två svenska besöken kommer dels från licentiatstudiens moskébesök, 
dels från föreliggande studies buddhisttempelbesök.  
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traditionen och ge en generell bild, även om den i de undersökta fallen 
är starkt färgad av inriktning, församling och den omgivande kontexten. 
Att sådan färgning sker är inte överraskande men dock visar det sig att 
den färgningen inte alltid blir synlig för eleverna och att det inte är 
självklart om och i så fall när de möter levd religion på individnivå. I 
licentiatstudien (Britton, 2014) analyseras gymnasieelevers frågor som 
de ställer under moskébesöket och där konstateras att elever främst 
ställer ”expertfrågor” som berör den stora traditionen samt 
generaliserande ni-frågor som riktar sig till ”muslimer generellt”. 
Personliga frågor som handlar om representantens egna religiösa liv är 
minst förekommande. Gunnarsson (2016) observerar dock det motsatta 
när han undersöker elevbesök i en moské i Stockholm. Eleverna ställer 
där främst personliga och privata frågor till representanten, det vill säga 
frågor om representantens liv utanför moskén. Gunnarsson förklarar 
detta från ett postkolonialt perspektiv och ser intresset för vad som sker 
i hemmets sfär som ett uttryck för orientalism. Att elever, precis som 
orientalister intresserar sig för det privata, till exempel hur en person 
lever, ser Gunnarsson som ett tecken på en makthierarki. Han menar att 
historien av att politisera privatlivet och frågorna som besökarna ställer 
om religionen i privatlivet ställs utifrån en överordnad position. En 
förklaring till de motsatta bilderna i Gunnarssons (2016) studie och i 
licentiatstudien (Brittons, 2014) kan vara att det i den senare var en 
svensk, välutbildad, manlig konvertit som tog emot och att detta 
påverkade maktrelationerna. Men de olika tolkningarna är också 
beroende av två olika teoretiska utgångspunkter inom vilka båda vill 
belysa makthierarkier men på olika sätt. Teorier om levd religion, vilket 
är en utgångspunkt för denna studie, månar om att inkludera alla 
människors levda religion, inklusive det som sker utanför den religiösa 
institutionen. 

Studiebesök för att ”lära av” religion 
Den tredje förståelsen som framträder i tidigare forskning i samband 
med studiebesök handlar om att eleven lär nya saker om sig själv genom 
möte med nya perspektiv. Næslund drar slutsatsen att elever får hjälp 
att förstå sin egen identitet både genom att möta representanters tal om 
sin tro i klassrummet (2009b) och genom att göra individuella besök 
vid religiösa sammankomster (2009c). Han uppmärksammar hur 
elevernas egna sociala kontext påverkar hur de reagerar och värderar 
det de möter. Men oavsett hur de värderar det de möter så menar 
Næslund att eleverna tillfälligt lämnat sitt trygga hem för att möta ”den 
andre”. Väl hemma är allt sig likt men ändå inte, sammanfattar Næslund 
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(2009b). Næslund talar om det med Grimmitts (1987) terminologi som 
att besöken skapar möjligheter att lära av religion.  
 
En annan förståelse om sig själv som lyfts fram i de tidigare diskuterade 
lärarartiklarna är att besök skulle bidra till att elevernas/studenternas 
egna fördomar utmanas. Gunnarsson (2016) hävdar dock det motsatta, 
nämligen att besöket riskerar att förstärka fördomar både genom 
förberedelser och under själva besöket. Gunnarsson exemplifierar med 
att ett moskébesök som äger rum i samband med att bön pågår bidrar 
till att elever känner igen den stereotypa bilden av muslimer som knutna 
till religiösa handlingar (2016, s. 22). I licentiatstudien (Britton, 2014) 
framkom det tvärtom att just den pågående bönen verkar bidra till att 
gymnasielever under ett moskébesök fick syn på nya dimensioner av 
ritualer såsom gemenskap och samhörighet och därmed utmanade 
fördomar för vissa elever om just religiös praktik. Men samtidigt 
konstateras där hur starkt elevernas egna erfarenheter färgar deras tal 
(jfr Næslund, 2009b). Ett exempel på att fördomar inte utmanades var 
att flera gymnasieelever visserligen direkt efter besöket hade ändrat 
uppfattning om islam som en kvinnoförtryckande religion men att det 
däremot när momentet var slut ”fallit tillbaka” i en ursprunglig mer 
stereotyp bild av detta (Britton 2014).  
 
Ytterligare ett sätt att lära genom att möta nya perspektiv synliggörs av 
Jørgensen (2018) när hon undersöker studenters lärande i samband med 
etiska exkursioner i form av volontärarbete. Jørgensens slutsatser är 
dels att volontärarbetet för vissa studenter bidrog till en egenupplevd 
förankring som fördjupade deras förståelse av, i detta fall sambandet 
mellan, omsorg och demokrati. Dels drar hon slutsatsen att det som 
lärare går att bedöma den typen av förankring som volontärarbetet kan 
ge genom ett avslutande filosofiskt samtal. I studenternas efterföljande 
samtal framträdde tydligt vilka studenter som ledde samtal förankrade 
i deras egna erfarenheter och kunde tala om omsorg som en del av 
demokrati (med Biestas ord vilka som ”varit på besök” och kunnat 
identifiera sig med den andre, jämfört med andra studenter som ”var 
turister”, det vill säga att var på en annan plats men med samma 
bekvämligheter som hemma (Biesta, 2010, s. 570 via Jørgensen, 
2018)).  
 
Sammanfattningsvis framkommer det genom tidigare studier att 
studiebesök kan skapa möjligheter att lära sig saker om sin egen 
identitet, att utmana vissa fördomar om den religiösa tradition som 
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besöks samt att utveckla fördjupade förståelse av ett fenomen som 
demokrati genom egen förankring. Samtidigt uppmärksammas hur 
elevers/studenters egna erfarenheter och sociala kontext färgar elevers 
förståelse och att undervisning i samband med besöket bidrar till elevers 
förståelse och lärande. För den här studien är det elevers förståelse av 
ett specifikt ämnesinnehåll (levd religion) som står i centrum snarare än 
vad de lär om sig själva. I den förståelseprocessen är dock elevers egna 
erfarenheter och värderingar och hur dessa färgar deras förståelse av det 
de möter av intresse och undersöks vidare (se s. 189, 204) 

Lärarrekommendationer för undervisning i samband med besök 
I lärarartiklarna diskuteras även undervisning i samband med 
studiebesök, vilket är något som är centralt i den här studien. I artiklarna 
betonas att besöket måste sättas in i ett sammanhang och vara en del av 
undervisningen. En förberedelse som lyfts fram i lärarartiklarna att 
studenterna bör förstå poängen med besöket och på vilket sätt det 
kommer att spela roll i undervisningen (Burford, 2004). Andra exempel 
på förberedelser som framträder i den lästa litteraturen är att studenterna 
bör vara generellt inlästa på den religiösa traditionen de ska besöka 
(Berger, 2004), att fokusera på några speciella begrepp eller teoretiska 
verktyg som studenterna ska använda under eller efter besöket 
(Carlsson, 2004; della Dora, 2011) samt att uppmärksamma och 
förhålla sig till diskurser om den studerade traditionen (Carlsson, 2004). 
Berger (2004) betonar också att studenterna ska förberedas praktiskt 
genom att informeras om vad som händer, förväntat uppförande och 
klädkoder.  
 
I lärarartiklarna uppmärksammas vidare att studenterna bör samla 
någon form av data under besöket som de i förväg vet ska användas 
(Burford, 2004). Det behöver inte bara handla om fältanteckningar utan 
kan också vara att fotografera något som sedan kommer att behandlas i 
undervisningen (Carlsson, 2004). Olika sätt att följa upp besök 
presenteras i artiklarna, men något som betonas av flera skribenter är 
efterföljande reflektioner tillsammans med andra studenter och lärare. 
Om studenterna har varit på olika ställen och delar erfarenheter, så 
skapas också tillfälle att få syn på inre mångfald (Berger, 2004; 
McNally, 2004; Roos, 2011).  
 
Avslutningsvis betonas risken med att elever tror att religion endast 
praktiseras inom institutionen om inte undervisningen kompletterar 
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bilden med det som kan ske av religiös praktik i hemmet och inte minst 
kvinnans roll i detta. Flueckiger (2004) låter vidare sina studenter 
besöka och observera religionen på andra ställen utanför de religiösa 
institutionerna, exempelvis på indiska restauranger i samband med 
studier av hinduisk tradition. Sammanfattningsvis betonas i 
lärarartiklarna vikten av att såväl förbereda besöket som att låta 
studenter vara aktiva under besöket och i uppföljning efteråt.   

Empirigrundade slutsatser om för- och efterarbete av studiebesök 
Tidigare empiriska studier diskuterar också vikten av för- och 
efterarbete i samband med studiebesök. Det dras dock olika slutsatser 
om vikten av förberedelser för ett besök. Å ena sidan anses 
förberedelser ge elever något att relatera till, vilket underlättar inlärning 
(Dalevi & Osbeck, 2012) och kompetens att läsa och tolka det estetiska 
språket (Britton & Jørgensen, 2019). Å andra sidan riskerar en viss typ 
av förberedelser att redan i förväg skapa avstånd. Gunnarsson (1999) 
problematiserar en typ av praktiska förberedelser genom att hänvisa till 
ett exempel på hur en högstadielärare förberedde ett moskébesök. 
Läraren berättade om byggnaden, upplägget för besöket och hur tjejerna 
behövde täcka sin kropp och hår med en kappa när de vistades i 
bönerummet. Från ett postkolonialt perspektiv tolkar Gunnarsson detta 
som ett ritualiserat inträde i något exotiskt och främmande. Han menar 
att den typen av förberedelser signalerar att elever kommer att möta det 
som är annorlunda, vilket skapar avstånd. Från vissa samfunds-
företrädare framkommer också en skepsis inför förberedda frågor då de 
menar att de ibland styr elever för mycket och hindrar elever att 
reflektera över svaren (Svahn, 2010). Næslund (2009a) föreslår 
efterarbete och uppföljning genom att läraren, med sina kunskaper och 
förmågor, dels hjälper elever att relatera den representation eleverna 
mött till den stora traditionen, dels att jämför olika representationer som 
elever mött vid olika tillfällen. I licentiatstudien (Britton, 2014) 
uppmärksammas också efterarbete och slutsatsen är att efterarbete är av 
än större vikt än förberedelser i samband med besök. Den här studien 
bygger vidare på den slutsatsen genom att intressera sig för 
studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning, vilket 
inkluderar hela undervisningsmomentet där studiebesöket ingår. 
Snarare än att läraren placerar in representanten i den stora traditionen 
(Næslund, 2009a) så syftar den här undervisningen till att ge 
högstadieeleverna verktyg för att själva göra det, som en del av 
förståelseprocessen av religiösa traditioners inre mångfald. 



 

 

30 
 

 

Denna studie i relation till tidigare forskning om studiebesök 
Den här studien har ambitionen att utveckla kunskap om hur 
studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning kan bidra till 
högstadieelevers förståelse av tre valda karaktärsdrag av levd religion; 
inre mångfald, religiös praktik och upplevelsedimensioner som en del 
av religion och religiositet. Två av dessa karaktärsdrag av levd religion 
uppmärksammas i tidigare forskning i samband med studiebesök, men 
samtidigt uppmärksammas utmaningar avseende dessa elevförståelser.  
 
I tidigare forskning uppmärksammas att studiebesök kan bidra till 
elevers förståelse av inre mångfald samtidigt som besök riskerar att 
bidra till en generaliserande förståelse. En sådan utmaning framträdde 
även i licentiatstudien (Britton, 2014) och är något som i denna studie 
undersöks vidare empiriskt, det vill säga hur religionskunskaps-
undervisning kan ta sig an denna utmaning. Detta sker genom att 
designa en undervisning med religionsdidaktiska verktyg, utvecklade 
från resultat i licentiatstudien, med syftet att bidra till elevers förståelse 
av levd religion. Från denna designade undervisning analyseras sedan 
elevers förståelseprocesser av inre mångfald. 
 
Elevförståelse av det andra karaktärsdraget av levd religion som 
studiebesök anses kunna bidra till relaterar till upplevelsedimensioner 
som en del av religiositet. Å ena sidan uppmärksammas i tidigare 
forskning hur studiebesök kan bidra till en vidgad religionsförståelse 
genom att upplevelsedimensioner förs in genom besök. Å andra sidan 
synliggörs att upplevelsedimensioner är något som, särskilt högstadie-
elever, inte anser ”höra till ämnet”. Vilken plats upplevelse-
dimensioner kan få i religionskunskapsundervisningen är något som jag 
menar att det finns anledning att utforska vidare genom att undersöka 
hur högstadieelevers egna upplevelser under ett besök kan bidra till 
deras förståelse av levd religion. 
 
Vidare uppmärksammades i licentiatstudien (Britton, 2014) och annan 
tidigare forskning att studiebesök stimulerar till självreflektion, vilket 
är något som beaktas i studiens designade undervisning. Det 
lärande/förståelse som i tidigare forskning lyfts fram som 
självreflektionen anses bidra till är främst att ”lära av”, det vill säga att 
förstå sig själv och kanske bli av med fördomar. Men tidigare forskning 
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uppmärksammar också hur elevernas egna erfarenheter och förståelser 
är med och formar det de möter och erfar under besöket. I den här 
studien undersöks självreflektion inte i relation till att ”lära av”, utan 
snarare att ”lära om”, det vill säga som något som kan bidra till elevers 
förståelse av ämnesinnehållet levd religion.  
 
Slutligen poängteras i lärarartiklarna vikten av att studiebesöket ingår 
som en del av undervisningen. I Signposts (Jackson, 2014) understryks 
att lärare behöver kompetens för att genomföra besök med sina elever. 
I dagsläget är de rekommendationer som blivande och verksamma 
lärare får dock huvudsakligen baserade på universitetslärares teoretiska 
utgångspunkter och erfarenheter från sin egen undervisning. Det saknas 
empirisk forskning om hur den undervisning kan se ut som vill ta sig an 
identifierade utmaningar, till exempel att bidra till förståelse av 
mångfald och en vidgad religionsförståelse som inkluderar religiös 
praktik och upplevelsedimensioner som en del av religion och 
religiositet. Här kan denna avhandling fylla en lucka då den empiriskt 
undersöker hur en studiebesöksorienterad undervisning inom ramen för 
skolan som institutionell praktik kan bidra till elevers förståelse av levd 
religion.  

Levd religion i ickekonfessionell religionsundervisning 
Den skolämnesförståelse som står i centrum för den här studien är 
elevers förståelse av levd religion. Tidigare forskning om levd religion 
knuten till undervisning i religionsämnet visar sig främst bestå av 
studier som uppmärksammar att levd religion saknas i undervisningen. 
Det kan antingen gälla klassrumsstudier, läroboksstudier eller studier 
av hur ungdomar som positionerar sig religiöst talar om sin 
religionsundervisning i skolan. Den tidigare forskningen om levd 
religion i relation till ickekonfessionell religionsundervisning kommer 
att diskuteras dels i relation till hur elevers förståelse av religion, dels i 
relation till religionskunskapsundervisning. Runt följande tre 
perspektiv organiseras således denna forskning nedan:  
 

• Levd religion som perspektiv för religionsförståelse 
• Perspektiv av levd religion som en del av undervisningen 
• Denna studie i relation till tidigare forskning om undervisning 

om levd religion  
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Levd religion som perspektiv för religionsförståelse 
I tidigare forskning som diskuterar levd religion och undervisning i 
religionsämnet lyfts inslag av levd religion fram som medel för att bidra 
till elevers förståelse av tre aspekter av religion: levd religion som ett 
medel för att belysa inre mångfald, uppmärksamma religiös praktik och 
upplevelser för att uppmärksamma elever på det heliga i vardagen. 
Vidare identifieras två religionsdidaktiska utmaningar och behov som 
förståelse av levd religion kan generera, dels behovet att förstå emiskt 
och etiskt och dels behovet att utveckla självreflexiv blick. Dessa bidrag 
och utmaningar i relation till förståelse av levd religion diskuteras 
nedan. 

Levd religion för förståelse av inre mångfald  
Inslag av levd religion i undervisning anses i tidigare forskning bidra 
till att belysa inre mångfald inom en religiös tradition (Berglund, 2014b, 
2018; Jackson, 2008; Kittelmann Flensnser, 2018; Nesbitt, 2004; 
Niemi, 2018a). Genom att inkludera människors levda religion förs 
inifrånperspektiv in i undervisningen. Eftersom det inte bara finns ett 
inifrånperspektiv inom en religiös tradition så öppnar individperspektiv 
upp för inre mångfald. Genom att synliggöra inre mångfald uppluckras 
också gränser till religiösa traditioner (Jackson, 2002). Det finns inget 
givet i vem som tillhör eller inte tillhör en religiös tradition. Om gränser 
mellan olika religiösa traditioner uppluckras så kan vidare indelning i 
”världsreligioner” och det så kallade världsreligionsparadigmet 
ifrågasättas (se Jackson, 2004; Owen, 2011). Att genomskåda 
världsreligionsparadigmet menar Niemi (2018a) vara av stor betydelse 
för religionsvetenskapsstudenters förståelse av religionsämnet. Niemi 
identifierar världsreligionsparadigmet som ett tröskelbegrepp i en 
studie av sina lärarstudenter (se Meyer & Land, 2003, 2005), det vill 
säga som ett omvandlande, oåterkalleligt och sammanbindande begrepp 
som fungerar som nycklar in i den akademiska disciplinen 
religionsvetenskap. I Niemis studie framträder världsreligions-
paradigmet och levd religion som ett begreppspar som han benämner 
som ett tröskelbegreppskomplex14.  Niemi argumenterar för att de två 
begreppen hänger ihop genom att när studenter förstått kritiken i 
världsreligionsparadigmet, det vill säga att uppdelningen i världs-
religioner är en konstruktion som begränsar förståelsen av religion och 

                                                
14 Niemi (2018a) lånar begreppet från Maria Johansson (kommande) då han talar om dem som 
ett begreppspar eller som en kombination. 
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religiositet, så blir levd religion en ersättning eller ett nytt sätt att förstå 
religion som fenomen på. Niemi förklarar:  

Levd religion blir ett sätt att påvisa nyanserna inom traditionerna, och möjliggör 
att diskutera religiösa grupper och traditioner utan att falla i den fallgrop som 
världsreligionsparadigmet utgör (Niemi, 2018a, s. 16). 

Ett syfte att föra in levd religion i religionsvetenskapsundervisning är 
således, enligt Niemi, att erbjuda ett sätt att se mångfalden inom en 
religiös tradition och de oskarpa gränser som finns mellan religiösa 
traditioner, men också att utmana världsreligionsparadigmet. 
Relationen mellan levd religion, inre mångfald och världsreligions-
paradigm aktualiseras i denna studie när elevers förståelse av levd 
religion inom ramen för skolämnet religionskunskap står i fokus och 
vars ämnesinnehåll är organiserat utifrån världsreligionsparadigmet (se 
vidare s. 200f, 222f). 

Kittelmann Flensner (2018) lyfter också fram levd religion som ett sätt 
att undvika essentialistiska och stereotypa framställningar av religion i 
religionskunskapsundervisningen och föreslår det som undersöks 
empiriskt i denna studie, nämligen att använda Robert Jacksons (2002) 
hermeneutiska tolkande ansats som ett verktyg i undervisningen för att 
bidra till elevers förståelse av inre mångfald (jfr Whitworth, 2009). 
Panjwani och Revell (2018) förespråkar också att föra in ett 
hermeneutiskt perspektiv i ickekonfessionell religionsundervisning för 
att på så sätt bidra till elevers förståelse av att det alltid sker 
meningsskapande mellan läsaren och en text/artefakt/ritual. Detta 
menar författarna är grunden och förklaringen till inre mångfald inom 
religiösa traditioner. De poängterar att det inte räcker att bara visa att 
det finns inre mångfald inom en religiös tradition. Då menar författarna 
att risken är stor för just en sådan elevförståelse som framträder i 
licentiatstudien (Britton, 2014), det vill säga att det finns en 
representation av ren religiös tradition som är ”sann” medan andra inte 
är det. I den här studien har jag, tillsammans med studiens medverkande 
lärare, konstruerat en modell utifrån Jacksons hermeneutiskt 
inspirerade, tolkande ansats och undersöker hur den som en del av 
undervisningen kan bidra till elevers förståelse av inre mångfald som 
en aspekt av levd religion (se vidare s. 178ff).  
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Levd religion för förståelse av religiös praktik  
Levd religion som en del av religionskunskapsundervisning lyfts i 
tidigare forskning även fram som ett tänkbart sätt att komplettera en 
konstaterad dominans av intellektuella aspekter av religion. Som 
tidigare nämnts pekar flera svenska empiriska religionsdidaktiska 
studier på att religionskunskapsundervisningen fokuserar på tro, 
begrepp och lärosatser snarare än på religiös praktik, känslor och 
upplevelser (se t ex Bergdahl, 2018; Berglund, 2014a; Holmqvist Lidh, 
2016; Kittelmann Flensner, 2015, 2018; Lindskog, (kommande); 
Niemi, 2018a, 2018b). Berglund (2013) talar om den svenska skolan 
och religionskunskapsundervisningen som ”marinerad” i luthersk 
protestantism där fokus på tro framför religiös praktik anses vara ett 
exempel. Genom att jämföra svenska läroböcker med till exempel 
indonesiska framträder en tyngdpunkt på mannen, boken och tron i de 
svenska (Berglund, 2014a). I ljuset av ytterligare en jämförelse rörande 
två sekulära skolkontexter, en svensk och en indisk, synliggörs återigen 
en kognitiv dominans i religionskunskapsundervisningen. I svensk 
religionskunskapsundervisning ställs texter och tro i centrum och det 
förekommer inte någon religiös praktik i klassrummet. I indisk 
skolkontext finns det inte något specifikt religionsämne men däremot 
inkluderar undervisning generellt att elever ska lära av olika religiösa 
traditioner. I den indiska kontexten möter eleverna det levda i skolan 
genom att själva ”göra religion” i firande av olika religiösa högtider 
(Niemi, 2018b).  
 
Att istället möta levd religion genom representanter från och besök hos 
religiösa traditioner lyfts i svenska sammanhang ibland fram som 
förslag på sätt att skapa förståelse även för religiösa praktiker (Dalevi 
& Osbeck, 2010; Kittelmann Flensner, 2018). Att elever själva skulle 
”göra religion” utmanar dock gränsen mot det konfessionella, samtidigt 
som det skulle kunna fungera som ett komplement till en huvudsakligen 
kognitiv elevförståelse av religion. Med bakgrund i en (norsk) 
ickekonfessionell religionsundervisning med dominans av det 
kognitiva bjuder Leganger-Krogstad (2008) in till en diskussion om 
varför och på vilket sätt upplevda erfarenheter och deltagande som en 
del av religionsämnet skiljer sig jämfört med andra ämnen. Hon ställer 
frågan om erfarenhet av religion som en del av ämnesundervisningen är 
samma sak som religiös praktik i en religiös kontext (2008, s. 364). 
Spänningen mellan vad som å ena sidan ryms inom det icke-
konfessionella religionskunskapsämnet, och å andra sidan vad som 
kanske krävs för att skapa en trovärdig religionskunskapsundervisning 
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som bidrar till en bred religionsförståelse, undersöks och diskuteras 
vidare i den här studien (se vidare s. 196f, 218f). 
 
Mer inslag av det levda i religionskunskapsundervisning i form av 
känslor, kropp och praktik anses av Bergdahl (2018) också vara ett sätt 
att öppna upp för feminina subjektspositioner för de pojkar och flickor 
som deltar i undervisningen. I hennes studie observerade hon att 
religionskunskapsundervisningen premierade förnuft, tro, text och lära, 
vilket hon talar om som maskulint kodad religionskunskaps-
undervisning. En sådan färgning av religionssyn inverkar både på hur 
elever/studenter förstår det de möter i undervisningen och hur lärare 
undervisar.  

Betoningen på tro framför religiös praktik är även något som 
genomsyrar världsreligionsparadigmet (Owen, 2011, s. 259), vilket ofta 
är en utgångspunkt för tal om religion i Sverige och inom religions-
kunskapsämnet. Att förstå religion som huvudsakligen ortodoxi är 
därmed något som präglar många elever/studenter i Sverige vilket kan 
bidra till en utmaning i att förstå ortopraxi, menar Niemi (2018a). 
Begreppsparet ortodoxi – ortopraxi lyfts fram som ytterligare tröskel-
begrepp för svenska studenter i religionsvetenskap i Niemis studie.  

Frisk (2016) intresserar sig också för relationen mellan tro och görande. 
Det gör hon genom att undersöka vad mellanstadieelevers kunnande om 
rituella handlingar i relation till centrala tankegångar kan och bör vara. 
Inspirerad av Andrew Wright (2000, 2004), som betonar vikten av att 
inte missa ”religionen i religionen”, landar Frisk i att ett kunnande att 
eftersträva för mellanstadieeleverna är att tankegångarna ger de rituella 
handlingarna mening. Frisk sammanfattar: 

Vi vill att elever ska se att rituella handlingar också betyder något och svarar 
mot något som bottnar i ett sätt att se på̊ världen utifrån religiösa föreställningar. 
(Frisk, 2016, s. 68) 

Förmåga att kunna se religiösa handlingar som symboliska, det vill säga 
att centrala tankegångar ger handlingen mening, är något som Frisk 
menar kan vara ett bidrag till religious literacy i religionskunskaps-
ämnet. Frisk vill inom religionskunskapsämnet lyfta fram ett kunnande 
om den symboliska innebörden och meningsskapande genom religiös 
praktik. Frisk menar att detta kunnande begränsas om undervisningen 
domineras av ”det levda”. Ett annat sätt att se det skulle kunna vara att 
det som skapar mening och som är drivkrafter till religiös praktik i 
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individers levda religion inte nödvändigtvis enbart är relaterat till 
centrala tankegångar och symbolik utan även till exempelvis individens 
önskan om materiella fenomen såsom god hälsa och välbefinnande 
(McGuire, 2008). Den här spänningen mellan att å ena sidan trossatser 
och symboler sätts i centrum och å andra sidan individers levda praktik 
(eller mellan ett fenomenologisk och kulturvetenskaplig perspektiv/ 
paradigm) får konsekvenser för vad religionskunskapsämnet ska 
fokusera på. Om det är så som Niemi (2018a) hävdar, det vill säga att 
världsreligionsparadigmet ersätts av levd religion, betyder det då att 
kunskaper om centrala tankegångar (Frisks (2016) ”religionen i 
religionen” eller Wrights (2008) ”sociala fakta”) inte skulle höra till 
religionskunskapsämnet? Detta är en fråga som har relevans för denna 
studie som undersöker levd religion som ett perspektiv i religions-
kunskapsämnet och som jag vill diskutera vidare (se s. 200f, 222f). 

Nära kopplat till religiös praktik och meningsskapande är 
upplevelsedimensioner av religion och religiositet, vilket också 
identifieras som ett karaktärsdrag av levd religion i denna studies 
definition och operationalisering av begreppet. Inom studier av levd 
religion betonas vikten av att uppmärksamma upplevelser av 
transcendens (se till exempel McGuire, 2008). Från ett didaktiskt 
perspektiv väcker det dock frågan vad som är möjligt att förstå för en 
elev/student som inte själv har erfarenhet av religiösa upplevelser eller 
är en del av en specifik tradition. Det är en komplex fråga som genom 
historien har besvarats på olika sätt ur olika perspektiv. Ur ett 
fenomenologiskt perspektiv framhålls att religiösa erfarenheter är något 
fundamentalt för att förstå olika religioner och religiositet och att en 
intellektuell ansats att ta sig an religion inte räcker. Religiösa 
upplevelser är, enligt detta perspektiv, något specifikt som skiljer sig 
från andra upplevelser men det är bara den religiösa personen som kan 
förstå dem. Genom att utgå från sin egen förståelse av en religiös 
upplevelse går det också att förstå andras enligt ett fenomenologiskt 
perspektiv (McCutcheon 1999, s. 68, s. 127; Unser 2018, s. 98f). Den 
som däremot inte själv har haft någon religiös upplevelse skulle från det 
perspektivet inte ha möjlighet att förstå.  

Ett annat sätt att förstå relationen mellan religiös upplevelse och 
förståelse för en religiös tradition är det som Barnes (2001) och 
Lindbeck (1984) kallar en ”cultural – linguistic approach”. De menar 
att religiösa upplevelser och erfarenheter är inbäddade i en 
livsvärdskontext och präglade av en specifik tradition. Därför måste den 
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traditionens symboler, berättelser och begrepp först internaliseras för 
att förstå den religiösa traditionen. Med den utgångspunkten krävs inte 
att den som ska förstå en annan religiös tradition själv måste ha erfarit 
en religiös upplevelse utan istället går förståelsen av en religiös 
tradition via symboler, berättelser och lärosatser (Barnes (2001) & 
Lindbeck (1984) via Unser 2018, s. 101f).  

Ett tredje sätt att förhålla sig till vad som är religiöst eller inte kan vara 
att utgå från hur individen uppfattar sina upplevelser. I studier av levd 
religion riktas intresse mot hur människor talar om andlighet i sina liv 
och det konstateras att gränser mellan vad som är religiöst och 
världsligt, eller vad som är andligt och religion inte alltid är skarpa. 
Ammerman (2016) förklarar att det som utifrån kanske inte betraktas 
som religiöst däremot av individen själv kan göra det och många gånger 
sammanfaller det med religion. Det är individen själv som ger något 
mening och som skapar religion/andlighet snarare än att det är den 
religiösa traditionen som skapar den individuella tron. Kindermann och 
Riegel (2016) tolkar resultatet av sin kvantitativa religionsdidaktiska 
studie av lågstadiebarns upplevelser efter ett kyrkobesök i samma linje. 
Av de drygt 500 elever som deltog i studien var det en stor majoritet 
som omtalade upplevelserna från besöket som positiva, men det var 
endast en tredjedel som omtalade dem som religiösa. Den tredjedelen 
var elever som själva var religiösa. De andra eleverna gav upplevelserna 
mening från sina horisonter. 

Genom att jag i denna studie inkluderar såväl religiöst utövande och 
praktik som upplevelsedimensioner av religion och religiositet som 
ämnesinnehåll, aktualiseras dels frågor om det kan ske utan att elever 
själva får uppleva, dels frågor om, och i så fall hur, en religiös 
upplevelse kan förstås och hur en sådan förhåller sig till elevers 
upplevelser, till exempel från ett studiebesök (se vidare s. 196 f). 

Levd religion som det heliga i vardagen 
Hos Heimbrock (2005), i en tysk konfessionell kontext, har levd 
religion en framlyft plats i religionsdidaktiken. Med en praktisk-
teologisk utgångspunkt menar han att ett syfte med skolämnet religion 
är att eleven ska få möjlighet att hitta det heliga i vardagen och i 
närmiljön, ”att uppfatta religiösa element i livets pågående process 
inom livsvärldens ram” (Heimbrock, 2005, s. 51). Eftersom religion 
förstås som en del av människans livsvärld och som en process genom 
vilken människor utvecklar sin identitet, så är religion inte skiljt från 
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resten av världen. Det är i vardagslivet, i görandet och genom religiösa 
erfarenheter som religion synliggörs (jfr Besecke, 2007, Bender, 2007). 
Religion ska i skolan undersökas som en del av samhället eftersom det 
heliga finns i det profana och tvärtom, menar Heimbrock (2005).  

I en tysk kontext medför inte den konfessionella kopplingen och syftet 
att hitta det heliga i vardagen från ett personligt perspektiv något 
problem, vilket det dock skulle kunna göra i en svensk kontext. Här 
aktualiseras frågan om vilket syfte skolämnet religion har vilket bland 
annat diskuteras i relation till Grimmitts (1987) begreppspar lära om 
och lära av. Att hitta det heliga i vardagen pekar åt att lära om sig själv 
och sin egen levda religion. I den här studien ligger istället fokus på 
förståelse av ett visst ämnesinnehåll, det vill säga lära om. Men i den 
förståelseprocessen finns elevers egna upplevelser med på något sätt, 
även om inte syftet är att hitta det heliga. 

Levd religion och förståelse av relationen mellan emiskt och etiskt 
En utmaning och ett behov som uppmärksammas i tidigare forskning 
om ickekonfessionell religionsundervisning och elevers förståelse av 
levd religion är studenters/elevers förståelse av förhållandet mellan 
något som beskrivs från ett inifrånperspektiv (emiskt) och ett 
utifrånperspektiv (etiskt) (Britton, 2014; Eidhamar, 2019; Kittelmann 
Flensner, 2018; Niemi, 2018a). Exempel på inifrånperspektiv som 
uppmärksammas är individers berättelser i samband med studiebesök 
men också berättelser genom texter, filmer, skönlitteratur och 
klasskamraters delade erfarenheter. Exempel på utifrånperspektiv kan 
till exempel vara mer generella läroboksbeskrivningar. 
 
Att förhålla sig till källor som beskriver religion utifrån (etiskt) såväl 
som inifrån (emiskt) är något som Niemi (2018a) talar om som 
tröskelbegrepp in till religionsvetenskapen. Niemi förklarar: 

Som nybörjare, eller novis, kan man föreställa sig att det finns en sanning; en 
rätt beskrivning av fenomenet. Som religionsvetare pendlar man mellan 
perspektiven; att inte förutsättningslöst acceptera den troendes beskrivning, 
men inte heller ignorera det. (Niemi, 2018a, s. 16) 

 
I studier om studiebesök framträder liknande utmaningar. I elevers 
möte med representanters inifrånberättelser (det emiska) under ett 
besök visar det sig vara svårt för dem att förena dessa med lärosatser 
och den stora traditionen (Britton, 2014; Næslund, 2009a, 2009c; Roos, 
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2010). Det finns, som tidigare nämnts, en tendens att elever talar om 
representanten som representant för ”det sanna” (Roos, 2010).  
 
Eidhamar (2019) argumenterar för att båda perspektiven, det vill säga 
både det emiska och det etiska, behövs i undervisningen av skolämnet 
religionskunskap. Han går även ett steg längre och menar att det emiska 
bör dominera, inte minst i yngre åldrar, eftersom det skapar möjlighet 
för elever att känna igen sig själva och den egna livstolkningen. Vidare 
görs dock en viktig distinktion genom att inte bara skilja mellan inifrån- 
och utifrånperspektiv. Eidhamar gör dessutom en åtskillnad mellan ett 
personligt och ett ämnesmässigt förhållningssätt till religion och 
religiositet och menar att undervisning främst bör behandla religion 
med ett ämnesmässigt förhållningssätt. Han belyser detta genom en 
fyrfältsmodell: 
 
Personligt förhållningssätt 
Utifrånperspektiv 

Personligt förhållningssätt 
Inifrånperspektiv 

Ämnesmässigt förhållningssätt 
Utifrånperspektiv 

Ämnesmässigt förhållningssätt 
Inifrånperspektiv 

(Eidhamar 2019, s. 28) 
 
Ett personligt förhållningssätt rymmer personliga ställningstaganden 
både om den egna livstolkningen (ett personligt inifrånperspektiv) och 
om andra traditioner (personligt utifrånperspektiv). Ett ämnesmässigt 
förhållningssätt däremot rymmer inga värderingar. Ett ämnesmässigt 
förhållningsätt undersöker, studerar och har som mål att förstå religion 
och religiositet. Det ämnesmässiga kan dock beskrivas från olika 
perspektiv. Ett ämnesmässigt utifrånperspektiv beskriver en tradition 
vetenskapligt utan att ta ställning till synpunkter inom traditionen. Ett 
ämnesmässigt inifrånperspektiv ger också en vetenskaplig beskrivning, 
men ur ett annat perspektiv. Exempel på ämnesmässiga inifrån-
perspektiv kan vara avsnitt i läroboken som innehåller en intervju med 
någon som tillhör en viss tradition. Där beskrivs hur en anhängare 
förstår sin tradition inifrån och som ett ämnesmässigt inifrån behandlas 
den utan värderingar. Eidhamar (2019) beskriver det ämnesmässiga 
inifrån och utifrån som två ytterpoler på en skala. En representant från 
ett studiebesök kan som tidigare diskuterats röra sig mellan olika delar 
av den skalan. I vissa delar av besöket representerar hen mer av 
inifrånperspektiv medan andra delar kan röra sig mer mot det andra 
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hållet (Britton & Jørgensen, 2019). När syftet är att möta levd religion, 
fyller ett ämnesmässigt inifrånperspektiv en viktig roll.  
 
Ämnesmässigt och personligt är två perspektiv som enligt Eidhamar 
(2019) inte ska blandas samman i en ickekonfessionell religions-
undervisning. Däremot menar han att det ämnesmässiga inifrån kan 
bidra till att elever kan lära av (Grimmitt, 1987) religion genom att de 
kan känna igen sig i relation till sin egen livstolkning. Andra argument 
för att i undervisningen föra in ämnesmässiga inifrånperspektiv är att 
det bidrar till förståelse av inre mångfald genom att se hur olika 
anhängare tolkar sin tradition, respekt för andra samt motverkar ett vi-
och-dom-tänkande. Men författaren lyfter även fram risker med 
ämnesmässiga inifrån i undervisningen, nämligen att det finns risk för 
essenitalism om inte olika inifrån ställs bredvid varandra. Även att ha 
ämneskunskaper om religiösa traditioner menar Eidhamar vara en 
förutsättning för att elevers möte med ämnesmässiga inifrån inte ska 
resultera i en essentialistisk förståelse av den religiösa traditionen.  
 
I den lästa litteraturen synliggörs således att den religionsdidaktiska 
utmaningen att bidra till elevers/studenters förståelse av relationen 
mellan inifrån- och utifrånperspektiv (emiskt och etiskt) dels relaterar 
till svårigheter att knyta ihop olika individers berättelser om den levda 
religionen både med varandra och sätta dessa i relation till den stora 
religiösa traditionen. Dels synliggörs att svårigheten att förstå emiskt 
och etiskt relaterar till hur olika källor kan förstås och tolkas. Frågan i 
vilken utsträckning, eller om det ens är möjligt för någon att studera, 
förstå eller förklara en annan människas tro, ord eller handlingar har 
upptagit den religionsvetenskapliga diskussionen (McCutcheon, 1999) 
eftersom det i mötet med ett emiskt perspektiv (enligt Eidhamar ett 
ämnesmässigt inifrån) alltid är outsiderns försök att förstå någons 
annans perspektiv. I det sammanhanget krävs en medvetenhet om den 
egna utgångspunkten och ett reflexivt förhållningssätt, menar 
McCutcheon (1999). Detta diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

Levd religion och självreflexivitet  
I ickekonfessionell religionsundervisning generellt (Jackson, 2002, 
2016) och i möten med människors inifrånperspektiv specifikt (Britton, 
2014; Eidhamar, 2019) involveras studenters/elevers egna utgångs-
punkter och förståelser. Robert Jackson betonar det omöjliga i att inte 
inkludera sina egna föreställningar i mötet med något nytt men istället 
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nödvändigheten och värdet av en hermeneutisk pendling mellan det 
egna och det nya som sätt att utveckla empati för det som möts: 

Rather than asking students to leave their presuppositions to one side – as in the 
phenomenological approach – the interpretive approach requires a comparison 
and contrast between the learner’s concepts and those of the “insider”. The 
approach moves backwards and forwards between the “insider’s” concepts in 
comparison with their nearest equivalent in the student’s experience. Sensitivity 
on the part of the student is very important and a necessary condition for 
empathy. (Jackson, 2016, s. 157) 

 
Förutom att bidra till empati kan en självreflexiv blick bidra till att 
elever/studenter utvecklar en mer nyanserad förståelse genom att få syn 
på det som färgar den egna utgångspunkten. När Niemi (2018a) 
identifierar ortodoxi-ortopraxi som tröskelbegrepp för hans lärar-
studenter så förklarar han studenternas svårigheter att förstå ortopraxi 
delvis med att de har rötter i luthersk protestantism där tro har en mer 
framskriven plats än religiös praktik. Att uppmärksamma de egna 
glasögonen kan skapa möjligheter att förstå på ett nytt sätt.  
 
Plank (2014) noterar också behovet av att utveckla studenternas 
självreflexiva blick, då flera studenter diskuterar begrepp som karma 
från en västerländsk förståelsekontext. Studenterna fokuserar på det 
intellektuella snarare än ”kinestetisk inlärning där kroppslighet och 
sinnliga intryck står i centrum” (Plank, 2014, s. 135). Planks diskussion 
utgår från teorin om ”conceptual change” och identifierar den 
västerländska förståelsekontexten som ”felaktiga kognitiva strukturer” 
(Plank, 2014, s. 136). Samtidigt konstaterar Plank att ett självreflexivt 
arbete för att utmana denna förståelse tar av dyrbar undervisningstid 
och uppmärksammar därmed en fråga vad som bör prioriteras i 
undervisningen.  
 
Livsfrågepedagogik är ett didaktiskt angreppsätt som å ena sidan kan 
bidra till att elever att får syn på den egna livstolkningen och egna 
utgångspunkter, men som å andra sidan riskerar att förstärka en 
religionssyn som präglas av trosinnehåll. Berglund (2013) påpekar att 
”klassiska” livsfrågor är begränsade till att handla om tro. Aspekter som 
mat, kläder och ritualer, det vill säga den levda praktiken, ryms inte i de 
frågorna. Ett argument som brukar lyftas fram för att arbeta med 
livsfrågor är att det är frågor som berör alla människor (se till exempel 
Hartman, 1986; Löfstedt, 2018) men frågan är vilken vikt livsfrågor har 
inom olika religiösa traditioner. Berglund (2013) påpekar också att det 
inte finns ett entydigt svar på en livsfråga inom en religiös- eller icke-
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religiös tradition utan att de kan besvaras olika inom traditionen. Från 
det perspektivet skulle livsfrågor således snarare riskera att bidra till att 
förstärka stereotyp och protestantiskt färgad förståelse än att ha en 
självreflexiv funktion. Berglund lyfter fram livsfrågepedagogiken som 
ett av flera exempel på svenska skolans ”marinering” i protestantisk 
kristendom. Hon förklarar det som en marinad som inte går att, eller 
kanske ens borde, tas bort men att den finns behöver däremot 
uppmärksammas. Berglund betonar vikten av att lärarutbildningen 
arbetar med att utveckla ett reflexivt förhållningssätt hos lärar-
studenterna. Den här diskussionen om behovet av självreflexivitet, inte 
bara hos religionskunskapslärare utan även som en del av religions-
kunskapsundervisningen för elever, vill jag bygga vidare på i relation 
till elevers förståelse av levd religion (se s. 204f). 

Perspektiv av levd religion som en del av undervisning 
I samband med tidigare studier som diskuterar undervisning och levd 
religion vill jag dels lyfta fram hur olika undervisningsinslag med levd 
religion kan se ut, dels vad sådan undervisning kan generera, både i 
form av inkludering och att klassrummet blir ett unsafe space. Detta 
diskuteras dels med utgångspunkt i empiriska klassrumsstudier av 
religionskunskapsundervisning, dels med utgångspunkt i lärarartiklar 
som bygger på universitetslärares erfarenheter och reflektioner från sin 
egen religionsvetenskapsundervisning.  

Undervisningsinslag som rymmer levd religion 
Några olika sätt att föra in levd religion i ickekonfessionell 
religionsundervisning diskuteras i tidigare forskning. Kittelmann 
Flensner (2018) identifierar i sitt empiriska material om 
religionskunskapsundervisning på gymnasiet fyra olika former av 
undervisningsinslag med levd religion. Utöver studiebesök, som 
diskuterats tidigare, fick elever i undervisningen möta individers 
berättelser (etnografier), delta i en religiös praktik i form av en puja som 
iscensattes i klassrummet med syftet att ge elever sinnliga erfarenheter 
samt i klassrumssamtal eller gruppdiskussioner dela sina egna 
erfarenheter och berätta om sin religion och religiositet.  
 
I några lärarartiklar diskuterar universitetslärare exempel på hur levd 
religion kan föras in i undervisningen. Det kan vara genom att studenter 
får uppleva själva, genom att arbeta med speciella teorier som 
uppmärksammar aspekter av levd religion eller genom specifika 
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metoder. Katarina Plank (2014) ger ett exempel på och undersöker en 
uppgift där studenter arbetar med buddhistisk etik genom egna 
erfarenheter. Uppgiften som hon genomfört med sina universitets-
studenter, varav flera blivande lärare, behandlar levande buddhistisk 
etik. Plank ville närma sig ämnet genom praktiken och det konkreta 
snarare än genom texter och abstrakt tro (färgad av protestantisk 
tradition). Efter inläsning fick studenterna under 48 timmar leva efter 
de fem buddhistiska föreskrifterna för lekfolk, föra dagbok och sedan 
avsluta med reflekterande seminarier. Plank förklarar att det var ett sätt 
att låta studenterna ”konkret uppleva vissa aspekter av en religiös 
tradition, samtidigt som studenterna ges tillfälle att intellektuellt 
processa sina upplevelser” (Plank, 2014, s. 129) och på så sätt erfara 
något av levd religion.  
 
Willhelm Kardemark (2017) ger exempel på hur levd religion kan föras 
in med hjälp av geografiska teorier som uppmärksammar aspekter av 
levd religion. Kardemark argumenterar för att föra in geografiska 
perspektiv och teorier i religionsundervisningen med syftet att 
materialitet och levd religion ska bli en del i religionsvetenskaps- 
undervisningen. Han menar att dessa teorier bidrar till att påminna om 
att religionen äger rum och även praktiseras utanför institutionerna och 
att det sker på olika ställen i olika former. Kardemark menar också att 
teorierna bidrar till att synliggöra att konstruktionen och 
upprätthållandet av en helig plast sker i ett sammanhang och att det 
sammanhanget även påverkar hur religionen tar sig uttryck. På så sätt 
kan geografiska perspektiv stimulera studenter till att växla fokus från 
det intellektuella till det materiella och levda, vilket även inkluderar hur 
platser blir heliga och de maktperspektiv som finns med i sådana 
konstruktioner. Kardemark rekommenderar tre geografiska teorier som 
belyser vad som gör en plats helig15, var religion kan studeras16 och hur 
religiösa byggnader kan representera olika former av space17. 

                                                
15 Kademark (2017) hänvisar till Chidester och Linenthals tre dimensioner som är utmärkande 
för konstruktionen av en helig plats, nämligen 1) en plats för ritualer 2) en plats som 
materialiserar förståelsen av vad det betyder att vara människa och tillhöra 3) en ifrågasatt plats 
(som kontrolleras på olika sätt både inifrån och utifrån. (Chidester, D. & Edward Tabor, 1. (red.) 
(1995). American sacred space. Bloomington: Indiana University Press.) 
16 Kademark (2017) föreslår Jonathan Smiths kategorier här (hänvisar till det som sker inom 
hemmet), där (hänvisar till religiösa institutioner) och överallt (till platser utanför hemmet och 
institutioner såsom hälsoinstitut, affärer, healingställen etc). (Smith, J.Z. (2004). Relating 
religion: essays in the study of religion. Chicago: The University of Chicago Press.) 
17 Kademark (2017) hänvisar till Bustins geografiska begrepp first space (som syftar på det 
byggda) second space (som syftar på hur det byggda representeras i media) and third space (det 
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Ytterligare sätt att föra in levd religion i undervisning är att 
studenter/elever själva får tillämpa etnografiska metoder och göra egna 
studier (se t ex Gregg & Scholefield, 2015; Jackson, 2002; Nesbitt, 
2004; Stern, 2018). University of Warwick har tidigt lyft fram etnografi 
i samband med religionsstudier för både elever i skolan och för 
lärarstudenter, men också som metod för att utveckla interkulturell 
kompetens (Jackson, 2014; Nesbitt, 2004). Det gäller såväl att tillämpa 
etnografiska metoder med intervjuer, ett inkännande lyssnande på den 
andre samt nära reflekterande observationer, som att ta del av 
etnografier (det vill säga publicerade rapporter från etnografiska 
studier). Etnografiska studier anses tillföra undervisningen autencitet 
genom mötet med det personliga, till skillnad från institutionella 
auktoriteter, samtidigt som det synliggör inre variation inom religiösa 
traditioner. Att förstå den dynamiska process som sker mellan det som 
ofta kallas religion och kultur menar Nesbitt ingår som en del i 
religionslitteracitet (religious litteracy). Ett exempel på hur etnografisk 
metod kan användas i lärarutbildningen ger Berglund (2014b) då hon 
beskriver hur hon låter sina lärarstudenter med etnografiska metoder 
undersöka hur islam syns på den egna skolan. Genom att 
lärarstudenterna utvecklar en ”etnografisk blick” menar Berglund att 
det skapas möjligheter att vidareutveckla och nyansera deras förståelse 
av islam och andra religiösa traditioner. Vidare anses etnografiska 
studier i samband med religionsstudier bidra till förståelse av andra, 
bland annat genom att metoden utmanar egna föreställningar och 
fördomar (Berglund, 2014b; Nesbitt, 2004). Etnografiska metoder 
anses även bidra till att elever förstår hur de själva uppfattas av andra 
(Stern, 2018). Utan att specifikt fokusera på levd religion så 
uppmärksammas genom ansatsen ”RE-searchers approach” såväl inre 
mångfald som olika metoder och perspektiv genom vilka religion kan 
undersökas (inklusive ett självreflexivt förhållningssätt) (Freathy, 
Doney, Freathy, Walshe K. & Teece, 2017). De ovan presenterade 
exemplen på olika sätt som levd religion kan föras in i undervisning – 
genom att uppleva själva, med hjälp av speciella teorier eller metoder – 
belyser hur undervisning med levd religion kan se ut, men undersöker 
inte mer systematiskt elevers förståelse av levd religion i relation till 
undervisning. Där tar denna studie vid.  

                                                
levda, dvs erfarenheten av att leva i det byggda medierat genom media). (Richard Bustin (2011) 
Thirdspace: exploring the ‘lived space’ of cultural ‘others’, Teaching Geography, 36:2, 55-57) 
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Levd religion för att inkludera 
Ett argument som lyfts fram för att föra in levd religion i 
ickekonfessionell religionsundervisning är att det kan bidra till en 
inkluderande undervisning där inte minst elever som själva positionerar 
sig religiöst känner igen sig. Bakgrunden till Warwick RE project var 
att brittiska elever inte kände igen sig i skolundervisningen om sin egen 
religiösa tradition (jfr Thanissaro, 2011). Liknande iakttagelser har 
gjorts bland svenska (Bergdahl, 2018; Holmqvist Lidh, 2016) och 
norska elever (Nicolaisen, 2013; Vestøl, 2016). Elever i de olika 
studierna efterlyser mer av det vardagliga som visar att de är ”vanliga” 
(Holmqvist Lidh, 2016), av det som är överskridande mellan olika 
religiösa traditioner (Bergdahl, 2018; Nicolaisen, 2013) och av uttryck 
för känslor, relationer och identitetsskapande (Vestøl, 2016). Elever 
som själva positionerar sig religiöst saknar med andra ord det levda. Att 
föra in levd religion skulle kunna vara ett sätt för elever som 
positionerar sig religiöst att känna sig mer inkluderade.  
 
Studier av svenska elever visar att även elever som själva inte 
positionerar sig religiöst kan bli exkluderade i religionsundervisningen 
då de ofta upplever att religion handlar om ”de andra” (von Brömssen, 
2003; Kittelmann Flensner, 2015). Kittelmann Flensner (2018) föreslår 
att levd religion i undervisningen på olika sätt skulle kunna bidra till att 
gränsen mellan heligt och profant utmanas för elever och att avståndet 
mellan eleven och det som studeras därmed minskas. Ett exempel på 
hur gränsen mellan heligt och profant uppluckras är när elever under ett 
moskébesök märker att det spelas pingis i moskén, ”den heliga 
byggnaden”. På likande sätt kan gränsen luckras upp när elever inser att 
deras egna adventsljusstakar som de har hemma till jul, ursprungligen 
är en religiös, judisk symbol. Genom att utmana gränsen mellan heligt 
och profant skulle elever som inte positionerar sig religiöst kunna känna 
sig mer inkluderade i undervisningen, menar Kittelmann Flensner 
(2018).  
 
Även läromedel riskerar att exkludera elever genom att utesluta det 
levda. Staffan Nilsson (2018) menar att läromedel ofta är präglade av 
teologisk kristen religionssyn, som inte inkluderar det levda, vilket han 
anser bidrar till exkludering. Nilsson diskuterar vad som framställs som 
”fakta” i läroböcker i religionskunskap och menar att om fakta är något 
som antingen är sant eller falskt, så faller mycket av det som benämns 
som ”fakta” i läroböcker utanför. Ett exempel som problematiseras är 
hur läroböcker beskriver vilka som räknas som kristna. I den 
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beskrivningen exkluderas mångas levda kristendom. Nilsson menar att 
läroböcker benämner innehåll som faktabeskrivningar men som 
egentligen är en normativ, kulturellt färgad framställning. I svenska 
läroböcker hävdar han att den infärgningen kommer från teologisk 
kristendom och att: ”’fakta’ är ett av de potentiellt mest effektiva 
begreppen och redskapen för att osynliggöra kulturberoende” (Nilsson, 
2018, s. 123). Genom att komplettera såväl undervisning som läromedel 
med levda aspekter av religion som uppmärksammar upplevelse-
dimensioner och religiös praktik kan religionskunskapsundervisning bli 
mer heltäckande. Den här studien vill bidra med kunskaper om hur en 
sådan undervisning skulle kunna se ut. 
 
Att känna igen sig i undervisningen och att kunna relatera det till sitt 
eget liv kan också vara en utmaning för elever. I en studie av 
religionskunskapsundervisning för brittiska särbegåvade barn 
konstaterar Amy Whittall att det gick mycket snabbare för de 
särbegåvade eleverna att se kopplingar mellan sina egna erfarenheter 
(det erfarenhetsnära) och möten med nya begrepp (från till exempel 
andra religiösa traditioner än den egna, det erfarenhetsdistanserade), 
jämfört med elever i andra klasser (2009, s. 77).  

Levd religion och klassrummet som safe space 
Samtidigt som undervisning med perspektiv av levd religion kan vara 
ett sätt att inkludera fler i elever i undervisningen, så uppmärksammas 
ett antal etiska frågor som perspektivet av levd religion kan generera 
och som därmed har relevans för denna studie. Det är frågor som hänger 
samman med om klassrummet ska eller kan vara ett safe space. 
Religionskunskapslassrummet som safe space är en komplex, och i 
tidigare forskning problematiserad, fråga. Trygghet i klassrummet kan 
antingen gälla uppförande och hövlighet (det som Callan (2016) talar 
om som dignity safe) eller otrygghet som kan uppstå om 
elever/studenter blir intellektuellt (och känslomässigt) utmanade i sina 
tidigare uppfattningar (Callans (2016) intellectually unsafe). 
Diskussionen om safe space aktualiseras i olika sammanhang bland 
annat i samband med kontroversiella frågor i undervisning (van der 
Lippe & Kittelmann Flensner, 2019). I tidigare forskning som berör 
levd religion i undervisningen aktualiseras fyra exempel på etiska 
frågor som relaterar till klassrummet som ett safe space.  
 
För det första så handlar det om undervisningssinslag genom vilka 
elever riskerar att utsättas för att själva utöva religiös praktik eller andra 
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missionerande inslag. Kittelmann Flensner (2018) ifrågasätter det 
observerade iscensättandet av religiösa praktiker som sker i vissa 
klassrum i hennes studie. Hon ifrågasätter om det är respektfullt mot 
utövare av traditionen att religiös praktik utförs av någon som kanske 
inte har de ”rätta” kunskaperna för att göra detta. Vidare ifrågasätter 
hon om sådan iscensättning och elevers deltagande i densamma är en 
”utövning” av religion när det genomförs och om det i så fall ryms inom 
en ickekonfessionell undervisning. Risken att i en ickekonfessionell 
undervisning utsättas för religiös praktik eller missionerande inslag 
uppmärksammas även i artiklar som diskuterar studiebesök. Prideaux 
(2016) lyfter risken att hans studenter kommer att möta missionerande 
verksamhet och menar att lärare och handledare där fyller en viktig roll 
för studenterna att hantera detta. Jørgensen (2017) har ett delvis annat 
perspektiv och poängterar att förkunnelse och mission inte bara sker 
genom ord utan att även det materiella, i form av till exempel artefakter, 
kan vara någon form av förkunnelse. Hon hävdar dock att sådana möten 
är tillfällen för lärarstudenter och elever i skolan att rustas för att ta egen 
ställning, vilket hon lyfter som ett mål med skolans ickekonfessionella 
religionsundervisning. Att utsättas för missionerande verksamhet skulle 
med Jørgensens utgångspunkt kunna vara ett uttryck för att 
klassrummet är intellectually unsafe och att detta skapar tillfälle för 
lärande.  
 
Nära kopplat till att utsättas för missionerande inslag är, för det andra, 
att studenter i undervisningen inte ska behöva göra något som strider 
mot deras ideal. Därför menar Plank (2014) att den uppgift som hon 
givit sina studenter (att de ska leva enligt buddhistisk etik) måste vara 
frivillig. Det har även tidigare i samband med studiebesök diskuterats 
att elever/studenter i sådana sammanhang kan bli utsatta för ord eller 
handling som går emot deras egen livstolkning och som därför väcker 
etiska frågor om vad elever/studenter i ickekonfessionell religions-
undervisning kan bli ombedda att delta i för att fortfarande känna att 
undervisningen är trygg. Amir Hussain (2004) diskuterar bland annat 
vad hans amerikanska studenter riskerar att möta under ett gemensamt 
moskébesök och lyfter sådant som att möta anti-amerikansk 
propaganda eller att blir registrerade av regeringen för att ha besökt en 
moské.  
 
För det tredje kan undervisningen när elever som själva positionerar sig 
religiöst ombeds att dela sin levda religion i klassrummet bidra till 
unsafe space. Tidigare forskning visar att detta inte alltid är 
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oproblematiskt. I både brittisk (Moulin, 2011) och svensk (Holmqvist 
Lidh, 2016) forskning uppmärksammats att elever som för 
klasskamrater presenterar sin egen religiösa tradition, eller på annat sätt 
delar sina erfarenheter, riskerar att utsättas för kränkning från 
klasskamrater. Det kan i dessa fall förstås som exempel på att 
klassrummet är dignity unsafe. Holmqvist Lidh (2016) visar på en 
dubbelhet hos ungdomar som positionerar sig religiöst i det att de å ena 
sidan känner att de inte vill prata om sin religiösa tradition, eftersom de 
riskerar att bli utsatta av klasskamrater, men å andra sidan känner ett 
ansvar inför sin tro och församling att ge en rättvisande bild. 
Ungdomarna betonar också att de hellre pratar om sin egna erfarenheter 
och upplevelser, det vill säga det levda, än att tala som experter om sin 
religiösa tradition. Men samtidigt som elever som talar om sin egen 
tradition riskerar att bli utsatta av klasskamrater genom sådant 
erfarenhetsutbyte, så kan det vara av stort värde för andra klasskamrater 
att få ta del av deras erfarenheter. Det skulle vara ett sätt att få möta en 
representation från ett (ämnesmässigt) inifrånperspektiv. 
Representation och safe space kan bli konkurrerande. I en studie av 
lärarutbildningens trepartssamtal (det vill säga samtal mellan 
lärarstudenter, handledare på skolan och lärarutbildare) diskuterar 
Carlsson (2018) safe space och representation som två olika 
religionskunskaps-lärarkunskaper som är av vikt, men som också kan 
hamna i konflikt. I kritiskt diskursanalytisk terminologi talar han om 
dem som antagonistiska diskurser som bottnar i maktrelationer. I 
Carlssons studie prioriterar lärarutbildaren representation framför safe 
space i det att hen föreslår lärarstudenten att be en elev som positionerar 
sig religiöst att dela sina (eller sin familjs) erfarenheter och på så sätt 
erbjuda en ytterligare representation i undervisningen. Lärarstudenten 
däremot argumenterar i trepartssamtalet för att religionslärar-
kunskapens safe space är än mer central. Lärarstudenten ger uttryck för 
att eleven inte ska behöva, eller ges utrymme för, att dela något om sin 
egen livstolkning i klassrummet, dvs hen vill skapa trygghet i 
klassrummet. Carlsson konstaterar att en lärare antingen har att 
balansera mellan dessa två religionslärarkunskaper – representation och 
safe space – eller att bestämma sig för att någon av dem har prioritet 
framför den andra. 
 
Ett fjärde exempel på hur tryggheten i klassrummet kan hotas i möte 
med levd religion är genom att elever/studenter möter kontroversiella 
åsikter i undervisning. Roos (2008, 2010) uppmärksammar den risken 
just i samband med studiebesök, men menar att det också bidrar till att 
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göra undervisningen trovärdig, eftersom även detta kan rymmas inom 
en religiös tradition. Med Callans (2016) terminologi förespråkar hon 
således att undervisningen bör vara intellectually unsafe. Genom den 
här tidigare forskningen uppmärksammas en spänning som jag 
undersöker vidare i denna studie, nämligen mellan å ena sidan att 
uppleva själv, att erfara och dela upplevelser som verktyg att förstå 
dimensioner av levd religion, och å andra sidan bevara klassrummet 
som dignity safe. 

Osbeck och Lied (2012) diskuterar safe space i relation till vilket 
lärande som görs möjligt i religionskunskapsklassrummet. Med 
utgångspunkt i Bachtins dialogteori synliggör författarna hur den 
hegemoniska talgenren i klassrummet påverkar vilket lärande som görs 
möjligt och att den talgenren hela tiden förhandlas mellan lärare och 
elever. De observerar ett samband mellan lärares positionering på 
skalan elevcentrering respektive innehållscentrering, samt mellan några 
innehållsrelaterade dimensioner av religion. Den första dimensionen 
gäller (på en skala) huruvida religion omtalas som något öppet som kan 
tolkas och förhandlas, eller som något slutet som måste accepteras (eller 
ej) i den form det är. Den andra dimensionen handlar om hur religion 
som fenomen värderas, där ena polen talar om religion som något att 
göra narr av och den andra som talar om religion med respekt. 
Sambandet som observeras i studien är att i klassrum där lärare 
positionerar sig i en elevcentrerad undervisning och dialog tenderar 
religion att omtalas som något öppet och något att göra narr av. Läraren 
riskerar att falla in och bekräfta elevernas sätt att tal om religion för att 
skapa en känsla av förtrolighet med eleverna. I en observerad 
undervisning som var mer innehållsorienterad och där elevernas egna 
ståndpunkter och tolkningar inte stod i centrum fanns inget utrymme 
för att göra narr av religion. Däremot omtalades religion i de 
klassrummen som något slutet och mer essentialistiskt. Osbeck, Skeie 
och Sporre (2017) uppmuntrar till meta-undervisning som verktyg för 
att skapa safe space i klassrummet. De föreslår att tillsammans med 
elever uppmärksamma hegemoniska talgenrer och vad som händer om 
dessa krockar med andra diskurser. 

Denna studie i relation till tidigare forskning om undervisning och 
levd religion  
I tidigare religionsdidaktisk forskning finns stöd för att undersöka levd 
religion som ett perspektiv i religionskunskapsundervisning. Dels 
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uppmärksammas en religionsförståelse som främst fokuserar på 
kognitiva aspekter av religion vilken skulle kunna kompletteras med ett 
perspektiv av levd religion, dels uppmärksammas att få elever anser att 
det som studeras handlar om dem själva. Å ena sidan behandlas religion 
i undervisningen från ett sekulärt perspektiv där religion handlar om 
”de andra”, å andra sidan känner inte elever som själva positionerar sig 
religiöst igen sig i sin egen tradition då de saknar inslag av den levda 
religionen. Den finns således skäl att undersöka hur religionskunskaps-
undervisning kan bidra till elevers förståelse av levd religion och det 
görs i denna studie. 
 
Vidare uppmärksammas genom tidigare forskning några för den här 
studien relevanta spänningar som aktualiseras när levd religion här är 
en del av ickekonfessionell religionskunskapsundervisning. En sådan 
spänning är vad som ryms i ett religionskunskapsklassrum i relation till 
å ena sidan att elever själva får uppleva något som har med religion att 
göra som ett sätt att bidra till förståelse av upplevelsedimensioner som 
en del av religiositet, och å andra sidan att bevara icke-konfessionalitet. 
Nära relaterad till den frågan är hur elevers upplevelser förhåller sig till 
religiösa upplevelser.  
 
Ytterligare en spänning som synliggörs genom tidigare forskning 
relaterar till vad religionskunskapsämnet ska bidra med kunskaper om. 
Om det nu rådande världsreligionsparadigmet i religionskunskaps-
ämnet ersätts av en förståelse av levd religion, vad blir då kvar för 
religionskunskapsämnet att bidra med kunskaper om? Ska ”religionen 
i religionen” bevaras? Och i så fall, hur ska det ske utan att låsa in 
religioner och människor som lever sin religion i ”boxar”? Båda dessa 
spänningar och frågor som de genererar vill jag i denna studie diskutera 
vidare med bakgrund i analysen av elevförståelser av levd religion i en 
designad religionskunskapsundervisning (se s. 200f,  222f).  

Buddhistisk tradition i religionskunskapsundervisning  
Den religiösa tradition som står i centrum för studiens designade 
undervisning är buddhistisk tradition (medan det i licentiatstudien 
(Britton, 2014) var islamisk tradition). Både genom licentiatstudien och 
tidigare forskning framkommer hur elevers egna erfarenheter, 
värderingar och förståelser av en religiös tradition är med och formar 
förståelser av andra människors berättelser om sin religion och 
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religiositet. Det kan vara erfarenheter och förståelser som kommer från 
såväl tidigare religionskunskapsundervisning som utanför skolan. I 
denna genomgång av tidigare forskning fokuseras dock på hur elever 
beskriver den buddhism som konstrueras inom ramen för 
religionskunskapsundervisningen, samt hur buddhistisk tradition 
framställs i läromedel. Avslutningsvis diskuteras några nedslag i 
forskning som berör religionskunskapsundervisning om buddhistisk 
tradition. Tidigare forskning om buddhistisk tradition i icke-
konfessionell undervisning diskuteras därför från följande fyra 
perspektiv: 
 

• Elevförståelser av buddhistisk tradition såsom den framträder i 
religionskunskapsundervisning. 

• Läromedelsframställningar av buddhistisk tradition. 
• Ickekonfessionell religionsundervisning om buddhistisk 

tradition. 
• Denna studie i relation till tidigare forskning om icke-

konfessionell undervisning om buddhistisk tradition. 

Elevförståelser av buddhistisk tradition  
I tidigare kvalitativa studier framkommer olika elevförståelser av 
buddhistisk tradition. Buddhism beskrivs av elever som en rationell 
filosofi (snarare än religion) vars syfte är att må bra. Buddhism 
framställs som den ”minst konstiga” religiösa traditionen i en sekulär 
kontext då den beskrivs som ateistisk och med utrymme för individuella 
val (Kittelmann Flensner, 2015). Den anses också vara en religion som 
inte är extrem eller fanatisk och som, till skillnad från andra religiösa 
traditioner, står för tolerans och ”mjuka” värden (Jahnke, kommande). 
Klassrumstudier av Kittelmann Flensners (2015) visar att buddhistisk 
tradition, såsom den artikuleras i klassrummen, passar väl in i en 
dominerande sekulär diskurs där ateism och det rationella betonas. 
Vidare passar buddhism även väl i en andlighetsdiskurs genom att den 
artikuleras som om den i sig representerar andlighet snarare än religion.  
 
Men buddhism beskrivs också som något perifert, framförallt på grund 
av en cirkulär tidsuppfattning (Kittelmann Flensners, 2015) och många 
regler (Jahnke, kommande). Jahnke uppmärksammar hur det som 
händer globalt i relation till buddhistisk tradition kommer in i 
klassrummet. Elever med muslimsk bakgrund betraktar ibland 
buddhistisk tradition med viss misstänksamhet då den ställs vid sidan 
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av abrahamitiska religioner, och eleverna hänvisar också till 
omvärldens konflikter mellan buddister och muslimer (Jahnke, 
kommande). Här uppmärksammas hur det som sker utanför 
klassrummet, ibland kanske relaterat till elevers bakgrund och 
erfarenheter, kan vara med och forma elevers förståelse. Hur 
återklanger både inom och utanför klassrummet är en del av elevers 
förståelseprocesser undersöks och diskuteras vidare den här studien (se 
s.190 ff). 

I tidigare forskning beforskas även hur ungdomar som själva 
positionerar sig som buddhister beskriver den bild av buddhism som 
framställs i ickekonfessionell religionsundervisning och läromedel om 
buddhistisk tradition. I tre studier undersöks hur buddhistiska elever 
från Storbritannien (Thanissaro, 201118), Norge (Vestøl, Gundersen, 
Kristiansen & Samdal, 201419) och Sverige (Holmqvist Lidh, 201620) 
beskriver undervisning om sin egen tradition. Där framkommer det att 
ungdomarna inte känner igen sig i den buddhism de mött i 
undervisningen och ger uttryck för att buddhistisk tradition framställs 
som något konstigt och främmande. Studierna uppmärksammar att en 
anledning till att ungdomarna inte känner igen sig i framställningarna 
av buddhism är att ungdomarna saknar hur vardagslivet kan präglas av 
buddhistisk tradition. Brittiska elever och föräldrar efterlyser religiös 
praktik såsom att sköta och vörda husaltare, sjunga, buga och visa 
vördnad för föräldrar, gå till templet, ge donationer, laga mat till 
munkar, att få huset välsignat av en munk och att fira högtider som en 
väsentlig del av undervisning och framställningar (Thanissaro, 2011). 
Även de svenska (Holmqvist Lidh, 2016) och norska (Vestøl et al., 
2014) ungdomarna saknar inslag om firande av högtider och framförallt 
vilken social funktion dessa fyller. De norska ungdomarna saknar också 
den sociala funktion och plats för identitetsskapande som de menar att 
religiösa byggnader kan fylla. När läroböcker beskriver religiösa 
byggnader ligger fokus enligt eleverna på arkitektur och symboler 
Vestøl et al., 2014). Gemensamt för de tre studierna är att de 
                                                
18 I Thanissaros (2011) intervjustudie med brittiska buddhistiska ungdomar och deras föräldrar 
jämför han undervisning om buddhism som ungdomarna får i skolan med en de får hemma. 
19 Studien består både av läroboksanalyser och intervjuer med norska ungdomar som 
positionerar sig religiöst inom buddhism, hinduism och islam. Ungdomarna intervjuas om hur 
de uppfattar framställningarna av den egna traditionen i läroböckerna (Vestøl et al., 2014). I 
denna genomgång diskuteras endast det som framkommer om buddhistisk tradition. 
20 I Holmqvist Lidhs studie intervjuas svenska ungdomar från olika religiösa traditioner om hur 
de upplever sin skolundervisning om den egna traditionen. Här diskuteras det som framkommer 
om buddhistisk tradition.  
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buddhistiska ungdomarna saknar framställningar av inifrånperspektiv i 
undervisningen. Slutsatser som forskarna drar är att den religiösa 
traditionen genom undervisning och läromedel riskerar att exotifieras. 
Vestøl et al. (2014) ställer frågan vad som händer med ungdomar som 
måste representera sin religion när den framställs som marginaliserad 
och inte passar in en norsk kontext. Dessa studier motiverar att 
undersöka hur inifrånperspektiv och levd buddhism kan bidra till en 
mer trovärdig undervisning där även buddhistiska elever känner igen 
sig, samtidigt som de utmanas intellektuellt genom att möta bred 
representation av sin egen tradition. 

Läromedelsframställningar av buddhistisk tradition  
En aspekt av levd religion relaterar, som tidigare diskuterats, till inre 
mångfald inom en religiös tradition. Studier av hur buddhistisk tradition 
representeras i läromedel visar dock att representationer till stor del är 
ensidigt präglade av västerländsk buddhism med fokus på filosofi och 
meditation som huvudsaklig religiös praktik (Härenstam, 2000; Jackson 
et al., 2010; Thomas & Rolin, 2019; Nyborg, 2017). Läroboks-
framställningar har ofta ett textfokus (jfr Berglund, 2014a) och 
buddhism förklaras med utgångspunkt i kristna begrepp (Nyborg, 
2017). Vidare konstaterar Nyborg (2017) att framställningar av 
buddhistisk tradition i norska läromedel för gymnasiet ofta saknar 
historiska perspektiv och beskrivningar av hur traditionen har 
förändrats. Nyborg menar att detta resulterar i framställningar som 
beskriver buddhism som både statisk och perifer. Att västerländsk 
buddhism dominerar framställningar av buddhistisk tradition bidrar inte 
bara till en smal representation, utan väcker även frågor om makt. 
Jackson et al. (2010) ifrågasätter att konvertiters tolkning, som bland 
brittiska buddhister är en minoritet, ska få prägla framställningar i 
läromedel om buddhistisk tradition.  
 
Thomas och Rolin (2019) konstaterar också att buddhistisk tradition 
framställs som idéburna traditioner med fokus på lärosatser och texter. 
Författarna drar slutsatsen att framställningar av kristen och buddhistisk 
tradition är idéburna, medan framställningar av islam, judendom och 
hinduism domineras av ett individperspektiv, vilket uppmärksammar 
mat, religiös praktik och hur människor lever sin religion. Thomas och 
Rolin förklarar att framställningarna av buddhistisk tradition som en 
idéburen tradition sannolikt har koppling till att det är en västlig 
buddhism som beskrivs. I Thomas och Rolins kvantitativa studie 



 

 

54 
 

undersöks läroboksframställningar av olika religiösa traditioner genom 
att en distinktion görs mellan religiösa traditioner som framställs som 
idéburna respektive personburna. Författarna lyfter fram tre exempel på 
hur dessa olika typer av framställningar skiljer sig åt. De menar att en 
idéburen framställning uppmuntrar till en existentiell dialog där 
individer utvecklas genom att möta andras idéer, medan en 
individbaserad framställning i första hand syftar till att lära sig att leva 
tillsammans. Vidare lyfter de fram skillnaden mellan hur religiösa 
berättelser behandlas från de två perspektiven. I idéburna 
framställningar sätts berättelserna in i en historisk kontext och förstås 
som källor till idéer och dogmer medan berättelser i personburna 
framställningar fokuserar på hur berättelserna används eller motiverar 
religiös praktik. Slutligen menar Thomas och Rolin att olika logiker 
aktiveras i mötet med idéer eller individer. När idéer står i centrum 
sökes logiska samband medan något som utmärker individers logiker 
just kan vara att de inte behöver vara logiskt konsistenta. Det betyder 
att buddhistiska framställningar i läromedel uppmuntrar till existentiell 
dialog, till att se samband mellan religiösa berättelser och dogmer samt 
till att söka logiska samband. Däremot saknas dialog med syfte att förstå 
varandra, kopplingar till religiös praktik och den logiska inkonsekvens 
som kan vara utmärkande för människors levda religion (jfr McGuire, 
2008). Detta menar författarna bör få konsekvenser för hur 
undervisning formas eftersom det är lärarens uppgift att komplettera 
med det perspektiv som saknas, då de menar att båda behövs. Som 
tidigare nämnts lyfter norska buddhistiska ungdomar fram att de saknar 
både inifrånperspektiv och religionens identitetsskapande aspekter i 
norska läromedel (Vestøl et al., 2014), något som relaterar till det 
personburna och som i denna studie får relevans i den designade 
undervisningen.  
 
Härenstam (2000) konstaterar i en läromedelsanalys av svenska 
framställningar av buddhism att en kunskapskultur som beskriver 
Theravadabuddhism som den ursprungliga, ”rena”, ateistiska formen av 
buddhism dominerar. Mahayanabuddhism beskrivs som senare avarter 
där tibetansk buddhism är den värsta avarten, full av magiska inslag. 
Härenstam visar vidare hur läroboksframställningarna är präglade av 
sin tid och ideologi. Tibetansk buddhism har gått från att framställas 
med fokus på religiös praktik, som beskrevs som magisk och 
ovetenskaplig, till att under senare tid framställas som filosofi utan 
fokus på praktik. Ett sådant ensidigt fokus på filosofi, rationalitet och 
ateism i framställningar av buddhism menar Jackson et al. (2010) är 
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problematiskt då buddism på ett onyanserat sätt förs in som en part i 
debatten mellan ateism och teism. Ett ensidigt fokus i framställningar 
är också problematiskt i relation till förståelse av inre mångfald. 
 
Sammanfattningsvis framkommer det att läromedelsframställningar av 
buddhistisk tradition tenderar att vara präglade av västlig buddhism 
med textfokus, utgångspunkt i kristna begrepp och fokus på idéer. 
Inslag av levd buddhism saknas, vilket har relevans för denna studie 
dels genom att detta sannolikt är framställningar som format elever 
genom tidigare religionskunskapsundervisning, dels som ett argument 
för att föra in levd religion i samband med undervisning om buddhism. 

Ickekonfessionell religionsundervisning om buddhistisk tradition  
Tidigare forskning om undervisning om buddhism (Kittelmann 
Flensner, 2015), om ungdomar som positionerar sig som buddhister 
(Thanissaro, 2011; Holmqvist Lidh, 2016) och om läromedel 
(Härenstam, 2000; Nyborg, 2017; Vestøl et al., 2014) konstaterar att 
framställningar i såväl läromedel som undervisning om buddhistisk 
tradition tenderar att fokusera på buddhistiskt munkliv, snarare än på 
lekfolks vardagliga liv. Den religiösa praktik som framträder är 
meditation, och det förekommer att elever själva får pröva på 
meditation i klassrummet som ett exempel på buddhistisk praktik.  
 
Clive Erricker (1994) förespråkar i en äldre artikel att till exempel 
buddhistiska metoder och begrepp används i ickekonfessionell 
religionsundervisning för yngre elever (primary school) som redskap 
för att skapa mening i sina liv. Erricker argumenterar för att spiritualitet 
och andlig utveckling bör ha sin plats även i ickekonfessionell 
religionsundervisning och att detta kan nås via exempelvis buddhistisk 
praktik, till exempel genom att elever får använda en mandala för att 
träna fokus och närvaro och en bodhisattva som en moralisk förebild, 
vilket kan bidra till elevers mentala utveckling. Joyce Miller 
(opublicerat) problematiserar den typen av utövande. Hon menar att 
utövande av buddhistisk meditation i klassrummet dels bör ske med 
försiktighet eftersom den brittiska ickekonfessionella 
religionsundervisningen inte kan begära att elever ska delta i religiös 
praktik, dels att det eleverna gör inte ska framställas som om det vore 
religiös praktik eftersom det riskerar att trivialisera det djup som finns 
i buddhistisk meditation (till exempel Vipassana insiktsmeditation som 
är en metod för att förstå verklighetens natur).  
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Kittelmann Flensner menar att den buddhism som framträder i de 
studerade svenska religionskunskapsklassrummen inte så mycket 
relaterar till kunskaper och fakta om buddhistiska dogmer och praktik 
(2015, s. 262) utan mer fungerar som utgångspunkt för diskussion inom 
en andlighetsdiskurs. I studien av norska läromedel observeras dock det 
motsatta, nämligen att dogmer, lärosatser och idéer dominerar i 
läroböckerna (Thomas & Rolin, 2019). 	
 
Med utgångspunkt i läromedel och beskrivningar av tibetansk 
buddhism drar Härenstam (2000) slutsatsen att läraren bör reflektera 
över valet av framställningar som används i undervisningen. Varje 
representation har ett visst syfte och är påverkad av den tid när den 
skrivs, ideologi och av regerande kunskapstradition och detta behöver 
läraren förhålla sig till (Härenstam, 2000). Thomas och Rolin (2019) 
hänvisar också till lärarens ansvar i undervisningen i relation till 
läromedel. Eftersom buddhistisk tradition i norska läromedel 
huvudsakligen framställs från ett idéburet perspektiv, så menar 
författarna att undervisningen behöver kompletteras med ett 
individperspektiv. Om det inte sker riskerar vardagsliv och mångfald 
inom församlingar att försvinna. Ett annat läraransvar som 
uppmärksammas av Miller (opublicerat) är hur buddhistisk praktik bör 
användas i undervisningen. Miller uppmanar till försiktighet både av 
respekt för elever som deltar i en ickekonfessionell religions-
undervisning och av respekt för det komplexa i buddhistisk praktik. 
Med utgångspunkt i studier av brittiska buddhistiska ungdomars 
beskrivning av sin skolundervisning om buddhistisk tradition föreslår 
Thanissaro (2010, 2011) att lärare ska ta mer hjälp av buddhistiska 
församlingar i planering av undervisningen, vilket skulle kunna vara ett 
sätt att komplettera dominansen av konvertiters buddhism som nu 
präglar den brittiska undervisningen.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det genom tidigare forskning 
framkommer att undervisning om buddhistisk tradition rymmer få 
inslag av levd religion men möjligtvis med ett undantag, nämligen att 
elever får pröva att utöva någon form av praktik. Detta i sin tur väcker 
frågor om safe space både för den icke-buddhistiska eleven som kan 
känna sig utsatt för tvång att utöva, och för den buddhistiska eleven som 
kan känna att praktiken trivialiseras. 
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Denna studie i relation till tidigare forskning om icke-konfessionell 
undervisning om buddhistisk tradition 
Det är inte undervisning om buddhistisk tradition i första hand som är 
fokus för denna studie utan undervisning om levd religion. Tidigare 
forskning om undervisning om buddhistisk tradition uppmärksammar 
dock avsaknaden av ett inslag av levd religion både i bemärkelsen inre 
mångfald och att individers religiositet, färgad av sina kontexter och 
presenterade med ett inifrånperspektiv, saknas. Här kan min studie fylla 
en lucka då det är en undervisning om buddhistisk tradition med syfte 
att bidra till elevers förståelse av levd buddhistisk religion som studien 
vill bidra med kunskaper om.  
 
Vidare uppmärksammas att buddhistisk tradition i undervisning och 
läromedel ofta representeras av en ateistisk filosofi med fokus på 
individens välbefinnande. Det i sin tur skulle kunna vara en förklaring 
till att det är just buddhistisk meditation som är en praktik som elever 
får utöva inom religionskunskapsämnet. Detta aktualiserar återigen 
både frågan vad som ryms inom en icke-konfessionell religions-
kunskapsundervisning samt hur den meditation som eventuellt utförs 
inom ramen för religionskunskapsundervisning förhåller sig till 
buddhistisk meditation. Här menar jag att just buddhistisk tradition som 
framställs som ”ateistisk må-bra-religion” hjälper till att problematisera 
dessa gränser. 

Empiriska resultat från licentiatstudien  
Den här studien bygger vidare på resultat från licentiatuppsatsen 
Studiebesök i religionskunskapsundervisningen: elevers tal om islam 
före, under och efter ett moskébesök (Britton, 2014). Syftet för 
licentiatstudien var att undersöka religionsdidaktiska utmaningar och 
möjligheter generellt genom gymnasieelevers yttranden om islam före, 
under och efter ett studiebesök. Den studien var explorativ. Resultat av 
studien uppmärksammade både utmaningar och möjligheter relaterade 
till ämnesinnehållet levd religion. I studien var Bachtins (1997) teori 
om talgenrer ett analysredskap med vilket elevernas yttranden 
analyserades. Åtta talgenrer framträdde och av dessa visade sig två 
stycken, en personcentrerad (det vill säga elevyttranden om 
moskérepresentanten som person och inte som representant för islam 
generellt) och en självrefererande (det vill säga elevyttranden där de 
refererar till sig själv på något sätt) vara specifikt relaterade till elevers 
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tal om innehållsdimensioner kopplade till levd religion. I avsnittet 
nedan sammanfattas identifierade religionsdidaktiska utmaningar och 
möjligheter relaterade till elevers tal om levd religion samt de två 
talgenrer som elever tillämpade i sitt tal kopplat till levd religion från 
licentiatstudien. Detta resultat från licentiatstudien är en utgångspunkt 
för denna studie, framförallt i designen av den undervisning från vilka 
elevers förståelse av levd religion analyseras. I licentiatstudien 
analyserades elevernas muntliga och skriftliga yttranden med 
utgångspunkt i Bachtins (1997) teori om talgenrer. Där benämns elevers 
yttranden som ”tal om”. I den här studien däremot benämner jag elevers 
”tal om” som ansvaranden (Bachtin, 1997) och undersöker elevers 
yttranden som uttryck för ”förståelse” (se vidare s. 68f för definition av 
förståelse i relation till bland andra Bachtin (1997)). 

Utmaningar och möjligheter avseende förståelser av levd religion 
Med utgångspunkt i gymnasieelevers tal i samband med ett moskébesök 
framträdde tre karaktärsdrag som alla tre pekar åt perspektiv av religion 
och religiositet som finns i levd religion: inre mångfald, religiös praktik 
och upplevelsedimensioner av religion och religiositet. I elevernas tal 
framträdde även fyra religionsdidaktiska utmaningar och/eller 
möjligheter relaterade till dessa tre karaktärsdrag av levd religion. I 
licentiatstudien (Britton, 2014) diskuteras inte dessa karaktärsdrag i 
relation till levd religion, men de uppmärksammas i relation till elevers 
tal om inre variation (här: inre mångfald), religiös praktik och 
upplevelsedimensioner och diskuteras var för sig.   

Gymnasieelevers tal om inre mångfald  
Inre mångfald21 var ett av karaktärsdragen av levd religion som 
framträdde i gymnasieelevers tal22 i licentiatstudien (Britton, 2014). 
Eleverna gav genom sina yttranden om islam såväl före som efter 
besöket uttryck för att det finns något som är “sann islam”. Ett 
gemensamt drag i gymnasieelevernas yttranden efter besöket var att de 
på något sätt relaterade det som de mött under moskébesöket till det 
som de ansåg vara ”sann islam”. Vissa elever gav uttryck för att 
moskérepresentanten representerade ”sann islam” (jfr Roos, 2010, s. 
148), medan andra elever gav uttryck för att trosrepresentanten inte var 
trovärdig och undrade vad islam ”egentligen” står för. De elever som 
ifrågasatte moskérepresentantens representation av islam gjorde det 
                                                
21 I licentiatstudien omtalades detta som inre variation. 
22 Det vill säga muntliga och skriftliga yttranden. 
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genom att hänvisa till ”verkligheten” och hur det ser ut ”på riktigt”. De 
hänvisade till levda islamer som de själva på olika sätt hade kommit i 
kontakt med. Elever refererade till egna erfarenheter av familjer som 
blivit förföljda av muslimer eller vad de sett på arabiska kanaler, andra 
medier eller i skolan. I relation till de representationer som eleverna 
hade erfarenhet av blev moskérepresentantens representation inte 
trovärdig för de här eleverna. Föreställningen om att det finns något 
som är ”sann islam” krockar förstås med förståelsen av att en religiös 
tradition rymmer inre variation och mångfald. Detta framstod som en 
didaktisk utmaning och grund att undersöka vidare i denna studie. 
Utmaningen kan formuleras som: Att utmana elevers föreställningar 
om att det finns en sann representation av en religiös tradition, och 
utgör den första didaktiska utmaningen som har varit en utgångspunkt 
i designen av undervisningen för denna studie.  
 
I licentiatstudien (Britton, 2014) identifierade jag en spänning i 
gymnasieelevers yttranden mellan islam som filosofi/ideal och levd(a) 
islam(er)/islam som den kan ta sig uttryck, och analysen synliggjorde 
att det var svårt för elever att förena dessa. Frågor som aktualiserades 
var vad det egentligen är som gäller om ”den ideala läran” säger en sak 
men om det i praktiken ser ut på ett annat sätt? Och hur hänger dessa 
två aspekter av islam ihop? Från detta identifierades den andra 
didaktiska utmaningen att undersöka vidare i denna studie. Den 
utmaningen kan formuleras som: Att bidra till elevers förståelse av hur 
den enskilda individens levda religion kan relatera till den (stora) 
religiösa traditionen och var även den en grund för designen av studiens 
undervisning. 
 
En tredje didaktisk utmaning relaterad till elevers tal om inre mångfald 
som identifierades berör de frågor som eleverna planerade och ställde 
till moskérepresentanten. Ett mönster i elevernas frågor var att de 
huvudsakligen adresserade moskérepresentanten antingen som expert 
på islam eller som representant för hur muslimer generellt utövar och 
tolkar islam. Däremot var frågor som vände sig till representanten som 
person underrepresenterade. Om elever adresserar representanten som 
representant för ”alla” muslimer riskerar samtalet under besöket att 
hamna i essentialism och stereotyper och missa individens unika 
berättelse och därmed förståelse av inre mångfald23. Detta utgör 

                                                
23 I detta fall skedde inte detta då moskérepresentanten utmanade eleverna är generaliserande 
frågor ställdes. 
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bakgrunden till den tredje didaktiska utmaningen som undersöks vidare 
här, nämligen utmaningen att elever ska formulera frågor till 
representanten som synliggör hens personliga perspektiv och levda 
religion. Det var den tredje didaktiska utmaningen som identifierades i 
licentiatstudien och som utgjorde en grund för designen av 
undervisningen i denna studie med syfte att bidra till elevers förståelse 
av inre mångfald (som ett karaktärsdrag av levd religion).  

Gymnasieelevers tal om religiös praktik  
Det andra karaktärsdraget av levd religion som framträdde i 
gymnasieelevers tal i licentiatstudien (Britton, 2014) var tal om religiös 
praktik. Före besöket kopplade elever i sina yttranden ihop religiös 
praktik med tvång och förbud. Under besöket ställdes frågor om 
högtider och om ritualer som ägde rum omkring dem, samt om 
representantens erfarenheter av denna praktik. Däremot frågade inte 
elever representanten vad som motiverade och drev representanten att 
praktisera islam. Det framstod som ytterligare en didaktisk utmaning att 
undersöka vidare. Den fjärde didaktiska utmaningen som utgör en 
grund i designen för den här studiens undervisning är därför: Att bidra 
till elevers förståelse av religiös praktik som en del av livet, som kan 
skapa mening och motivation för individen.  

Gymnasieelevers tal om upplevelsedimensioner av religiositet 
Det tredje karaktärsdraget av levd religion som framträdde i elevers tal 
relaterade till upplevelsedimensioner av religion och religiositet, och 
det skedde efter besöket. Gymnasieeleverna lyfte då fram upplevelsen 
av gemenskapen som de gav uttryck för skapades genom den religiösa 
praktiken i moskén. Förutom att elever gav uttryck för upplevelsen av 
gemenskap i samband med religiös praktik, gav de uttryck för sina egna 
upplevelser av att vara i det religiösa rummet. Elever skrev i 
individuella loggar efter besöket om dofter, ljud, stämning och 
artefakter. Många elever gav uttryck för att det var ”mysigt” och 
”tillfredsställande”, medan någon elev gav uttryck för att det kändes 
”konstigt” och till och med stundvis ”obehagligt” att vara där. Analysen 
pekade mot att besöket skapade möjlighet att tillföra en 
upplevelsedimension av plasten och religiös praktik för eleverna. Även 
utifrån detta identifierades en didaktisk möjlighet att undersöka vidare. 
Den didaktiska möjligheten som jag och läraren i den här studien ville 
utveckla kan formuleras som: Att bidra till elevers förståelse av 
upplevelsesdimensioner som en del av religion och religiositet genom 
att uppmärksamma dessa i samband med besöket.  
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De tre karaktärsdrag av levd religion som framträdde i gymnasieelevers 
tal i licentiatstudien (Britton, 2014), och som utgör en grund i 
föreliggande studies designade undervisning, är således inre mångfald, 
religiös praktik och upplevelsedimensioner av religion och religiositet. 
Av de i licentiatstudien identifierade och namngivna talgenrer som 
elever tillämpade är det två som har en särställning utifrån de 
identifierade religionsdidaktiska utmaningarna och möjligheterna 
relaterade till elevers tal om av de tre karaktärsdragen av levd religion. 
Dessa presenteras i nästa avsnitt.  

Två talgenrer relaterade till gymnasieelevers tal om levd religion 
I licentiatstudien (Britton, 2014) intresserade jag mig både för vad 
gymnasieelever talade om och hur de talade i olika kontexter 
(kommunikationssfärer). Med hjälp av Bachtins (1997) teori om 
talgenrer gjordes en analys av elevers yttranden. Jag urskilde och 
identifierade genom den analysen åtta talgenrer som eleverna 
tillämpade i sitt tal om islam. Två av talgenrerna föreföll vara extra 
relevanta i relation till elevers tal om de tre karaktärsdragen av levd 
religion som diskuterades i förra avsnittet (inre mångfald, religiös 
praktik och upplevelsedimensioner av religiositet). De två talgenrerna 
var personcentrerad talgenre och en självrefererande talgenre, och de 
har en viktig plats i denna studie som didaktiska verktyg (se vidare s. 
81). 

En personcentrerad talgenre 
Den första talgenren som relaterade till elevers tal om de tre 
karaktärsdragen av levd religion var en personcentrerad talgenre. En 
personcentrerad talgenre identifierades i licentiatstudien (Britton, 2014) 
som yttranden där gymnasieelever talade om moskérepresentanten som 
person, och inte bara som representant för islam. Mot bakgrund av 
analysen av gymnasieelevernas yttranden identifierade jag följande 
religionsdidaktiska utmaningar och möjligheter relaterade till deras tal 
om levd religion och tillämpning av en personcentrerad talgenre:   
 
• Utmaningen att placera representantens representation av islam i 

ett större sammanhang, i den religiösa traditionen, det vill säga 
hur representanten kan förstås i relation till andra 
representationer av islam.  
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• Utmaningen (men också möjligheten) att adressera 
representanten både som expert och som person.  

• Möjligheten (men också utmaningen) att uppmärksamma 
representantens erfarenheter, motivation och upplevelser av 
religiös praktik 

• Möjligheten (men också utmaningen) att utmana elevers 
föreställningar om att det finns en sann representation av en 
religiös tradition  

En självrefererande talgenre 
Den andra talgenren som relaterade till gymnasieelevernas tal om de tre 
karaktärsdragen av levd religion var en självrefererande talgenre, det 
vill säga yttranden där gymnasieelever på olika sätt refererade till sig 
själva. Yttranden inom det som identifierades som en självrefererande 
talgenre kunde till exempel vara yttranden som refererade till 
erfarenheter från elevernas eget liv, till deras egen livstolkning, till 
deras egna upplevelser eller till vilka konsekvenser lärosatser från de 
religiösa traditioner som de mötte i undervisningen skulle få för dem 
själva. Analysen pekade på att detta var en talgenre som stimulerades 
genom studiebesöket och som skapade både religionsdidaktiska 
möjligheter och utmaningar relaterat till elevers tal om inre mångfald, 
religiös praktik och upplevelsedimensioner inom religion. De 
religionsdidaktiska utmaningar och möjligheter som identifierades med 
bakgrund av analysen av elevers självrefererande yttranden var: 
 
• Utmaningen (men också möjligheten) att uppmärksamma elever 

på hur deras egen utgångspunkt är med och formar deras 
eventuella förståelse av vad ”sann islam” är, och därmed deras 
förståelse av inre mångfald.  

• Möjligheten att uppmärksamma elever på deras egna upplevelser 
av det religiösa rummet 

• Utmaningen (men också möjligheten) att ta hand om eventuella 
obehagliga elevupplevelser från besöket. 

 
Med bakgrund i hur dessa två talgenrer, en personcentrerad och en 
självrefererande, relaterar till elevers tal om de tre karaktärsdragen av 
levd religion, har de i föreliggande studie förts in i som 
religionsdidaktiska verktyg i en designad undervisning. Dessa verktyg 
kommer att undersökas vidare i relation till elevers förståelse av levd 
religion. 
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Sammanfattningsvis pekade licentiatstudiens (Britton, 2014) analys på 
att studiebesök på många sätt verkar ha en potential att bidra till elevers 
förståelse av de tre karaktärsdragen av levd religion, men samtidigt 
identifierades genom analysen religionsdidaktiska utmaningar och 
därmed vikten av det som sker i undervisningen i klassrummet i form 
av förberedelser, men framförallt uppföljning av besöket. Det motiverar 
att i denna studie (börja) reda ut problemet hur studiebesöksorienterad 
religionskunskapsundervisning kan bidra till elevers förståelse av levd 
religion.  

Denna studie i relation till tidigare forskning – en 
sammanfattning 
I tidigare religionsdidaktisk forskning framkommer argument för levd 
religion som ett perspektiv i religionskunskapsundervisning tillför 
något som verkar saknas i nuvarande undervisning. Dels 
uppmärksammas en religionsförståelse som främst fokuserar på 
kognitiva aspekter av religion (Bergdahl, 2015, 2018; Berglund, 2014a; 
Holmqvist Lidh, 2016, 2018; Kittelmann Flensner 2015, 2018; 
Lindskog, kommande; Niemi, 2018a, 2018b), vilken skulle kunna 
kompletteras med ett perspektiv av levd religion. Dels uppmärksammas 
att få elever anser att det som studeras handlar om dem själva (Bergdahl, 
2018; von Brömssen, 2003; Holmqvist Lidh, 2016, 2018; Kittelmann 
Flensner, 2015; Nicolaisen, 2013; Thanissaro, 2011; Vestøl, 2016). 
Även avseende undervisning om buddhistisk tradition identifieras en 
avsaknad av inslag av levd religion i bemärkelsen inre mångfald och att 
individers religiositet, färgade av sina kontexter och presenterade med 
ett inifrånperspektiv saknas (Härenstam, 2000; Jackson et al., 2010; 
Nyborg, 2017; Thomas & Rolin, 2019). Här kan min studie fylla en 
lucka då den vill bidra med kunskap om att 
religionskunskapsundervisning kan bidra till elevers förståelse av levd 
religion i en undervisning där buddhistisk tradition står i centrum.  
 
I tidigare forskning diskuteras även hur studiebesök som en del av 
religionskunskapsundervisning kan bidra till förståelse av levd religion 
(Flueckiger, 2004; Long, 2018; McGinn, 2004). I licentiatstudien 
(Britton, 2014) identifieras religionsdidaktiska utmaningar såväl som 
möjligheter till elevers förståelser av tre karaktärsdrag av levd religion. 
Den här studien har ambitionen att utveckla kunskap om hur 
studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning kan bidra till 
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högstadieelevers förståelse av dessa tre valda karaktärsdrag av levd 
religion; (i) inre mångfald, (ii) religiös praktik och (iii) upplevelse-
dimensioner som en del av religion och religiositet.  
 
Inre mångfald, som ett av de i licentiatstudien (Britton, 2014) 
identifierade karaktärsdragen av levd religion, uppmärksammas i 
tidigare forskning både avseende vikten av att beakta i undervisningen 
och didaktiska utmaningar med elevers förståelse av inre mångfald. 
Representation av buddhistisk tradition tenderar att domineras av en 
ateistisk filosofi där meditation är den huvudsakliga religiösa praktiken. 
Detta gäller såväl i undervisning (Kittelmann Flensner, 2015) som 
läromedelsframställningar (Härenstam, 2000; Jackson et al., 2010; 
Nyborg, 2017; Thomas & Rolin, 2019), vilket riskerar att äventyra en 
bred representation och förståelse av inre mångfald inom traditionen. I 
tidigare forskning uppmärksammas vidare att studiebesök kan bidra till 
elevers förståelse av inre mångfald (Jørgensen, 2017) samtidigt som 
studiebesök riskerar att bidra till en generaliserande förståelse av den 
tradition som besöks, då representanten hos vissa elever kommer att 
representera den ”sanna” versionen av den besökta religiösa traditionen 
(Roos, 2008, 2010). En sådan utmaning framträdde även i 
licentiatstudien (Britton, 2014) och är något som i denna studie 
undersöks vidare empiriskt, det vill säga hur undervisningen kan ta sig 
an denna utmaning. Detta sker genom att designa en undervisning med 
religionsdidaktiska verktyg, utvecklade från resultat i licentiatstudien, i 
syfte att bidra till elevers förståelse av levd religion. Elevers 
förståelseprocesser analyseras med fokus på inre mångfald i relation till 
de religionsdidaktiska verktygen för att bidra med kunskaper om hur en 
sådan undervisning kan utformas. 
 
Med en undervisning som eftersträvar inre mångfald aktualiseras frågan 
om gränser både mellan och inom religiösa traditioner, och vidare den 
princip enligt vilket religionskunskapsämnet är organiserat, det så 
kallade världsreligionsparadigmet. I tidigare forskning föreslås att en 
förståelse utifrån världsreligionsparadigmet ersätts av en förståelse av 
levd religion (Niemi, 2018a; Owen, 2011). Men om religions-
kunskapsämnet och elevers förståelse av det rådande världsreligions-
paradigmet ersätts av en förståelse av levd religion, vad blir det då kvar 
för religionskunskapsämnet att bidra med kunskaper om? Ska 
”religionen i religionen” bevaras? (jfr Frisk, 2016; Wright, 2004) Och i 
så fall, hur ska det ske utan att låsa in religioner och människor som 
lever sin religion i ”boxar”? Detta är något jag i denna studie vill 
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diskutera vidare med bakgrund i analysen av elevförståelser av levd 
religion i en designad religionskunskapsundervisning.  
 
Fokus i denna studie är vidare på elevers förståelse av religiös praktik 
vilket kännetecknar levd religion och som har uppmärksammats i 
tidigare forskning. I forskningen diskuteras hur undervisningsinslag av 
levd religion riskerar att närma sig gränsen för vad som ryms inom 
ramen för en icke-konfessionell religionskunskapsundervisning 
(Leganger-Krogstad, 2008). Det kan gälla om elever själva får pröva på 
praktiker som liknar religiös praktik inom ramen för religionskunskaps-
undervisningen. Det praktiker som iscensätts i klassrum visar sig 
komma från hinduisk tradition genom iscensättning av puja eller 
utövande av yoga, samt från buddhistisk tradition genom att elever får 
pröva någon form av meditation (Kittelmann Flensner, 2018). Den här 
typen av undervisningsaktiviteter aktualiserar frågan om vad som ryms 
inom en icke-konfessionell religionskunskapsundervisning. Det här är 
en gräns som jag menar att det finns anledning att problematisera i 
diskussionen av hur levd religion kan vara en del av religions-
kunskapsämnet. Vidare uppmärksammas frågan hur den praktik som 
undervisning tar upp förhåller sig till religiösa ritualer, till exempel hur 
meditation som eventuellt utförs inom ramen för religionskunskaps-
undervisning förhåller sig till buddhistisk meditation (Joyce Miller, 
opublicerat), men även hur elevers upplevelser från sådan praktik 
förhåller sig till religiösa upplevelser (Ammerman, 2013; Barnes 
(2001) & Lindbeck (1984) via Unser, 2018; Kindermann & Riegel, 
2016; McCutcheon, 1999). Detta leder över till det tredje 
karaktärsdraget av levd religion som uppmärksammas i denna studie; 
upplevelsedimensioner som en del av religion och religiositet.  
 
I tidigare forskning uppmärksammas att religionskunskapsämnet 
rymmer väldigt lite av upplevelsedimensioner av religion utan att fokus 
istället är på kognitiva aspekter av religion. Samtidigt lyfts studiebesök 
fram som något som kan komplettera en religionssyn som begränsas till 
att handla om tro och det som är kognitivt (Dalevi & Osbeck, 2012; 
Jørgensen, 2017; Riegel & Kindermann, 2016). Men här framträder 
också en spänning. Å ena sidan uppmärksammas hur studiebesök kan 
bidra till en vidgad religionsförståelse då upplevelsedimensioner förs in 
genom besöket, å andra sidan att upplevelsedimensioner är något som 
särskilt äldre elever inte anser ”höra till ämnet” (Dalevi & Osbeck, 
2012). Hur upplevelsedimensioner kan få plats i religionskunskaps-
undervisningen är något jag som jag menar finns anledning att utforska 
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vidare och som i denna studie görs genom att undersöka hur 
högstadieelevernas egna upplevelser under ett besök kan bidra till deras 
förståelse av levd religion. 
 
Slutligen har självreflektion uppmärksammats i tidigare forskning och 
hur möten med levd religion i form av människors inifrånperspektiv på 
sin religion och religiositet stimulerar till självreflektion (Britton, 2014) 
och ibland kan utmana fördomar (della Dora, 2011; Dorroll & Dorroll, 
2017; Eidhamar, 2019; Jackson, 2002, 2016; Jørgensen, 2018; Næslund 
2009b, 2009c). Tidigare forskning lyfter dock fram självreflektion som 
att främst bidra till att elever ”lär av” religion, det vill säga att förstå sig 
själv och kanske bli av med fördomar (della Dora, 2011; Dorroll & 
Dorroll, 2017; Næslund, 2009b, 2009c). Men samtidigt 
uppmärksammas hur elevers egna erfarenheter och förståelser är med 
och formar det de möter och erfar under besöket (Britton, 2014; 
Eidhamar, 2019; Jackson, 2002, 2016). Därför undersöks i den här 
studien självreflektion snarare som en del av förståelseprocessen av 
ämnesinnehållet levd religion än som en metod för att lära om sig själv. 
Självreflektion undersöks som ett av tre didaktiska verktyg med 
avseende på hur det kan bidra till elevers förståelse av levd religion. 
Hur elevers egna erfarenheter, värderingar och förståelser är med i 
förståelseprocesser av religion, och kanske specifikt i möten med levd 
religion, är också en del av studiens teoretiska ramverk, baserat på 
Michail Bachtins (1997) dialogteori, Robert Jacksons (2002) 
religionsdidaktiska tolkande ansats, samt delar av framför allt Meredith 
McGuires (2008) religionssociologiska teorier om levd religion (se 
vidare Kapitel 3).  
 
Syftet för avhandlingen är således att utveckla kunskap om hur 
studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning kan bidra till 
högstadieelevers förståelse av levd religion. Mot bakgrund av de 
resultat som tidigare forskning på området har bidragit med kommer 
detta ske genom att undersöka elevers förståelser av tre karaktärsdrag 
av levd religion: inre mångfald, religiös praktik och upplevelse-
dimensioner av religion och religiositet. Elevförståelserna kommer att 
undersökas dels i relation till de tre religionsdidaktiska verktyg som 
identifierades i licentiatstudien (Britton, 2014) och föras in i den 
designade undervisningen, dels i relation till skolämnet 
religionskunskap.  
  



67 
 

Kapitel 3: Teoretiska ansatser och centrala 
begrepp 

Jag kommer i detta kapitel att beskriva och argumentera för studiens 
teoretiska ramverk. Ramverket fyller två olika funktioner i studien, dels 
fungerar det som grund för studiens definition och operationalisering 
av elevers förståelse av levd religion, dels som den vetenskapliga grund 
utifrån vilken studiens ämnesundervisningsdesign konstruerats. I 
ramverket sammanfogas delar av tre teoretiska ansatser: Michail 
Bachtins (1997) litteraturvetenskapligt härledda dialogteori24, Robert 
Jacksons (200225) religionsdidaktiska tolkande ansats, samt delar av 
framför allt Meredith McGuires (2008) religionssociologiska teorier 
om levd religion. Det teoretiska ramverket har viss grund i 
licentiatstudien (Britton, 2014), men har framför allt här utvecklats i 
relation till denna studies syfte. 
 
Den designade undervisningen i den här studien fyller dubbla syften: 
dels bidrar den med en teoretisk kvalificering av tre religionsdidaktiska 
verktyg, dels utgör undervisningen en metodisk utgångspunkt för 
dataproduktion. Elevers yttranden från den designade undervisningen 
analyseras som förståelse av levd religion. Eftersom teoretiska och 
metodologiska angreppssätt på så sätt ibland överlappar varandra, 
innehåller följande teorikapitel avsnitt som kan ligga nära 
metodologiska överväganden (se s. 78ff). 
 

                                                
24 I denna studie, såväl som i licentiatstudien (Britton, 2014), ligger huvudsakligen Bachtins 
essä Frågan om talgenrer (Bachtin, 1997) till grund för delar av det teoretiska ramverket. Jag 
gör inte anspråk på att inkludera hela Bachtins dialogteori eller andras tolkningar och 
utvecklingar av densamma.  
25 Här hänvisas till Robert Jacksons bok Religious education: an interpretive approach (första 
utgåva 1997, men jag har läst den som trycktes 2002). Här presenteras en tolkande ansats i sin 
helhet. Ansatsen har sedan beskrivits och diskuterats i sin helhet av Jackson i olika 
sammanhang, till exempel Rethinking Religious Education and Plurality: Issues in Diversity 
and Pedagogy (Jackson, 2004) och i Signposts: policy and practice for teaching about religions 
and non-religious world views in intercultural education (Jackson, 2014). När jag framöver 
hänvisar till ansatsen i sin helhet kommer jag dock endast referera till Jackson (2002). 
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Teoretisk kvalificering av förståelse av levd religion 
Här kommer jag inledningsvis redogöra för hur begreppet förståelse 
definieras och används i studien. Därefter utvecklas hur uttrycket 
(förståelse av) levd religion tas i anspråk i studien, samt hur levd 
religion används för att analysera och identifiera elevers 
förståelseprocesser av levd religion i det empiriska materialet. 

Förståelse av levd religion som ansvarande och rörelse 
De tre teoretiska ansatserna bidrar med en definition och möjlighet till 
operationalisering av förståelse och förståelseprocesser av levd religion 
på olika vis. I korthet kan det beskrivas så här: Förståelse och 
förståelseprocesser ramas in som en fråga om an-svarande (Bachtin, 
1997) och som en (verbal) rörelse mellan olika nivåer inom vilken 
religion konstrueras (Jackson, 2002). Vidare definieras förståelse av 
levd religion genom tre innehållsområden, vilka i studien har funktion 
av att vara analysområden: inre mångfald, religiös praktik och 
upplevelsedimensioner av religion och religiositet (fr. a McGuire, 
2008). Först redogörs här för inramningen av förståelse och 
förståelseprocesser av levd religion, följt av inramningen av förståelse 
av levd religion (se s. 73ff). 

Ansvarande som en del av elevers förståelseprocesser 
När jag analytiskt urskiljer elevers förståelse av levd religion ur det 
insamlade empiriska materialet (elevers muntliga och skriftliga 
yttranden), gör jag det med utgångspunkt i frågan om på vilka olika sätt 
högstadieeleverna genom sina yttranden svarar an emot 
ämnesinnehållet levd religion. Ansvarande som definition av förståelse 
– mera precist av förståelseprocesser i studien – tar sin utgångspunkt i 
förståelse som något relationellt som uttrycks och blir till i och genom 
kommunikation. Denna innebörd av förståelse har sin grund i delar av 
Bachtins (1997) dialogteori men befästs också licentiatstudien (Britton, 
2014), där ansvarande i bachtinsk bemärkelse observerades i elevers 
möte med moskérepresentanten och annan undervisning i samband med 
moskébesöket. All förståelse förutsätter, enligt Bachtin, ett aktivt 
svarande på det som en person möter och ska förstå: 

All förståelse av levande tal, av ett levande yttrande, är av aktivt svarande 
karaktär (även om graden av dess aktivitet kan vara högst skiftande); all 
förståelse är fylld av svar och ger nödvändigtvis upphov till svar i en eller annan 
form: den lyssnande blir den talande. (Bachtin, 1997, s. 211) 
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Med grund i denna beskrivning innebär förståelse i min studie något 
som skapas i och genom mänskliga språkhandlingar. I dialogen 
aktiveras både den som talar och betraktaren. I enlighet med Bachtin 
betonas här ömsesidigheten mellan två individer i ett möte och dialog 
där båda svarar an på det de möter. Ömsesidigheten förklarar Bachtin 
för det första med att allt språkbruk är dialogiskt och att yttranden både 
rymmer återklanger och gensvar från tidigare yttranden och formas av 
adressater och den kontext i vilken yttrandena äger rum och blir till 
(kommunikationssfären) (1997, s. 229). I interaktionen som äger rum i 
en kommunikationssfär, i ett samspel mellan den som talar och lyssnar, 
skapas nya förståelser som ersätter de gamla, menar Bachtin. 
Ansvarandets återklanger lyfter fram den växelverkan som sker mellan 
elevens egna utgångspunkter, erfarenheter och förståelser och det nya 
hen möter.  

För det andra är det, enligt Bachtin genom dialogen som vi förstår oss 
själva. Detta äger rum genom att vi både får ställa frågor och svara på 
frågor. Förståelse ses, av Bachtin, som en fråga om meningsskapande 
vilket sker i ett samspel mellan den vi möter och oss själva (Bachtin, 
1970). Dialogen, och vidare förståelse, är enligt Bachtin i den 
bemärkelsen existentiell och förutsätter en fri och icke-instrumentell 
dialog (Englund, 2012). I ett undervisningssammanhang är det dock 
inte en fråga om förståelse i form av existentiellt meningsskapande som 
står i första rummet, utan en förståelse som är mer instrumentellt 
målstyrd. Förståelse i ett undervisningssammanhang handlar om en på 
förhand innehållsmässigt bestämd kommunikation och dialog med ett 
specifikt mål, det vill säga en förståelse av ett visst ämnes-
undervisningsinnehåll, vilket i sin tur är ålagd ämnesläraren att se till 
att eleverna ska erövra. Trots den kvalitativa skillnaden mellan å ena 
sidan den kommunikation och dialog som Bachtin talar om som icke-
instrumentell och existentiellt meningsskapande och å andra sidan 
skolämnets ämnesinnehållsstyrda kommunikation, så väljer jag att 
använda mig av Bachtins definition av förståelse som kommunikation 
och ansvarande i studien. Detta för att den ger möjlighet att undersöka 
frågor om förståelse i förhållande till elevernas förståelseprocesser så 
som dessa tar form i och genom deras yttranden i tal och skrift, vilket 
är ett metod- och materialval som gör det möjligt att på ett överblickbart 
sätt analysera elevernas sätt att relatera till innehållet i den designade 
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undervisningen26. Förståelse i denna studie åsyftar således elevers 
ansvarande emot ett specifikt, förväntat och för ändamålet designat 
ämnesundervisningsinnehåll, nämligen ett sådant där levd religion 
ställs i centrum.  

Detta innebär, mera precist, att elevernas tal och skrift som rör till 
exempel deras möte med olika religiösa representationer, med fysiska 
platser och med religiösa representanters inifrån-berättelser om egna 
erfarenheter, ses som delar av ett dialogiskt samspel mellan eleverna 
och detta undervisningsinnehåll (levd religion). Det samspelet ses 
vidare som uttryck för deras förståelseprocesser rörande levd religion. 
I detta samspel ses elever referera till sig själva och sina egna 
erfarenheter (jfr självrefererande talgenrer i Britton, 2014). I mötet 
mellan undervisningsinnehåll och elever förutsätts på så vis ett samspel 
ske där den lyssnande eleven är aktivt svarande inför sig själv och sina 
egna erfarenheter – i relation till det som hörs, läses eller observeras. 
 
Efter denna redogörelse av (elev)förståelser av levd religion som 
ansvaranden, utvecklar jag i nästa avsnitt ytterligare en bestämning av 
den teoretiska inramningen av förståelse-begreppet, nämligen 
förståelse som rörelse. 

Rörelse som en del av elevers förståelseprocesser 
Den andra delen av den teoretiska inramningen av förståelse i studien 
beskriver även den (likt Bachtins dialogiska samspel) förståelse-
processer som en fråga om en viss typ av växelverkan. Denna 
växelverkan, i betydelsen av förståelse av levd religion, kan beskrivas 
som en rörelse mellan olika nivåer inom vilka religion konstrueras; 
mellan religion på individnivå, religion på gruppnivå och den religiösa 
traditionen. Den rörelsen bidrar till att identifiera förståelseprocesser 
som en fråga om inre mångfald vad gäller individers levda religioner 
inom en viss religiös tradition. Begreppet representation, vilket är 
hämtat från Jacksons (2002, 201627) tolkande ansats, bildar teoretisk 
                                                
26 Vidare behöver, enligt Bachtin, ett ansvarande inte vara verbalt utan det kan dels vara ett tyst 
svarande som vid senare tillfälle tar sig något uttryck, dels ske genom handling (1997, s. 211). 
Även om det i den här studien endast är elevernas muntliga och skriftliga yttranden som står i 
centrum för analysen så betyder inte det att inte även andra ansvarande sker inom och mellan 
eleverna, liksom mellan eleverna och läraren, samt mellan eleverna och 
undervisningsinnehållet. Detta ansvarande beaktas dock inte analytiskt i studien, vilket är del 
av en nödvändig avgränsning som gjorts. 
27 En tolkande ansats byggs upp från begrepp som i viss mån överlappar varandra; 
representation, tolkning och reflexivitet. Jackson gör ändå vissa avgränsningar. I en senare 
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utgångspunkt för denna delen av studiens teoretiska inramning av 
elevers förståelseprocesser av levd religion i och genom under-
visningen. Utifrån en hermeneutisk grundsyn tar elevers förståelse av 
levd religion form som en rörelse mellan tre olika innehållsnivåer av 
religion: den religiösa traditionen (där trosgrunder, historia, alla 
inriktningar et cetera är inkluderade), grupptillhörigheter28 (olika 
inriktningar av den religiösa traditionen, kön, sexualitet, geografiskt, 
munk/lekman et cetera) och individnivå. Begreppet representation, som 
i studien ramar in förståelse som rörelse, förklarar hur själva relationen, 
eller rörelsen, mellan individers religion och den stora traditionen sker, 
och hur detta bidrar till elevers förståelse av levd religion. Enligt 
Jackson (2008, 2011) bidrar denna rörelse mer specifikt till att 
synliggöra och identifiera de sätt på vilket religion, som en del av en 
viss kulturell kontext, kommuniceras och konstrueras inom olika 
(religiösa) grupper och på olika nivåer. I relation till min studie bidrar 
denna valda del av teoretiska inramning av elevers förståelseprocesser 
till att erbjuda förklaring till hur förståelse för relationen mellan 
individers levda religion och religiositet konstrueras i relation till olika 
grupptillhörigheter, och vidare till den stora traditionen. Med detta 
följer att en och samma religiösa tradition i studien förutsätts rymma 
inre mångfald.  
 
Denna teoretiska inramning av förståelseprocesser åsyftar en pendel-
rörelse mellan olika delar och en ”provisorisk” helhetsförståelse av en 
religiös tradition, vilken är dynamisk och hela tiden är satt i förändring 
och rörelse:  

It is the continuing review of new examples from the tradition – of individuals 
interacting and communicating with others – in relation to the overview that 
brings learners into the debate, deepens understanding and shows there is 
always more to learn or debate. (Jackson, 2008, s. 15) 

                                                
artikel “A Retrospective Introduction to Religious Education: An Interpretive Approach” 
beskrivs representation som rörelsen mellan de tre nivåerna individ-grupptillhörigheter-religiös 
tradition även om det där poängteras att detta hör ihop med begreppet tolkning (Jackson, 2016). 
Denna avgränsning av begreppet representation från en tolkande ansats gör även i denna studie. 
28 Jackson poängterar att en aspekt av grupptillhörigheter handlar om makt. Han betonar också 
gruppernas kommunikativa karaktär och att det är inom grupperna som den religiösa traditionen 
kommuniceras (2018, s. 151). Vidare är grupperna ofta av överlappande karaktär och även om 
det är dessa som formar individer så betyder det inte att inte individerna känner sig som en del 
av den stora traditionen (s. 152). Även inspiration från andra religiösa traditioners källor 
uppmärksammas som något som kan vara med och forma en representation (modern pluralitet) 
(s. 152). 
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I detta perspektiv anses en elevs förståelse av en religiös tradition 
ständigt förnyas och också öka genom individuella exempel av religion 
i olika kontexter och i relation till olika grupptillhörigheter. Detta 
skapar, enligt Jackson (2008), en fördjupad förståelse av den religiösa 
traditionen ifråga med dess inre mångfald, vilket i sin tur kan anses 
bidra med förståelse av levd religion. Förståelse som en dialektisk 
rörelse är något som både förenar och särskiljer Bachtin och Jackson, 
vilket synliggörs i nästa avsnitt. 

Förståelseprocesser som dialektiska rörelser  
Dialektiska rörelser mellan del och helhet återfinns även hos Bachtin 
(1997) i definitionen av förståelse som ansvarande. Även om den 
bachtinska ansatsen i förståelsebegreppet har en mer kommunikativt 
orienterad och också en i grunden annan ingång i till exempel synen på 
kunskap, adresserar både Bachthin (1997) och Jackson (2002) 
förståelse som något som är processuellt och relationellt, och som består 
av rörelse och samspel mellan olika objekt, fenomen och uttalanden. 
Medan Jacksons (2002) teoretiska utgångspunkt, i dialektisk 
hermeneutisk anda (se t ex Ödman, 2016), antyder hur nya exempel av 
levd religion så att säga ”fyller på”, eller fördjupar (additivt), en 
förståelse av den religiösa traditionen, antyder Bachtins (1997) ansats 
att nya möten i stället skapar förnyade (renewed) sätt att förstå: 

Even meanings born in dialogues of the remotest past will never be finally 
grasped once and for all, for they will always be renewed in later dialogue. 
(Bachtin citerad från Estetika via Holquist, 2002, s. 37) 

 
Bachtins ansats intar en språkkonstruktivistisk utgångspunkt rörande 
förståelsebegreppet, där språket anses konstruera och också konstituera 
såväl kunskap som verklighet29.  
 

                                                
29 För den här studiens vidkommande är dessa skilda epistemologiska och ontologiska 
utgångspunkter viktiga att förhålla sig till på en diskussionsorienterad nivå, då detta medför att 
olika innebörder av vad det är för typ av (elev)förståelse av levd religion som studien gör 
anspråk på att bidra med. På ett operativt analytiskt plan är detta dock av mindre avgörande 
betydelse, då ambitionen i analysfasen är att urskilja olika typer av förståelser ur elevyttrandena, 
vilket i sin tur har att göra med studiens ambition att, på detta sätt, bidra med kunskap om hur 
undervisningen kan bidra till elevers förståelse av levd religion. Den kvalificering av 
förståelsebegreppet som görs i studien menar jag har, mot bakgrund av denna 
undervisningsutvecklande ambition, ett berättigat värde trots sin något eklektiska karaktär av 
ett sammansatt förståelsebegrepp utifrån tre olika teoretiska delar. 
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I den här studien definieras förståelse som ansvarande från Bachtin 
(1997) och som rörelse mellan del och helhet i bemärkelsen växling 
mellan olika nivåer från Jackson (2002). De två ansatserna har en 
gemensam teoretisk utgångspunkt genom att en vidgad, 
nyrekonstruerad förståelse av levd religion ses äga rum, och som 
analytiskt kan synliggöras genom en ömsesidig pendling som sker i 
kommunikation och dialog. Mitt val av dessa två ansatser av 
förståelsebegreppet, och den sammansatta definition som konstruerats 
som en konsekvens av detta val, hänger vidare samman med att det är 
själva processen rörande elevers förståelse som utgör centrum för 
intresset, snarare än ”slutstation”, omfång eller gränser av förståelse.  
 
Ett fokus på elevers förståelseprocesser snarare än på deras ”slutstation” 
och resultat innebär att jag som analysbegrepp valt förståelse istället för 
lärande, vilket också kunde ha legat nära tillhands. Den här studien 
fokuserar på det som i Osbecks modell rörande det religionsdidaktiska 
forskningsfältet beskrivs som lärprocessens mitt (2006, s. 99). 
Forskning i läroprocessens mitt rör både hur förståelse- och lärprocesser 
går till och vad som lärs (2006, s. 144f), medan forskning i 
läroprocessens efterarbete och dess resultat rör lärande som är mer 
utvärderingsmässigt och av ’slutstations’-karaktär (2006, s. 148). Med 
fokus på elevers förståelseprocesser och det som sker i lärprocessens 
mitt i undervisningen har jag därför valt två teoretiska ansatser (från 
dialogteori och religionsdidaktisk teori) som jag menar bidrar till att 
identifiera förståelseprocesser av just ämnesinnehållet levd religion.  
 
Sammanfattningsvis är den teoretiska kvalificeringen av förståelse-
begreppet som ansvarande och rörelse mellan individ, grupp och 
tradition betydelsefull i denna studie genom att den erbjuder möjlighet 
till urskiljning av elevers förståelseprocesser av just levd religion i 
analysen av elevyttrandena. Efter denna redogörelse av studiens 
definition av förståelse av levd religion följer i nästa avsnitt en 
redogörelse av studiens definition och avgränsning av (förståelse av) 
levd religion. 

Förståelse av levd religion som elevyttranden om inre mångfald, 
religiös praktik och upplevelsedimensioner  
För att analytiskt kunna urskilja olika förståelsekvaliteter av levd 
religion i elevyttranden behöver levd religion som begreppsinnehåll 
avgränsas och kvalificeras. Jag har tidigare argumenterat för studiens 
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avgränsning av tre områden av elevförståelser av levd religion som har 
valts ut som centrala i arbetet. Dessa tre analysområden är elevyttranden 
om inre mångfald, religiös praktik, och upplevelsedimensioner av 
religion och religiositet. Avgränsningen tar sin utgångspunkt i resultat 
från licentiatstudien (Britton, 2014) (se s. 58ff) och kontextualiseras 
genom styrdokument för grundskolans religionskunskapsämne (se s. 7, 
88). Genom tidigare definition av begreppet förståelse (av 
undervisningsinnehållet levd religion) som ansvarande (Bachtin, 1997) 
och rörelse (Jackson, 2002) har en teoretisk kvalificering skett. Från 
religionsvetenskapligt håll operationaliseras och kvalificeras 
analysområdena innehållsmässigt med utgångspunkt i framförallt 
McGuires (2008) empiriska religionssociologiska forskning och 
teoribildning. Detta val har gjorts utifrån den identifikation av fem 
karaktärsdrag utmärkande för levd religion som McGuire (2008) gör i 
det religionssociologiska grundverket Lived religion: faith and practice 
in everyday life30. De fem karaktärsdrag31 som McGuire utifrån sin 
empiriska forskning har identifierat som centrala för människors levda 
religion och religiositet är följande:  
 

1. Att det inte finns någon skarp gräns mellan heligt och profant i 
relation till var det heliga är lokaliserat; det heliga finns i det 
profana och det profana i det heliga.  

2. Att religiösa upplevelser är av vikt för att förstå människors 
levda religion.  

3. Att det i människors levda religion ryms inre logiker som kan 
krocka eftersom det i levd religion inte finns en auktoritär röst 
som definierar vad som utmärker religionen. 

4. Att det ofta finns en koppling mellan individers religiösa praktik 
och materiella behov genom att religiös praktik till exempel kan 
utföras för att uppnå god hälsa och ekonomiskt välstånd. 

5. Att människors kroppar och känslor involveras i religiös praktik 
och att dikotomin mellan kropp och själ därmed uppluckras . 

                                                
30 I Ammermans (2016) genomgång av religionssociologisk ”kanon” av verk om levd religion 
nämns McGuire (2008) Lived religion: faith and practice in everyday life tillsammans med 
Ammermans antologi Everyday Religion (2006) som de två definierande sociologiska verken 
om levd religion. 
31 Andra religionssociologer gör andra kategoriseringar där kategorier överlappar varandra på 
olika sätt. Ammerman (2016) diskuterar levd religion från tre aspekter 1. kroppslighet och 
känslor 2. tal om (discourse) och hur meningsskapande sker samt 3. Materialitet (saker och 
platser). Enstedt och Plank (2018) behandlar levd religion utifrån sju teman: 1. materialitet 2. 
kroppslighet 3. religiös praktik 4. relationer 5. Makt. 6. spatialitet och 7. berättelser (bland annat 
livsberättelser). 
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Hur dessa fem karaktärsdrag, tillsammans med tidigare definition av 
förståelse som ansvarande och rörelse, bidrar till att i denna studie 
innehållsmässigt kvalificera respektive analysområden för elevers 
förståelse av ämnesinnehållet levd religion redogörs för i nästa avsnitt 
(se även en översiktlig tabell på s. 79 hur McGuires fem karaktärsdrag 
av levd religion förhåller sig till de tre analysområdena) 32.  

Förståelse av levd religion som yttranden om inre mångfald  
Ett analysområde av levd religion innefattar elevyttranden som fångar 
in elevers förståelseprocesser vad gäller inre mångfald inom en religiös 
tradition. Där utgör representations-begreppet från en tolkande ansats 
(Jackson 2016), det vill säga rörelsen mellan individ-grupp och 
traditionsnivåer av religion och religiositet, i kombination med teorier 
från levd religion teoretisk input om hur inre mångfald kan ta sig uttryck 
och processer bakom hur individers religion konstrueras. Vidare 
inkluderas en religionssociologisk förståelseaspekt som beskriver 
konstruktioner av individers levda religion genom identitetsskapande 
som ett bricolage33 i analysområdet av elevers förståelse om inre 
mångfald.  Med bricolage åsyftas att individen genom sin agens plockar 
upp fenomen och tankar från olika religiösa och icke-religiösa 
traditioner och gör dessa till en större eller mindre del av sig själva 
(Ammerman, 2003; McGuire, 2008, s. 196). Detta sätter i sin tur ljuset 
på gränser för vem som tillhör och inte tillhör en tradition, samtidigt 
som dessa gränser utmanas. En konsekvens av detta är att alla 
människors religion uppmärksammas, såväl elitens som folkets (jfr 
Jackson, 2002).  
 
Sammanfattningsvis inkluderas i detta analysområde således elevers 
ansvarande som rymmer de processer av rörelse mellan individ-, grupp- 
och traditionsnivåer inom vilket religion och religiositet konstrueras. 

                                                
32 De tre analysområdena är en avgränsad definition av elevförståelse av 
skolundervisningsinnehållet levd religion utan att göra anspråk på att vara heltäckande. Ett 
exempel på ett karaktärsdrag som inte är inkluderas explicit är McGuires tredje kategori, det 
vill säga hur inre logiker ofta krockar i människors levda religion (McGuire, 2008). En annan 
förståelse som inte inkluderas är det som Thanissaro (2011) uppmärksammar i sin 
religionsdidaktiska forskning om hur till exempel buddhistiska barn och föräldrar relaterar att 
visa respekt för föräldrar som en del av religion och religiositet. Vidare utgår den designade 
undervisningen från en specifik religiös tradition, buddhism, vilket riskerar att exkludera levd 
religion såsom den kan komma till uttryck bortom religiösa traditioner såsom till exempel 
genom trädgårdsarbete (Ammerman, 2016) eller på gym (Pelters & Wijma, 2016). För att 
nämna något som exkluderas genom denna avgränsning av ett stort fält.  
33 jfr McGuires (2008) tredje karaktärsdrag av levd religion beskrivet ovan. 
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Dessa processer förklarar inre mångfald och identitetsskapande, som 
bricolage, vilket inkluderar alla individers religion samt elevers tal om 
hur olika individers religiositet kan ta sig olika uttryck. 

Förståelse av levd religion som yttranden om religiös praktik  
Ett annat analysområde rörande förståelse av levd religion innefattar 
elevyttranden som fångar in elevers förståelseprocesser vad gäller 
religiös praktik. I det sammanhanget öppnar teorier från levd religion 
upp för en bred förståelse av vad som räknas som religiös praktik, varför 
den genomförs, platsen för religiös praktik och kroppens medverkan i 
religiös praktik. En sådan bred förståelse av religiös praktik, vilken har 
sin grund i empirisk religionssociologisk forskning, används i denna 
studie och i analys av elevförståelser. En utgångspunkt för en vidgad 
och inkluderande syn på religiös praktik är att teorier om levd religion 
utmanar förståelser av att det religiösa och vardagliga som något 
separerat och särskiljt34 (jfr Ammerman, 2003, 2007; Heimbrock, 2005; 
McGuire, 2008). Genom att utmana sådana konstruerade gränser 
inkluderas fenomen som mat, kläder och dans i religiös praktik. Även 
syftet med religiös praktik vidgas till att innefatta önskan om materiell 
framgång, att uppnå god hälsa och ekonomiskt välstånd35 (McGuire, 
2008, s. 55; jfr Enstedt och Plank, 2018)36. Platsen för religiös praktik 
är inte bara det religiösa rummet inom den religiösa institutionen utan 
andra platser för möte med det gudomliga och andlighet kan vara i 
vardagen eller i naturen37 (jfr Knott, 2011, s. 46ff). Slutligen 
uppmärksammas i den breda definitionen av förståelse av religiös 
praktik kroppens medverkan i religiös praktik38. Kroppen och sinnena 
används i till exempel handuppsträckning, sång eller böneställning för 
att komma ihåg och erfara det heliga samt för att skapa mening (Furey, 
2012; McGuire, 2008, s. 48-49, s. 57, 93; jfr Orsi, 2003; Woodhead, 
2011).  
                                                
34 Jfr McGuires (2008) första karaktärsdrag av levd religion beskrivet ovan. 
35 Jfr McGuires (2008) fjärde karaktärsdrag av levd religion beskrivet ovan. 
36 Ett exempel som McGuire (2008) undersöker och där det heliga och profana möts är 
pilgrimsfärder. Det är en aktivitet som förknippas med det heliga men även med önskningar om 
att någon ska bli frisk vilket är en del av den profana världen. Med empiriska exempel från 
evangeliska rörelser påvisar McGuire även det motsatta, det vill säga att det heliga förs in i det 
profana genom att medlemmar har religiösa symboler på sina kontor, använder kaffemuggar 
med religiösa motiv, väljer TV-program och musik med kristet budskap et cetera (2008, s. 77-
78). Munson (2007) visar på liknande sätt hur pro-life-rörelsens begravningar av aborterade 
foster kan vara ett exempel på både en religiös och politisk aktivitet och där en religiös 
utgångspunkt överlappar och spelar in i flera delar av livet. 
37 Jfr McGuires första karaktärsdrag av levd religion beskrivet ovan. 
38 Jfr McGuires (2008) femte karaktärsdrag av levd religion beskrivet ovan. 
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Sammanfattningsvis inkluderas i detta analysområde en bred 
religionssociologisk förståelse gällande vad som inkluderas som 
religiös praktik, dess syfte och plats för utövande. Vidare 
uppmärksammas kroppen som en del av religiös praktik.  

Förståelse av levd religion som yttranden om upplevelsedimensioner 
Ett tredje analysområde för förståelse av levd religion innefattar 
elevyttranden som fångar in elevers förståelseprocesser vad gäller 
upplevelsedimensioner som en del av religion och religiositet. Att 
synliggöra upplevelser som en vital del av människors levda religion, 
vilken uppmärksammas i empirisk religionssociologisk forskning, 
inkluderas i operationaliseringen av analysområdet av elevförståelse av 
upplevelsedimensioner av religion och religiositet39. Elevers 
ansvaranden inom detta analysområde innefattar såväl yttranden om 
sina egna upplevelser som om andras tal om deras upplevelser i 
samband med religion och religiositet. Upplevelser behöver dock inte 
endast röra upplevelser av transcendens utan kan även inkludera andra 
typer av upplevelser, såsom upplevelser av religiös praktik, kropp och 
gemenskap40 samt den specifika platsen (som inte behöver vara ett 
religiöst rum).  
 
Sammanfattningsvis inkluderas i detta analysområde elevers 
ansvarande som relaterar till elevers egna och andras upplevelser av 
transcendens, religiös praktik, kropp, gemenskap och den specifika 
platsen. 

Sammanfattning av teoretisk kvalificering av förståelse av levd 
religion 
Sammanfattningsvis definieras och operationaliseras förståelse av levd 
religion i denna studien som ömsesidig dialog och ansvarande vilken 
inte sker i ett vacuum utan rymmer återklanger från andra yttranden 
(Bachtin, 1997). Vidare uppmärksammas elevers (verbala) rörelse 
mellan de olika nivåerna inom vilken religion kan konstrueras (individ, 
grupptillhörigheter och tradition) (Jackson, 2002, 2016) som en 
                                                
39 Jfr McGuires (2008) andra karaktärsdrag av levd religion beskrivet ovan 
40 Elever gav i licentiatstudien uttryck för att det fanns en känsla gemenskap i moskén (även 
om de själva inte var en del av den och det därmed inte var deras egen känsla). Det är även 
något som uppmärksammas i andra religionsdidaktiska studier när elever talar om sin egen 
religion och religiositet (Bergdahl, 2018, Holmqvist Lidh, 2016, Vestøl, 2016). 
 



 

 

78 
 

väsentlig aspekt av studiens förståelsebegrepp. En sådan rörelse sätter 
individers levda religion i relation till den inre mångfald som en religiös 
tradition förutsätts rymma. Ansvarande och rörelse är kort sagt de två 
bärande teoretiska aspekterna som ingår i studiens teoretiska inramning 
av elevers förståelseprocesser av levd religion. 
 
Rörelsen mellan tre nivåer relaterar till det första analysområdet för 
elevförståelser av levd religion, nämligen förståelse av de processer 
som ligger bakom den inre mångfald som individers levda religion och 
religiositet utgör. Nästa analysområde för förståelse av levd religion 
gäller förståelse av religiös praktik. Det tredje analysområdet av 
förståelse av levd religion beaktar upplevelsedimensioner som del av 
religion och religiositet. Sammantaget relaterar dessa tre aspekter både 
till förståelseprocesser av rörelse men också till ansvarande, då elevers 
egna upplevelser i möte med religiösa platser och praktiker i 
undervisningen betraktas som en vital del av deras förståelseprocesser 
av levd religion. Denna teoretiska definition och operationalisering av 
förståelse av levd religion utgör dels ett analysredskap för elevyttranden 
i studien, dels en grund för den designade undervisningen i vilken 
elevers yttranden för analys av förståelse produceras.  
 
I tabellen på nästa sida (figur 1, s. 79) sammanfattas samband mellan 
studiens analysområden av levd religion, McGuires (2008) 
karaktärsdrag av levd religion, studiens teoretiska kvalificering av 
förståelse samt den designade undervisningen. I nästa avsnitt beskrivs 
den designade undervisningens teoretiska kvalificering. 

En teoretiskt kvalificerad undervisningsdesign  
Den religionskunskapsundervisning som designats, genomförts och 
analyserats i studien utgår främst från de religionsdidaktiska 
utmaningar och möjligheter i relation till elevers tal om levd religion 
som identifierats i licentiatstudien (Britton, 2014) (se s. 58). Dessa 
utmaningar har i föreliggande studie satts i relation till högstadieelevers 
förståelse av levd religion såsom denna tar form i den designade 
religionskunskapsundervisningen. Utmaningar och möjligheter i 
licentiatstudien identifierades genom gymnasieelevers tillämpningar av 
specifikt två talgenrer. Talgenrerna sattes redan i licentiatstudien i 
relation till vissa delar av Jacksons (2002) tolkande ansats. I följande 
avsnitt redogör jag för hur sammankopplingen mellan delar av Bachtins 
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(1997) dialogteori och Jacksons (2002) tolkande ansats har 
vidareutvecklats som teoretisk grund i denna studie för designen av 
studiens undervisning från vilken elevers förståelse analyserats.  
 

Ämnesinnehåll 
(relaterat till levd 
religion) som med 
avstamp i 
licentiatstudien 
och i tre teoretiska 
ansatser har förts 
in i den designade 
undervisningen 

Karaktärsdrag från McGuire 
(2008) relaterade till levd 
religion  

Analysområden av 
elevers förståelse av 
levd religion 

Inre mångfald 
(genom 
mångfaldsmodellen 
i kombination med 
individperspektiv) 

Inre mångfald, oskarpa gränser 
vem som tillhör eller ej, 
bricolage, makt och 
tolkningsföreträde (nr 3 enligt 
ovan, se s. 74) 

Elevyttranden 
relaterade till inre 
mångfald 
(ansvarande och 
rörelse) 

Religiös praktik 
(genom 
individperspektiv, 
och självreflektion) 

Kroppar och känslor involverade 
i den religiösa/andliga 
praktiken (nr 5 enligt ovan, se s. 
74) 

Elevyttranden 
relaterade till religiös 
praktik 
(ansvarande och 
rörelse) Materiella behov som del av 

religiös praktik (nr 4 enligt ovan, 
se s. 74 ) 
Det heliga i det profana och 
profana i det heliga – religiös 
praktik sker även i det vardagliga 
livet (nr 1 enligt ovan, se s. 74 ) 

Upplevelser och 
känslor som en del 
av religion och 
religiositet 
(genom 
självreflektion) 

Religiösa upplevelser, 
upplevelser av det transcendenta 
och av platsen (nr 2 enligt ovan, 
se s. 74) 

Elevyttranden 
relaterade till 
upplevelsedimensioner 
av religion och 
religiositet  
(ansvarande) 

Kroppar och känslor involverade 
i den religiösa/andliga 
praktiken (nr 5 enligt ovan, se s. 
74) 
Det heliga i det profana och 
profana i det heliga (nr 1 enligt 
ovan, se s. 74) 

Figur 1: Sammanställning av relationen mellan analysområdena av levd religion, 
religionsdidaktiska verktyg, McGuires (2008) karaktärsdrag av levd religion samt 
studiens teoretiska kvalificering av förståelse.  
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Två talgenrer som identifierade elevförståelser av levd religion 
I licentiatstudien (Britton, 2014) analyserades elevers yttranden (bland 
annat) utifrån Bachtins definition av talgenre, nämligen en typ av 
yttranden som till sin form och innehåll är relativt fasta i en viss sfär av 
språkanvändning (1997, s. 203). I varje kontext eller kommunikations-
sfär där språk används och dialog pågår skapas, enligt Bachtin, ett antal 
talgenrer som bland annat formas av vilka som är adressater för 
språkanvändningen. I kommunikationssfären som ett studiebesök utgör 
är trosrepresentanten, andra besökare, läraren och klasskamrater 
adressater, vilka inverkar på vilka talgenrer som konstrueras och 
tillämpas i undervisningssammanhanget. I licentiatstudien gjordes en 
talgenreanalys av gymnasieelevers tal om islam före, under och efter ett 
moskébesök. På detta sätt jämfördes elevernas tal om islam i de olika 
kommunikationssfärerna (i klassrummet före, moskén under och i 
klassrummet efter besöket). Ur talgenreanalysen i kombination med en 
innehållsanalys urskildes och identifierades relationen mellan elevers 
tillämpningar av två identifierade och namngivna talgenrer och elevers 
tal om levd religion (i betydelsen inre mångfald, religiös praktik och 
upplevelsedimensioner av religion och religiositet41). De två talgenrerna 
som identifierades i licentiatstudien var en personcentrerad och 
självrefererande talgenre. 
 
De två talgenrerna har jag valt att ta i bruk som didaktiska verktyg i 
designen av föreliggande studies högstadieundervisning. Det är 
religionskunskapsundervisning som står i fokus och högstadiets 
kunskapsinnehåll levd religion är mål för undervisningen. De två 
religionsdidaktiska verktygen som undersöks för att kunna bidra till 
elevers förståelse av levd religion benämner jag individperspektiv (det 
vill säga att eleverna ges utrymme att arbeta med religion och 
religiositet genom att på olika sätt möta människors berättelser som ger 
sitt inifrånperspektiv) och självreflektion (det vill säga att eleverna 
ombeds att relatera vad de möter och erfar till sig själva, sina förståelser 
och värderingar).  
 

                                                
41 I licentiatstudien (Britton, 2014) använder jag inte talgenreanalysen med syfte att undersöka 
elevers tal om levd religion specifikt utan snarare för att mer generellt undersöka 
religionsdidaktiska utmaningar och möjligheter som besöket genererade. För den här studien 
uppmärksammas dock i licentiatstudien identifierade utmaningar och möjligheter relaterade till 
inre variation, religiös praktik och om upplevelser var för sig. I licentiatstudien omtalas dock 
inte dessa tre områden/aspekter tillsammans som utmärkande för levd religion. 
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De didaktiska verktygen har således en teoretisk grund i Bachtins teori 
om talgenrer genom att de identifierades som yttranden vilka till sin 
form och innehåll var relativt fasta i olika kommunikationssfärer i 
licentiatstudiens (Britton, 2014) undervisning. De två specifika 
talgenrerna, benämnda som personcentrerad och självrefererande, är 
dock identifierade på empirisk grund i licentiatstudien genom 
gymnasielevernas yttranden och i relation till deras tal om levd religion. 
I nästa avsnitt redogörs för hur Jacksons (2002) tolkande ansats och 
delar av Bachtins (1997) dialogteori har använts i utformandet av 
studiens designade undervisning.  

Självreflektion och individperspektiv – planeringsverktyg  
Delar av Jacksons (2002) tolkande ansats och av Bachtins (1997) 
dialogteori (inklusive talgenrer) har i den här studien används aktivt i 
utformandet av den designade undervisningen genom att de på 
övergripande nivå har fungerat som planeringsverktyg för 
undervisningen. Detta har gjorts genom att delar av de båda teoretiska 
ansatserna har sammanfogats i de två religionsdidaktiska verktygen 
individperspektiv och självreflektion. 
 
Det första religionsdidaktiska verktyget, individperspektiv (det vill säga 
undervisningsaktiviteter där elever möter religion på individnivå 
genom individers inifrån-berättelser om religion och religiositet), har 
hämtats från en tolkande ansats och representations-begreppet. 
Individperspektiv motsvarar individnivån som skrivs fram som en av 
tre nivåer inom och mellan vilka religion konstrueras enligt en tolkande 
ansats (Jackson, 2002, 2008, 2011). Genom att låta olika individers 
röster höras menar Jackson att religionskunskapsundervisningen kan 
visa på mångfald inom en religiös tradition. Att ge individers religion 
och religiositet plats är centralt i relation till levd religion och genom 
individnivån inom en tolkande ansats görs detta. Men individperspektiv 
i den designade undervisningen, syftar i denna studie även till att i 
bachtinsk anda stimulera elever till ett ömsesidigt ansvarande i möte 
med individers levda och upplevda religion och religiositet (något som 
framkom i licentiatstudien (Britton, 2014)). Detta leder över till det 
andra religionsdidaktiska verktyget, självreflektion. 
 
Självreflektion (det vill säga undervisningsaktiviteter där elever på 
något sätt ombed spegla det de möter i sig själva) har dels en teoretisk 
grund i Bachtins definition av förståelse som ett ömsesidiga ansvarande 
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som aldrig sker i ett vakuum då varje yttrande alltid rymmer gensvar 
och återklanger från andra yttranden. Dels har det sin grund i Jacksons 
begrepp tolkning då han betonar att en tolkning av det nya alltid innebär 
en process genom vilken förståelse blir till och växer genom ett möte 
mellan nya erfarenheter och upplevelser och egna, redan etablerade 
utgångspunkter. En individ kan inte göra sig av med sina tidigare 
erfarenheter eller föreställningar utan de måste beaktas som en del i 
förståelseprocessen (Jackson, 2002, s. 129f). Självreflektion har i denna 
studie för avsikt att stimulera ansvarande och att synliggöra tidigare 
erfarenheter eller förståelser42.   
 
Två religionsdidaktiska planeringsverktyg för läraren med syfte att 
bidra till elevers förståelse av levd religion har här förankrats teoretiskt: 
individperspektiv i representations-begreppet från en tolkande ansats 
(Jackson 2002) och självreflektion i Bachtins (1997) begrepp 
ansvarande och Jacksons (2002) tolkning. I nästa avsnitt redogörs för 
hur det tredje verktyget, mångfaldsmodellen, förankras teoretiskt.  

Mångfaldsmodellen – ett elevverktyg  
Individperspektiv och självreflektion har ovan beskrivits som 
didaktiska planeringsverktyg för läraren med syfte att bidra till elevers 
förståelse av levd religion i form ansvarande. Dessa verktyg har sitt 
upphov i licentiatstudien (Britton, 2014) där två talgenrer som 
relaterade till gymnasieelevernas tal om levd religion identifierades. 
Det tredje verktyget, mångfaldsmodellen, har sin grund i en identifierad 
didaktisk utmaning från licentiatstudien. Utmaningen relaterar till 
elevers förståelse av hur tempelrepresentantens individuella tal förhöll 
sig till den stora religiösa traditionen, det vill säga en didaktisk 
utmaning av att erhålla elevförståelse av inre mångfald. Därför 
utvecklades en modell för undervisningen som även den, likt 
individperspektiv, har teoretisk förankring i Jackson (2002, 2016) 
representationsbegrepp. Mångfaldsmodellen har för avsikt att aktivera 
förståelseprocesser i form av rörelse mellan individ, grupp och tradition 

                                                
42 Jackson (2002, 2006, 2011) går sedan ett steg längre och talar om en slags förståelse som han 
menar att icke-konfessionell religionsundervisning bör skapa tillfällen för. Denna förståelse 
benämner han som edification, det vill säga en omvärdering som möten med och tolkningar av 
det nya kan skapa hos eleven/studenten, även om så inte är säkert att det sker. Jackson beskriver 
edification som en specifik förståelse som inte leder till vilken omvärdering som helst utan just 
till en ökad förståelse och acceptans av olikhet (Jackson, 2011, s. 5). Denna definition av 
förståelse är inget som undersöks i denna studie. Här undersöks i stället förståelse av ett visst 
ämnesundervisningsinnehåll, nämligen elevers förståelse av levd religion. 
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med syfte att förstå processer som skapar inre mångfald inom 
traditionen. Till skillnad från de två religionsdidaktiska 
planeringsverktygen individperspektiv och självreflektion är 
mångfaldsmodellen ett verktyg som eleverna skulle arbeta med som ett 
analysverktyg och som således även skulle kunna beskrivas som 
(potentiellt) ett förståelseverktyg för att elever skulle förstå inre 
mångfald genom rörelse mellan olika nivåer. I kapitel 5 (s. 114) 
beskrivs mångfaldsmodellen mer utförligt. 

Sammanfattning av teoretisk kvalificering i undervisningsdesignen 
Sammanfattningsvis tillämpas i studiens undervisningsdesign två 
talgenrer som jag identifierade i licentiatstudien (Britton, 2014) 
(personcentrerad och självrefererande), tillsammans med ett begrepp 
från en tolkande ansats, representation, samt Bachtins definition av 
förståelse som ömsesidigt ansvarande. Dessa delar har i studien 
sammankopplats i ett teoretiskt sammansatt ramverk som beskrivits 
ovan. Detta ramverk har vidare operationaliserats i form av tre 
didaktiska verktyg, individperspektiv, självreflektion och mångfalds-
modell i den designade undervisningen. Syftet med denna undervisning 
är att den ska erbjuda högstadieelever en undervisning som bidrar till 
förståelse av ämneskunskapsinnehållet levd religion. Det teoretiska 
ramverket erbjuder vidare analytiska verktyg för att beforska denna 
undervisning och genom detta utveckla kunskap om på vilket sätt de 
didaktiska verktygen kan tillämpas för att vidga elevers förståelse av 
levd religion. Metodiska val och överväganden hur detta har 
genomförts presenteras i nästa kapitel. 

Alternativa teoretiska utgångspunkter för religions-
didaktiska klassrumsstudier 
I religionsdidaktisk klassrumsforskning har bland annat diskurs-
teoretiskt grundad analys använts (till exempel Kittelmann Flensner, 
2015), och bidragit med viktig kunskap att förhålla sig till i 
undervisningsutveckling. Däremot lånar sig diskursteoretiskt 
orienterad analys svårligen till att klarlägga hur undervisning kan 
utformas i syfte att bidra med ökad förståelse av ett visst 
ämnesinnehåll. Liknande gäller för Bergdahls (2015, 2018) 
klassrumsstudier där hon valt en feministisk teoretisk utgångspunkt, 
baserad på Luce Irigaray.  Bergdahl bidrar med kunskap om hur 
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maskulint och feminint kodat språk i religionskunskapsundervisningen 
genererar olika religionssyn och därigenom bidrar till hur både pojkars 
och flickors identitetsskapande formas av, och i relation till, innehållet 
i religionskunskapsämnet. Genom det teoretiska angreppssättet 
synliggör Bergdahl behovet av att genom det språk som används i 
religionskunskapsundervisningen ”möjliggöra en syn på religion och 
religiositet där både lära och liv, texter och praktiker, tankar och 
materialitet, maskulinitet och femininitet tillsammans gestaltar ämnet” 
(Bergdahl, 2015, s. 16). Hur en religionskunskapsundervisning som 
bidrar till en sådan religionsförståelse hos elever kan se ut står inte i 
fokus för hennes studie, men det kunskapsanspråket har däremot denna 
studie. Därför har både religionsdidaktiska och religionsvetenskapliga 
teorier inkluderats i den här studiens teoretiska ramverk. 
  
Osbecks och Lieds (2012) talgenreteoretiskt färgade analys, som härrör 
från Bachtin (1997), bidrar med viktig kunskap om vilket lärande som 
görs möjligt i religionskunskapsklassrummet i relation till klass-
rummets hegemoniska talgenrer. För att gå vidare och undersöka hur 
undervisning kan bidra till en specifik och avgränsad ämnesförståelse 
(här levd religion) menar jag att det även behövs ämnesdisciplinära 
teorier som bidrar till att identifiera kvalitéer av sådana 
ämnesförståelser. Med hjälp av Meyer och Lands (2003, 2005) 
definition av tröskelbegrepp identifierar Niemi (2018a) ett antal 
religionsvetenskapligt etablerade begrepp som är svåra för studenter att 
förstå och därmed viktigt att förhålla sig till för undervisnings-
utveckling (hos Niemi för religionsvetenskaplig undervisning för 
lärarstudenter). Meyers och Land förefaller dock genom 
tröskelbegreppet indikera en linjär och kanske statisk syn på förståelse, 
vilket inte överensstämmer med en mer ömsesidig och dynamisk 
växelverkan som präglar förståelseprocesser av levd religion. 
 
En intervenerande och design-orienterad lärteoretisk ansats inom 
religionsdidaktisk forskning som använts i undervisningsutveckling är 
learning study (Demirel & Wright, 2019; Frisk, 2016; Hella, 2008). I 
learning study undersöks elevers kunnande i relation till specifika 
lärandeobjekt med hjälp av fenomenografi och variationsteori. Med 
hjälp av variationsteori identifieras vanligen aspekter av lärande-
objekten som är kritiska för elever att urskilja om lärande av ett visst 
ämnesinnehåll ska kunna ske. I learning study definieras lärande 
därmed som ökad förmåga till urskiljande av kritiska aspekter av ett 
visst ämnesinnehåll (se t.ex. Carlgren 2017). Medan learning study är 
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mer generellt lärteoretiskt orienterad, har jag i föreliggande studie valt 
en teoretisk ansats som är direkt kopplad till det skolämne som står 
centrum för denna studie; religionskunskapsämnet.  Studien tar sin 
utgångspunkt i en definition av elevers förståelse av ett specifikt 
ämnesknutet innehåll i religionskunskapsundervisningen som i sin tur 
är ämnesteoretiskt relaterat. Denna på ämnesteoretisk grund utmejslade 
definition av ämnesinnehåll av levd religion på högstadiet 
sammanflätas med etablerad religionsdidaktisk teori (Jackson, 2002).  
  
Annan religionsdidaktisk aktionsforskning har även bedrivits med 
utgångspunkt i Jacksons religionsdidaktiska teoretiska tolkande ansats 
(Ipgrave et al., 2009; Skeie 2010). Denna har inspirerat mig till hur 
representations-begreppet i ansatsen kan användas i den teoretiskt 
kvalificerade undervisningsdesignen (Whitworth, 2009), men en 
tolkande ansats har dock ändå inte varit tillräcklig eftersom fenomenet 
levd religion med olika, genom religionssociologiska studier 
identifierade, karaktärsdrag inte belyses. Jag har för denna studie därför 
valt att sammanfläta en tolkande ansats med religionsvetenskapliga 
teorier för att teoretiskt kvalificera elevers förståelse av det 
skolämnesspecifika innehållet levd religion. Genom detta har syftet 
varit att skapa ett analytiskt grepp som förmår att bidra med kunskap 
om hur undervisningsutveckling som syftar till att bidra med elevers 
förståelse av specifikt levd religion som ämnes- och kunskapsinnehåll i 
religionskunskapsämnet på högstadiet kan låta sig göras. 
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Kapitel 4: Metodologiska överväganden 

I följande kapitel redogörs för och diskuteras metodologiska val för 
studien. Syftet för denna kvalitativa studie är att utveckla kunskap om 
hur religionskunskapsundervisning kan bidra till elevers förståelse av 
levd religion. I korthet kan tillvägagångsättet beskrivas som följer. Det 
är en praktiknära studie med undervisningsutvecklande ambitioner som 
bygger vidare på resultat från licentiatstudien (Britton, 2014). Från 
licentiatstudien har två religionsdidaktiska verktyg, individperspektiv 
och självreflektion, genererats och ett behov av det tredje synliggjorts, 
mångfaldsmodellen, som är ett verktyg som bidrar till elevers förståelse 
av hur moskérepresentantens tal om sin religion och religiositet kan 
förstås i relation till andra representationer av islam, till olika 
grupptillhörigheter och till den stora traditionen. En förutsättning för att 
kunna undersöka dessa didaktiska verktyg i relation till elevers 
förståelse av levd religion har varit att designa en undervisning där 
verktygen ingår och där ett syfte med undervisningen är att bidra till 
elevers ämnesförståelse av levd religion. Det empiriska underlaget för 
studien skapades därför genom nedslag i en designad och genomförd 
religionskunskapsundervisning på högstadiet i en undervisnings-
sekvens om buddhism där ett tempelbesök ingick. Undervisningen har 
designats och genomförts tillsammans med en högstadielärare. Studiens 
data består av elevers muntliga och skriftliga elevyttranden i form av 
lektionsinspelningar, elevers loggar, lektionsövningar, uppgifter, 
diskussioner, examination och uppföljande intervjuer med elever, lärare 
och tempelrepresentanten. Elevernas muntliga och skriftliga yttranden 
har undersökts för att ge information om vad som verkar göras möjligt 
samt hindrande i undervisningen, här relaterat till elevers förståelse av 
levd religion.  
 
I kapitlet motiveras metodologiska överväganden och tillvägagångssätt 
i relation till urval, dataproduktion, analysprocess samt etiska 
överväganden. Vetenskaplig kvalité kommer att diskuteras 
kontinuerligt med utgångspunkt i Gubas och Lincolns (1985 via 
Bryman, 2012) kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar. 
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Eftersom det här är en kvalitativ studie som studerar en social 
verklighet, vilken det inte finns en allenarådande bild av, så används 
Gubas och Lincolns begrepp tillförlitlighet och äkthet samt delkriterier 
för dessa för att bedöma kvalitén av studiens resultat (via Bryman, 
2012).  

Urval och kontext 
Flera urval har gjorts för att kunna genomföra denna studie. Vissa är 
avsiktliga medan andra är mer tillfälliga. I följande avsnitt motiveras 
och diskuteras urval i relation till undervisningsstadium, lärare och 
elevgrupp, form och  plats för studiebesöket samt religiös tradition inom 
vilken elevers förståelse av levd religion undersöks. 

Religionskunskap på högstadiet 
Studiens syfte är att utveckla kunskap om hur religionskunskaps-
undervisning kan bidra till elevers förståelse av levd religion. Elevers 
förståelse av levd religion undersöks i denna studie som ett perspektiv 
av att förstå religion, oberoende av om det efterfrågas i styrdokumenten 
eller ej. En förutsättning för att tillsammans med en lärare designa och 
i praktiken genomföra en undervisning med det perspektivet är dock att 
det finns stöd i styrdokumenten. Med stöd i läroplanen genomförs 
denna studie därför på grundskolan, i en högstadieklass.   
 
Levd religion skrivs fram i styrdokumenten för både gymnasiet och 
högstadiet men med lite olika emfas. I gymnasieskolans syfte för 
religionskunskap står det att elever ska utveckla kunskap om att religion 
och livsåskådningar kan ta sig olika uttryck:  

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, 
fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska 
förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa. (Skolverket, 2011b) 

 
I gymnasieskolans syfte för ämnet är det också framskrivet att 
undervisningen ska behandla religion i relation till identitet och 
intersektionalitet: 

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur 
religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och 
socioekonomisk bakgrund. (Skolverket, 2011b)  
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Det kan tolkas som om det underförstått innebär att undervisningen 
ska behandla levd religion även om det inte står explicit.  
 
I syftet för religionskunskapsämnet på grundskolan skrivs däremot 
individer och levd religion fram på ett tydligare sätt då det står att 
eleven ska ”bli uppmärksam på hur människor inom olika religiösa 
traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.” 
(Skolverket, 2011c). Vidare betonas det explicit i 
kommentarmaterialet att levd religion är något nytt för Lgr11: 

Kursplanen lyfter i större utsträckning än tidigare fram den levda religionen, 
det vill säga hur människors handlingsmönster påverkas av religiösa 
frågeställningar och överväganden. (Skolverket, 2011a, s. 6) 

 
Den ställning levd religion har i grundskolans styrdokument i 
jämförelse med gymnasieskolan motiverar att göra studien i 
grundskolan. 

Läraren Anna  
Eftersom den designade och genomförda undervisningen är ett 
samarbetsprojekt mellan mig som forskare och en högstadielärare, så 
har valet av lärare varit betydelsefullt. Detta val gjordes från tre 
utgångspunkter. En första förutsättning var att läraren undervisade och 
var behörig i religionskunskap på högstadiet. Läraren Anna som deltog 
i studien är behörig lärare i alla fyra SO-ämnena (historia, geografi, 
samhällskunskap och religionskunskap) och har arbetat som lärare i 
drygt 20 år. De ämnen där hon har flest akademiska poäng är historia 
och religion. Anna är förstelärare och har arbetat på den skola där 
studien utfördes större delen av sin tid som lärare.  
 
En andra grund för urval av lärare var att vi hade ett gemensamt 
religionsdidaktiskt språk, då vi tidigare hade arbetat med 
religionsdidaktik tillsammans. Lärarens tidigare bekantskap med 
framför allt en tolkande ansats (Jackson, 2002) såg jag som en stor 
fördel eftersom en förutsättning för att i studien kunna undersöka de 
didaktiska verktygen, delvis med grund i delar av en tolkande ansats 
(Jackson, 2002), var att verktygen fanns med som en integrerad del den 
i den designade undervisningen. Anna och jag hade träffats i 
professionsutvecklingssammahang och delade på så sätt dels viss 
religionsdidaktisk forskning och teori, dels viss erfarenhet av att ha 
diskuterat och planerat undervisning tillsammans. 
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En tredje förutsättning för samarbetet var att läraren var en erfaren, 
kompetent och trygg lärare som ville samarbeta och som jag hade 
anledning att tro skulle känna sig tillräckligt bekväm att ifrågasätta 
mina förslag. Jag upplevde Anna vara trygg i sin lärarroll och ha mycket 
erfarenhet och kunskap att dela med sig av. Detta var dels en 
förutsättning för att vi i vår gemensamma design skulle kunna använda 
värdefull erfarenhet, dels en förutsättning för att minska ofrånkomliga 
ojämna makt-förhållanden oss emellan.  

Skolan och årskurs 9  
Valet av undervisningsstadium och lärare är i denna studie överordnat 
val av skola och elevgrupp. Skolan där Anna arbetade är en 
storstadsskola och eleverna på skolan som helhet hade relativt höga 
snittbetyg. Läraren Anna valde ut den deltagande klassen utifrån att det 
var den enda av hennes klasser som läste religionskunskap under den 
tänkta perioden. Eftersom studiebesöksorienterad religionskunskaps-
undervisning generellt, och på högstadiet specifikt, är ett obeforskat 
område menar jag att urvalet av klass har mindre betydelse. Var klass 
besitter sina olika förutsättningar och i denna studien är det just eleverna 
i den här klassen som utgör kontexten.  
 
Studien gjordes i en klass i årskurs 9. Anna hade undervisat klassen i 
alla SO-ämnen sedan årskurs 6. Hon kände därmed eleverna väl. Både 
mitt intryck och Annas uppfattning var att hon och klassen hade en bra 
relation och förtroende för varandra. Klassen bestod av 30 elever varav 
15 pojkar och 15 flickor. Av dessa var det en nyanländ elev som främst 
hade sin undervisning i en liten grupp och som endast var med klassen 
en lektion under de 13 lektioner jag var där. Den eleven tillfrågades inte 
om att vara med i studien. Två studiesvaga elever fick delvis en 
anpassad kurs i SO-ämnena. De två eleverna hade undervisning 
tillsammans med resten av klassen, men Anna specialanpassade 
arbetsuppgifter och examinationer för dem med syfte att uppnå E i 
betyg. Samtliga elever som gick i klassen (förutom den ovan nämnda 
nyanlända eleven) tillfrågades att medverka och alla utom två gav sitt 
samtycke till det. 
 
Anna beskrev klassen som helhet som en relativt studiemotiverad grupp 
där många satt inne med någon form av problematik såsom dyslexi, 
ADD, ADHD etc. Under nationella provet i Geografi, som eleverna 
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hade under den tid som studien genomfördes, var det 15 elever som satt 
och skrev provet i avskilt rum och på grund av diagnos var berättigade 
till längre tid eller liknande. Anna beskrev eleverna som generellt sett 
bra på att göra övningar och uppgifter som hjälpte dem att få syn på 
saker under lektioner, men att de inte brukade uppbåda koncentration 
för momentet att plugga in saker under lektionstid. 

Ett klassgemensamt besök hos en församling  
Formen för det genomförda och studerade studiebesöket var ett 
klassgemensamt besök där en representant från församlingen tog emot, 
gav en introduktion, visade lokalen och elever fick chans att ställa 
förberedda och spontana frågor. Det finns flera anledningar till att det 
är just den formen av studiebesök som genomfördes och beforskas. En 
praktisk anledning till att göra ett klassgemensamt besök var att det är 
minst problematiskt att organisera för läraren och mest tidseffektivt då 
hela klassen är iväg vid samma tillfälle och garanteras att få besöka en 
plats och träffa någon representant. Många lärare lyfter fram praktiska 
hinder och tidsbrist som något som hindrar dem från att göra besök 
(Roos, 2010; Skolinspektionen, 2012), vilket motiverar att undersöka 
en form som är relativt ”tidseffektiv”. En annan anledning till den 
formen för besök är att det kan förberedas och följas upp gemensamt43. 
I denna studie är det vidare elevers förståelse av levd religion såsom 
den kommer till uttryck i just undervisning i samband med studiebesök 
som beforskas. Licentiatstudien (Britton, 2014) indikerade att den här 
formen av besök verkar ha potential att bidra till elevers förståelse av 
just levd religion, vilket är den ämnesförståelse som står i fokus för den 
här studien. Några observerade utmaningar och möjligheter i 
licentiatstudien knyter an till förståelse av karaktärsdrag av levd 
religion, vilket i sin tur motiverar att undersöka denna form av besök 
vidare. Men det kan dock finnas anledning att ifrågasätta valet att göra 
ett besök på en religiös institution om syftet är att studera levd religion. 
Levd religion är ju något som också levs i det vardagliga livet. Nu är 
dock inte syftet med religionskunskapsundervisning i första hand att 
elever ska studera levd religion utan snarare att undervisning, inom 

                                                
43 Oavsett vilket syfte läraren har med studiebesöket så verkar uppföljning vara av vikt för att 
hitta verktyg som bidrar till elevers förståelse av hur den representation de har mött förhåller 
sig till andra representationer av samma tradition. Det framkommer både från lärarerfarenheter 
(Berger, 2004; Burford, 2004, Carlsson, 2004; della Dora, 2011; Flueckiger, 2004) och i 
tidigare empirisk forskning (Britton & Jørgensen, 2019; Dalevi & Osbeck, 2012) inklusive i 
licentiatstudien (Britton, 2014). 
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ramen för religionskunskapsämnet, ska bidra med förståelse av levd 
religion. Om och i så fall hur undervisning i samband med ett sådant 
besök kan bidrar till elevers ämneskunskapsförståelse är det som 
undersöks i studien. En fördel med att besöka en religiös institution och 
ett religiöst rum, snarare än att studera levd religion i det vardagliga 
livet, är att det skapas tillfälle för elever att (i vissa fall) observera 
religiös praktik och artefakter samt själva uppleva stämningar och 
känslor som rummet genererar (jfr Britton, 2014). Att besöka en helig 
byggnad kan också vara ett sätt för elever att möta det vardagliga i det 
heliga. Avslutningsvis skapar den här formen av besök ett tillfälle för 
elever att tillsammans med läraren och under ordnade former få möta 
en representant och få ta del av hens inifrånperspektiv. Att träffa någon 
som positionerar sig religiöst och att inte göra det i klassrummet kan 
vara ett sätt att fortfarande ha en ”neutral” undervisning i det att det inte 
sker i klassrummet (jfr Holmqvist Lidh, 2016). Genom att klassen gör 
det tillsammans med läraren så kan dock hen dels se till att klassen 
behandlar representanten på ett respektfullt sätt, dels följa upp om 
eleverna skulle känna sig utsatta för missionerande eller annat som 
elever kan uppleva som kränkande.  
 
Argumentationen ovan har inte för avsikt att säga att besök där hela 
klassen, tillsammans med sin lärare, möter en representant i en religiös 
byggnad vare sig är det enda eller den mest lämpliga formen, utan är 
snare argument för att det är värt att undersöka hur religionskunskaps-
undervisning i samband med ett sådant studiebesök kan befrämja 
besökets potential att bidra till elevers förståelse av levd religion. Ett 
motiv för att fokusera på hur studiebesöksorienterad religionskunskaps-
undervisning kan utformas för att bidra till elevers förståelse av levd 
religion är att jag utgår från att det alltid är läraren, och inte 
representanten, som har ansvar för vad som kommer ut av besöket i 
form av elevförståelse.   

Studiebesök i ett tibetansk-buddhistiskt tempel  
Valet att designa en undervisning som behandlade specifikt buddhistisk 
tradition var inte ett aktivt val utan det som läraren Anna tidigare hade 
bestämt att klassen skulle studera. Däremot resonerade läraren Anna 
och jag gemensamt om när i undervisningssekvensen som besöket 
skulle ligga samt vilket buddhistiskt tempel klassen skulle besöka. 
Eftersom studien genomfördes i en storstadsskola fanns möjligheten 
dels att besöka ett buddhistiskt tempel, dels välja mellan några olika. 
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Anledningen till att läraren Anna och jag valde just ett tibetanskt 
buddhistiskt tempel var att vi trodde att det skulle vara värdefullt för 
eleverna att möta den tibetanska miljön och påtagliga estetiken, i 
kombination med att både läraren Anna och jag hade erfarenhet från 
tidigare av att göra besök just där. Om inte det här tibetanska templet 
hade kunnat ta emot det planerade datumet hade vi dock försökt på ett 
annat ställe och annan buddhistisk inriktning. Att besöket skulle passa 
in i planeringen och schemat var viktigare än just det specifika templet. 
Valet av tempel för besöket och vem som tar emot inverkar förstås på 
vad elever erfar och vilken förståelse som genereras. Däremot var detta 
inte något som var avgörande för valet av plats att besöka.  
 
Läraren Anna och jag hade inte heller något önskemål rörande vilken 
representant klassen skulle möta under besöket. Tempelrepresentanten 
som tog emot var en kvinna som hade varit buddhist i större delen av 
sitt liv, men som inte var född buddhist utan hade blivit det genom ett 
eget aktivt val. Hon hade stor erfarenhet av att ta emot klasser. 
Tempelrepresentanten berättade att det är laman i templet som avgör 
vilka som är lämpliga för det uppdraget (intervju med 
tempelrepresentanten). Det var vidare representanten som bestämde 
upplägget för besöket, och det var således inga specialarrangemang 
denna gång jämfört med andra skolbesök. Det enda jag och läraren 
Anna frågade och fick tillstånd till var att jag fick spela in ljud under 
besöket samt att eleverna fick fotografera något valfritt när 
presentationen och frågestunden var över. Besöket varade sammanlagt 
ca 70 minuter (inklusive tiden för fotografering). 

Studiebesöksorienterad undervisning om buddhistisk tradition  
Valet av att den designade studiebesöksorienterade undervisningen 
skedde i samband med undervisning om buddhistisk tradition var, som 
ovan nämnts, inget aktivt val från min sida utan något som gjordes av 
läraren relaterat till hennes terminsplanering. Eftersom fokus för 
studien är elevers förståelse av levd religion som ett religions-
vetenskapligt perspektiv, hade sådana elevförståelser kunnat studeras i 
samband med undervisning om vilken religiös tradition som helst. 
Buddhistisk tradition är ett ämnesinnehåll som ingår som en del av syfte 
och centralt innehåll i religionskunskapsämnet, medan levd religion 
undersöks som ett ämnesinnehåll och perspektiv som skulle kunna 
genomsyra studier av alla religiösa traditioner. Däremot framträder 
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sannolikt olika elevförståelser beroende på vilken religiös tradition som 
studeras, inte minst relaterat till elevers egna utgångspunkter. 
 
De båda studierna (licentiatstudien och denna) behandlar elevers tal om 
två olika religiösa traditioner, islam och buddhism, i samband med 
studiebesök och studiebesöksorienterad religionskunskaps-
undervisning, vilket torde ha både nackdelar och fördelar. Det är 
dessutom två religiösa traditioner som elever i svenska 
religionsklassrum upplever som disparata. Buddhistisk tradition 
beskrivs ofta som en rationell må-bra filosofi (Holmqvist Lidh, 2016; 
Kittelmann Flensner, 2015; Thurfjell, 2013), medan islam ofta 
framställs som kvinnoförtryckande religion präglad av våld och 
terrorism (Kittelmann Flensner, 2015; Otterbeck & Bevelander, 2006). 
Eller tvärtom att buddhism beskrivs som exotisk och perifer med 
cyklisk tidsuppfattning och som en icke-abrahamitisk religion till 
skillnad från islam (Jahnke, kommande; Kittelmann Flensner, 2015). 
En nackdel avseende urvalen av religiösa traditioner i de två studierna 
kan vara relaterad till sådana kontraster mellan beskrivningar av de två 
religiösa traditionerna. Religionsdidaktiska utmaningar som 
utkristalliserades i licentiatstudien, baserade på elevers tal om islam, 
och som i denna studie bemöts i en undervisning om buddhistisk 
tradition, kanske hade fått annat utfall i en undervisning om islam. En 
fördel däremot med att det är elevers tal om olika religiösa traditioner 
som studeras är att det minimerar risken att göra ”falska jämförelser”. 
Istället kan de båda studierna ses i ljuset av varandra just för att de två 
religiösa traditionerna har så olika konnotationer.  
 
Eventuella jämförelser mellan studierna bör generellt göras med 
försiktighet eftersom de båda är kvalitativa studier som undersöker 
elevers tal om islam/buddhism i en klass vardera. Vidare görs 
licentiatstudien (Britton, 2014) i årskurs 2 på gymnasiet och denna i 
årskurs 9 på högstadiet. I kvalitativa studier som fokuserar på en unik 
kontext är det generellt svårt att uttala sig om vad som är överförbart 
till en annan kontext. Guba & Lincoln (1994) menar att överförbarheten 
är något som endast kan undersökas empiriskt (via Bryman, 2012, s. 
355). För att skapa transparens ges därför i nästa kapitel (kap 5) en 
utförlig beskrivning av den undervisning från vilken elevers förståelse 
har beforskats. Föreliggande studie är ett exempel som empiriskt 
undersöker huruvida resultat från licentiatstudien (Britton, 2014) är 
överförbara till en annan kontext genom ett nytt undervisningsstadium 
(högstadiet istället för gymnasiet), ny religiös tradition (buddhism 
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istället för islam) och avgränsat fokus för elevers tal/ansvarande (levd 
religion/buddhism istället för elevers tal om religion/islam generellt).  
 
Även om den här studien är genomförd i en klass på högstadiet i 
samband med studiebesöksorienterad undervisning om buddhistisk 
tradition där ett specifikt besök ägt rum, så menar jag att de slutsatser 
som dras i relation till undervisning med syfte att bidra till elevers 
förståelse av levd religion har relevans och kan prövas och 
vidareutvecklas även i andra kontexter, det vill säga i samband med 
undervisning om andra religiösa traditioner och i undervisning på andra 
stadier. En anledning till detta är att jag tror att de tre religionsdidaktiska 
verktygen i någon mån kan ses som generella religionsdidaktiska 
verktyg som kan utvecklas och anpassas till undervisningsstadier. 
Vidare tror jag att liknande förståelser av levd religion som framträder 
hos högstadieelever kan identifieras även hos andra elever och även 
gymnasieelever. Däremot är inte ambitionen med den här studien att 
hitta och undersöka direkta orsaksförklaringar till elevers förståelse. 
Det hade varit en annan studie som också välkomnas men som faller 
utanför fokus denna avhandling. 

Dataproduktion 
I följande avsnitt presenteras och motiveras studiens metoder för 
dataproduktion. Data har producerats genom en undervisningsdesign i 
nära samarbete med en högstadielärare, klassrumsobservationer och 
insamlade elevuppgifter samt intervjuer. Med undervisningsdesign 
menas i detta sammanhang att jag och läraren tillsammans har planerat 
en undervisning som är teoretiskt kvalificerad (se s. 78ff) med 
utgångspunkt i empiriskt resultat från licentiatstudien (Britton, 2014). 
Undervisningen rymmer (med ett undantag) inte iterativa inslag och har 
inte som ambition att vara en färdigutvecklad undervisning. Hur 
designen och arbetsgången har gått till beskrivs i nästa avsnitt. 

Undervisningsdesign i samarbete med en högstadielärare 
En förutsättning för att kunna identifiera och analysera elevers 
förståelse av levd religion och genom denna analys utveckla kunskap 
om en studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning, som 
dessutom bygger vidare på resultat från licentiatstudien (Britton, 2014), 
var att tillsammans med en lärare designa och genomföra en 
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undervisning med syftet att bidra till elevers förståelse av levd religion. 
Det är elevers yttranden om levd religion, genom nedslag i en sådan 
designad och genomförd undervisning, som utgör studiens 
huvudsakliga data. Det religionsdidaktiska problemet som låg till grund 
för studien var formulerat av mig: Hur kan studiebesöksorienterad 
religionskunskapsundervisning bidra till elevers förståelse av levd 
religion? Bakgrunden till problemet kommer från licentiatstudien, min 
egen lärarerfarenhet och tidigare religionsdidaktisk forskning (se kap 
1). Problemet hade således sin grund både i tidigare forskning och i 
lärarprofessionen44. När detta presenterades för läraren Anna så kände 
hon igen problembeskrivningen och ”köpte” grundidén, det vill säga att 
tillsammans utforma en studiebesöksorienterad undervisning med 
fokus på att bidra till elevers förståelse av levd religion i betydelsen inre 
mångfald, religiös praktik och upplevelsedimensioner av religion och 
religiositet. Undervisningen designades därefter tillsammans med 
Anna, där hon bidrog med sin lärarerfarenhet av religionskunskaps-
undervisning på högstadiet generellt och i den här klassen specifikt. Jag 
bidrog med religionsdidaktisk forskning och teori i designen, men även 
med min lärarerfarenhet av religionskunskapsundervisning på 
gymnasiet.  
 
Undervisningen planerades och genomfördes tillsammans av läraren 
Anna och mig, även om det var Anna som genomförde den absoluta 
huvuddelen. Eftersom Anna inte hade någon nedsatt tid för att delta i 
projektet anpassade vi vår arbetsfördelning efter den tid som fanns till 
förfogande. I detta fall hade jag väsentligt mer tid än Anna att söka och 
producera förslag på undervisningsmaterial. Vår arbetsgång var sådan 
att vi inledningsvis diskuterade vad vi ville göra i undervisningen och 
varför. Ibland planerade Anna lektionen med utgångspunkt i det vi talat 
om. Vid andra tillfällen gjorde jag, med utgångspunkt i våra 
diskussioner, förslag på uppgifter, film, bild- eller texturval som Anna 
sedan reagerade på. Efter vidare diskussioner omarbetades dessa förslag 
innan de iscensattes. Det var dock alltid Anna som hade sista ordet 
eftersom det var hon som genomförde den stora merparten av 
undervisningen. Det didaktiska verktyget mångfaldsmodellen arbetades 
fram på likande sätt som annan undervisning. Jag drev arbetet men 

                                                
44 Detta är en studie som faller in under det som Skolforskningsinstitutet efterlyser, nämligen 
praktiknära forskning som utgår ”från professionens frågor och behov och kännetecknas således 
av ett kunskapsintresse som i första hand syftar till att utveckla och förbättra undervisningen 
och elevernas utveckling och lärande.” (Skolforskningsinstitutet, 2015, s. 4)  
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stämde av, diskuterade och modifierade kontinuerligt med hjälp av 
Anna. I dessa avstämningar bestämde vi vad som skulle läggas till, tas 
bort eller förtydligas. Arbetsprocessen med mångfaldsmodellen hade 
även iterativa inslag då jag testade modellen på två högstadieelever, en 
i årskurs 7 och en i årskurs 9. Detta gick till så att jag presenterade 
modellen först för eleven i årskurs 9 och bad hen att arbeta med den på 
liknande sätt som eleverna i klassen skulle göra. Efter hens 
kommentarer, diskussioner med Anna och mina noteringar gjordes 
vissa förändringar i modellen och den testades igen på samma sätt på 
en elev i årskurs 7. Efter ytterligare korrigeringar presenterades den för 
klassen som deltog i studien.  
 
En nackdel med arbetsfördelningen mellan mig och läraren Anna var 
att den riskerade att orsaka att jag satte för stor prägel på undervisningen 
och att Anna därmed inte skulle känna att den var förankrad hos henne. 
När vi skulle introducera mångfaldsmodellen för eleverna framkom en 
tendens till detta. Anna föreslog att jag skulle introducera modellen för 
eleverna istället för att hon gjorde det. Hon menade dels att eleverna på 
så sätt skulle få variation, dels att hon själv inte kände sig helt förankrad 
i den medan jag däremot hade gjort det två gånger förut, genom de 
iterativa inslagen. Som tidigare nämnts var en utgångspunkt för val av 
medverkande lärare att det var någon som jag trodde var tillräckligt 
trygg att säga ifrån och ifrågasätta. Att be mig undervisa den lektionen 
tolkar jag som ett exempel på att Anna kände sig tillräckligt bekväm för 
att göra det. En fördel med vår arbetsfördelning, där jag ofta gav 
underlag att arbeta vidare med, var att jag på så sätt blev involverad i 
designen och kunde göra det som var mest tidskrävande. Det var ett sätt 
att undvika att medverkan för Annas del skulle medföra för mycket 
extra jobb utan betalning, vilket annars är en risk i den här typen av 
samarbetsprojekt (Bergold & Thomas, 2012). En annan fördel med 
fördelningen var att jag och läraren Anna blev lika ansvariga för 
undervisningen. Det i sin tur bidrog till att det inte har medfört någon 
lojalitetskonflikt att lyfta fram svagheter i undervisningen. Den 
designade undervisningen har endast med undantag innehållit iterativa 
inslag och utger sig inte för att vara en ”färdig” undervisningsdesign. 
Det är snarare en undervisning genom vilken det har skapats möjlighet 
att undersöka elevers förståelseprocesser och genom dessa identifiera 
religionsdidaktiska möjligheter och utmaningar. Genom mitt och Annas 
gemensamma arbete med, och ansvar för, undervisningen riskerar inte 
Anna att anklagas för brister som uppdagats i undervisningen. 
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Även om läraren Anna och jag designade undervisningen tillsammans 
och båda hade ett gemensamt intresse för undervisningsutveckling så 
har vi också haft olika intressen i detta projekt. Jag har haft ett 
forskningsintresse och genom den designade undervisningen har 
möjlighet skapats att beforska elevers förståelse av levd religion så som 
den kommer till uttryck i den undervisningen. I min analys av elevers 
förståelse utgår jag från analysområden operationaliserade och 
definierade med hjälp av religionssociologiska teorier om levd religion. 
Läraren Anna har däremot ett undervisningsintresse där levd religion 
såsom det skrivs fram i styrdokumenten samt andra lärandemål som sin 
främsta utgångspunkt. Trots vårt överlappande intresse av 
undervisningsutveckling så har det hela tiden varit läraren Anna som 
har ägt undervisningen eftersom hon fortsatte att arbeta med dessa och 
andra elever efter vårt samarbete och dessutom ansvarade för 
betygsättning. Det är bara jag som har beforskat elevers förståelse av 
levd religion, för att genom denna utveckla kunskap om 
religionskunskapsundervisning. Här skiljer sig denna studie från 
liknade samarbetsprojekt såsom aktionsforskning, där läraren ofta är 
medforskare genom att vara med och analysera materialet (Rönnerman, 
2011, 2012). I två religionsdidaktiska aktionsforskningsprojekt 
(Ipgrave et al., 2009; Skeie, 2010) har lärare beforskat sin egen 
undervisning genom att tillsammans i en ”community of practice” 
reflektera och tolka den genomförda undervisningen. I dessa projekt har 
reflektioner och tolkningar hela tiden utgått från den undervisande 
lärarens reflektioner och tolkningar. Som Skeie (2009) beskriver det: In 
this way, the conversation in the community of practice always 
consisted of reflection on reflections, or interpretation of 
interpretations.” (Skeie 2009, s. 231). Eftersom jag i denna studie som 
forskare ensam har genomfört analysen, har inte en ”community of 
practice” skapats på i detta projekt. Däremot kan den här studien bidra 
med en annan typ av dataproduktion och analys genom att jag hade 
rollen både som lärare och forskare.  
 
Det är inte heller lärarens lärande som beforskas i den här studien, vilket 
är förekommande i aktionsstudier. Däremot delar denna studie en avsikt 
som genomsyrar aktionsforskning, nämligen viljan att utveckla 
praktiken genom att bland annat knyta ihop teori och praktik (Reason 
och Bradbury, 2013, s. 4), samt att sprida och förankra resultaten i 
praktiken. Dessvärre är inte spridningen och förankringen något som 
jag och läraren Anna kommer att göra tillsammans. Orsaken till detta är 
att skydda elevers integritet. Studien är etikprövad och där är det ett 
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tydligt krav att både skola och elever ska pseudonymiseras 
(Vetenskapsrådet, 2017). Om läraren Anna skulle presentera delar av 
resultatet ensam eller tillsammans med mig, så skulle integriteten för 
hennes elever äventyras. Detta är något som både jag och läraren Anna 
är måna om inte ska ske. Däremot kommer kunskaper professionen till 
del och kan vidareutvecklas, dels genom mina kanaler för 
professionsutveckling, dels genom Annas erfarenheter och fortsatta 
arbetet på den egna skolan. Anna beskriver vidare vårt samarbete som 
en fortbildning för henne och som givit henne uppslag att arbeta vidare 
med. Ett sådant värde för medverkande i studien kan ses som ett bidrag 
till studiens äkthet (Guba och Lincoln via Bryman, 2012).  
 
Det här projektet är inte bara ett samarbete mellan lärare och forskare, 
utan också ett projekt där min lärarblick och forskarblick kombineras. 
Det senare har både för- och nackdelar. En nackdel och risk kan vara 
att det är svårt att koppla på en kritisk blick då mycket av det som sker 
i ett undervisningssammanhang är förgivettaget för mig. Att denna 
undervisning utförts på högstadiet snarare än på gymnasiet där jag har 
min lärarerfarenhet har dock varit en positiv faktor som hjälpt till att 
göra undervisningssituationen främmande. En fördel med 
kombinationen av religionsdidaktisk förtrogenhet, egen tidigare 
forskning och erfarenhet av professionen har varit att den skapar 
förutsättning att kombinera religionsdidaktisk forskning och praktik. 
Det har i denna studie skett dels genom att identifiera ett problem som 
är relevant för praktiken, dels genom att undersöka hur tidigare 
religionsdidaktisk forskning kan relevansgöras och vidareutvecklas för 
att utveckla praktiken. En annan fördel med att jag har kombinationen 
lärare-forskare är att samarbetet med läraren har underlättats av att vi 
båda delar praktikerfarenheten.  

Klassrumsobservationer och elevuppgifter 
Den data, det vill säga elevyttranden om levd religion, som ligger till 
grund för analysen producerades huvudsakligen i klassrummet 
(inklusive under studiebesöket) när den designade undervisningen 
genomfördes. En metod för dataproduktion skedde därför genom 
klassrumsobservationer. Klassrumsobservationerna gav mig tillgång 
till den designade undervisningen iscensatt och därigenom till elevernas 
muntliga och skriftliga yttranden om levd religion som där 
producerades. Dessa elevyttranden producerades huvudsakligen genom 
läraren Annas och mina planerade lektionsuppgifter. 
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Klassrumsobservationer skapade således möjlighet att dokumentera 
och samla in elevyttranden. Dessutom bidrog klassrums-
observationerna och deltagandet till att etablera kontakt med eleverna, 
vilket underlättade de senare genomförda elevintervjuerna.  

Min grad av deltagande varierade under de 13 lektioner då jag var med 
klassen (jfr Kullberg, 2004). Vid ett tillfälle var jag, som ovan 
beskrivits, fullständigt deltagande (Gans (1968) via Bryman, 2012, s. 
390f) och deltog som lärare genom att hålla en lektion. Vid de flesta 
tillfällen intog jag dock rollen som forskare – deltagare, vilken syftar 
på viss delaktighet i en situation men inte fullt ut (Gans (1968) via 
Bryman, 2012). Jag satt med i klassrummet och observerade samtidigt 
som jag var tillgänglig om elever frågade mig något som hade med 
undervisningen (och ibland annat) att göra. Det gjorde elever också i 
relativ stor omfattning.  

Observationerna dokumenterades dels genom fältanteckningar, dels 
genom ljudupptagning. Alla lektioner spelades in genom att jag lade en 
diktafon framför läraren. Vid gruppdiskussioner eller parvis arbete så 
spred jag ut fem diktafoner. Efter genomlyssning gjordes 
sammanfattningar av respektive lektion, vilka har fungerat som 
bakgrund och påminnelse av undervisningsförloppet. Grupp-
diskussionerna under två lektioner (lektion 3: planering av frågor samt 
lektion 5: uppföljning av besöket) transkriberades dock ordagrant och 
ingår i det analyserade materialet. Även under studiebesöket spelades 
samtal in och transkriberades ordagrant. Utöver detta insamlades allt 
skriftligt material från eleverna i samband med undervisningen (se figur 
2 för sammanställning, s. 104) 
 
Min närvaro som forskare och lärare har naturligtvis påverkat eleverna 
och deras yttrande på olika sätt, men det är omöjligt att veta hur och i 
vilken omfattning. Vid något tillfälle var det dock uppenbart att 
diktafonen både påverkade vad som sas och inte sas. Under inspelningar 
av en gruppdiskussion i början av studien talar några elever mer eller 
mindre direkt till diktafonen när de skojar om den skola som de vet att 
jag arbetar på. Under samma diskussion, när de återigen tappat ämnet 
för uppgiften, kommenterar en elev: 

Thérèse kommer att lyssna på det här. (Arbete i grupp under momentet om 
hinduisk tradition) 
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Den typen av kommentarer avtog dock med tiden och inget sådant 
förekom i de sista inspelade gruppdiskussionerna. Allt eftersom 
eleverna blev vana vid att spelas in verkar de ha blivit mindre berörda 
av detta. Att diktafonen efterhand påverkade mindre än fysisk 
lärarnärvaro uppmärksammades vid en gruppdiskussion längre fram 
under fältperioden. På inspelningen hörs hur en elev raljerade över en 
klasskamrat som just sagt att han var döpt buddhist. I samma ögonblick 
råkade läraren Anna komma till gruppen och raljerandet upphörde 
omedelbart. Med det inte sagt att eleverna var oberörda av att spelas in 
och det skiljer sig förstås mellan olika elever. Framförallt de elever som 
inte säger något skulle kunna vara mer påverkade av inspelningen.  
 
Ett annat sätt som eleverna påverkades av min närvaro var genom själva 
undervisningen. Flera elever gav dels uttryck för att de uppskattade att 
ha två lärare, dels att de upplevde att den här undervisningen var 
annorlunda och mer varierad än vad de var vana vid. Anna noterade att 
svaga elever presterade bättre än de brukade, samtidigt som 
högpresterande elever inledningsvis kände sig lite osäkra på vad som 
förväntades av dem.  
 
Även läraren Anna påverkades såklart av min närvaro på olika sätt. Jag 
har ovan nämnt att hon föreslog att jag skulle introducera 
mångfaldsmodellen för eleverna. Det synliggjorde både att det fanns en 
del av den designade undervisningen som hon inte upplevde som 
hennes, och att hon kände sig tillräckligt bekväm för att tala om det för 
mig. Under den lektionen som jag höll kunde både jag och läraren Anna 
också observera att eleverna ansträngde sig lite mer att lyssna och var 
mer fokuserade än vanligt, vilket sannolikt delvis kan förklaras med det 
som jag i licentiatstudien omnämner som artighetsgenren (Britton, 
2014, s. 90 f). 

Intervjuer 
En annan metod för dataproduktion var kompletterande intervjuer med 
både elever, lärare och tempelrepresentanten. Syftet med 
elevintervjuerna var dels att få ta del av elevernas tal om den 
genomförda undervisningen specifikt (om hinduisk men huvudsakligen 
om buddhistisk tradition) och om religionskunskapsundervisning 
generellt, dels att få tillfälle att ta del av deras ansvarande rörande inre 
mångfald och hur mångfaldsmodellen i det ansvarandet eventuellt 
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bidrog till förståelseprocesser i form av rörelse mellan individ-grupp 
och traditionsnivå (se s. 70). 

Sju elevintervjuer genomfördes och det urvalet skedde bland annat med 
en strävan efter äkthet i studien (Guba och Lincoln via Bryman, 2012, 
s. 357) genom att ge en så rättvis bild som möjligt sett till hela 
elevgruppen. Jag valde därför elever att intervjua med tanke på 
spridning mellan kön och ambition (så som jag uppfattat det under detta 
moment). Ett annat sätt för att ge en rättvis bild var att intervjua elever 
som jag inte hade pratat så mycket med tidigare under lektionerna. 
Ytterligare en grund för urval var med utgångspunkt i om en elev skrivit 
eller sagt något som jag ville följa upp, vilket även fungerade som en 
respondentvalidering (Bryman, 2012, s. 353). I slutändan var det förstås 
elevernas vilja och tid att bli intervjuade som avgjorde. Några 
tillfrågade elever avböjde, men min avsikt var hela tiden varit att 
intervjua ungefär sju elever.  

Intervjuerna ägde rum efter lektionstid i skolans lokaler. Varje intervju 
varade 15-30 min. Det var semistrukturerade intervjuer (Bryman 2012, 
s. 206) där frågorna handlade om hur eleverna upplevt undervisningen, 
de studiebesök de gjort tillsammans, vad som är viktigt i 
religionskunskapsundervisning, huruvida undervisningen berörde dem 
själva samt två olika situationer då jag bad eleverna förklara inre 
mångfald utifrån några bilder (se bilaga 7 för intervjuguide).  

Att tala om en undervisning med mig som hade varit med och 
undervisat kunde förstås vara känsligt för eleverna och även göra det 
svårt att kritisera undervisningen. För att underlätta i dessa situationer 
var jag noggrann med att klargöra syftet, det vill säga att deras 
synpunkter var viktiga för att jag skulle få kunskap om deras 
reflektioner. Vidare betonades att jag inte på något sätt var involverad i 
bedömning, vilket även gällde det som framkom under intervjuerna. 
Trots sådana försök är förstås maktrelationerna i en intervju ojämna 
(Kvale & Brinkmann, 2010, s. 234), inte minst när det handlar om att 
vuxna intervjuar barn eller ungdomar. Min uppfattning är att de flesta 
av eleverna som intervjuades kände sig relativt bekväma, men någon 
var uppenbart reserverad. 

Vidare genomfördes en semistrukturerad intervju med läraren Anna (se 
bilaga 7). Syftet med denna var att göra en avslutande reflektion runt 
vårt gemensamma arbete, samt att få kompletterande information om 
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klassen. Utöver den semistrukturerade intervjun fördes mycket samtal 
med Anna under arbetets gång. Anna har även i olika omgångar under 
skrivandet läst och givit feedback på kapitel 5 där undervisningen 
beskrivs, samt det som är skrivet om henne och klassen i detta 
metodkapitel. Annas beskrivning av klassen är hennes beskrivning. 
Någon annan skulle kunna beskriva den på annat sätt och beskrivningen 
gör därför inte anspråk på att vara något annat än hennes. Att be Anna 
att vara med i processen genom att ge feedback på de ovan nämna 
avsnitten har varit en av del i en strävan att öka tillförlitlighet och 
trovärdighet (Guba och Lincoln via Bryman, 2012, s. 354) i den här 
kvalitativa studien, och en av form för respondentvalidering (Bryman, 
2012, s. 353). 
 
Slutligen intervjuades tempelrepresentanten (se bilaga 7 för 
intervjuguider). Ett syfte med denna intervju var att ta del av hennes 
beskrivning av vad hon representerar under ett studiebesök. 
Representantens perspektiv är inte fokus för denna studie utan fyller 
funktionen av att vara bakgrund. Även i denna intervju finns förstås risk 
för ojämna maktrelationer. För att skapa möjligheter för 
respondentvalidering (Bryman, 2012, s. 353) fick tempelrepresentanten 
ta del av den transkriberade intervjun. Inga kompletteringar eller 
korrigeringar gjordes dock av tempelrepresentanten.  

Data 
Den data som har producerats har som syfte att synliggöra elevers 
förståelseprocesser av levd religion genom olika undervisningsinslag. 
Med en utgångspunkt i Bachtins definition av förståelse som ett 
kommunikativt ansvarande (se ovan s. 68) utgörs data av elevers 
muntliga eller skriftliga yttrande i samband med vissa 
undervisningsinslag. Genom analys av dessa elevyttranden har elevers 
ansvarande rörande levd religion i olika undervisningsinslag 
identifierats. Jag intresserar mig inte för enskilda elevers 
förståelseprocesser utan analyserar elevyttranden på gruppnivå. Baserat 
på analysen av elevers förståelse i den designade undervisningen är 
ambitionen att utveckla kunskap om de religionsdidaktiska verktygen 
som ligger till grund för undervisningen. I tabellen på nästa sida (se 
figur 2, s. 104) framgår vilka analytiska nedslag som har gjorts med 
syfte att undersöka elevers förståelse av levd religion. 
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Del av 
studiebesöksorienterad 
undervisning 

Aktiviteter Data 

Förberedelser Skriftlig reflektion efter 
introduktion genom bilder, 
samt några 
gruppdiskussioner i 
samband med detta 

19 individuella texter 
(2 transkriberade 
gruppdiskussioner) 

Logg 1 (där elever lektionen 
före besöket ger uttryck för 
vad de tycker om buddhism 
just då och varför de tycker 
som de gör) 

26 individuella texter 

Elevers planerade frågor 
(gruppdiskussioner) 

4 transkriberade 
gruppdiskussioner 

Studiebesöket Elevers yttranden under 
besöket 

Transkriberat tal 
samt 
fältanteckningar 

Efterarbete Logg 2 (elevtexter)  
 

15 individuella 
huvudsakligen 
skriftliga loggar 
(varav 2 muntliga) 

Elevers gruppdiskussion 
efter besöket 

5 transkriberade 
gruppdiskussioner 

Examinationer 21 skriftliga 
examinationer 

Elevintervjuer Transkriberade intervjuer med 7 elever (se 
intervjuguide, bilaga 7) (15–30 min/elever) 

Intervju med 
tempelrepresentanten 

Transkriberad intervju (se intervjuguide, bilaga 7 ) 
(85 min) 

Intervju med läraren Anna Transkriberad intervju (se intervjuguide, bilaga 7) 
(50 min) 

Figur 2: Sammanställning av data 

 
Empirin i den här kvalitativa studien är omfattande i det att den täcker 
in hela undervisningssekvensen om buddhistisk tradition (9 lektioner 
med 7 nedslag). Syftet med detta är att, på gruppnivå, kunna följa ett 
förlopp av elevers förståelseprocesser och genom detta bidra med 
kunskap om de religionsdidaktiska verktygen som möjlighetsskapande 
och/eller hindrande för att utveckla elevförståelser av levd religion. En 
annan aspekt som gör empirin omfattande är att den rymmer 
elevaktiviteter från alla medverkande elever i klassen. Syftet med det är 
att genom spridningen mellan elever kunna nyansera kunskaper om 
elevers förståelse av levd religion och hur de didaktiska verktygen kan 
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bidra till sådan förståelse på olika sätt. En tredje aspekt som gör empirin 
bred är att den inte bara innefattar elevyttranden som berör levd religion 
specifikt, utan även religion generellt (genom exemplet buddhistisk 
tradition). De delar av dataproduktionen som efterfrågar förståelse av 
buddhism brett45 avser att fånga in elevers tal om buddhism generellt 
och i det identifiera om och i så fall vad som svarar an emot levd 
religion och vad som berör andra aspekter av religion. Andra delar av 
dataproduktionen46 har varit mer styrd mot elevförståelse av levd 
religion och specifikt inre mångfald. Den styrningen motiveras med att 
elevers förståelse av inre mångfald dels är ett ämnesinnehåll som 
undervisningen har haft som syfte att utveckla, dels ett 
forskningsintresse att undersöka. Dataproduktionen av elevyttranden 
startar i en bredare bachtinsk innebörd av förståelse som 
kommunikation (om än begränsad i ett utbildningssammanhang snarare 
än i ett existentiellt bildningssammanhang, se s. 68 f), men smalnar av 
och kvalificeras i analysen mot en förståelse av ett visst specifikt 
religionskunskapsämnesinnehåll, det vill säga levd religion. I nästa 
avsnitt redogörs för analysprocessen av studiens data. 
 

Analysprocess 
 
Data för denna studie är elevers yttranden om levd religion. 
Elevyttranden undersöks på gruppnivå, det vill säga jag följer inte 
enskilda elevers förståelseprocesser över tid. Genom identifiering och 
analys av hela klassens elevförståelseprocesser av levd religion i olika 
undervisningspraktiker har jag möjlighet att identifiera förutsättningar 
för en religionskunskapsundervisning som både bidrar och hindrar 
elevförståelser av levd religion. Även om det är en kvalitativ studie som 
inte kan uttala sig kvantitativt använder jag ibland uttryck som ”flera” 
eller ”många”. Det riskerar att framstå som ”kvasikvantifiering” 
(Bryman, 2012, s. 551). Avsikten är dock hela tiden att uttala mig om 
det som framträder i just den här avgränsade kontexten och rörande 
relationer inom denna.  
 
Jag har gjort en kvalitativ innehållsanalys där jag har analyserat elevers 
yttranden om levd religion utifrån de tre tidigare introducerade 
                                                
45 Logg 1, elevers förberedda frågor, besöket, delvis logg 2 samt examinationer. 
46 Skriftlig reflektion efter introduktion med bilder samt gruppdiskussion efter besöket.  
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analysområdena, nämligen elevers förståelse av inre mångfald, religiös 
praktik och upplevelsedimensioner av religion och religiositet. Hur 
dessa områden har identifierats (genom licentiatstudien, se s. 58), 
kontextualiserats (genom styrdokument, se s. 7, 88) och 
operationaliserats (genom studiens definition av förståelseprocesser 
och religionssociologiska teorier om levd religion, se s. 73ff) har 
tidigare redogjorts för. Den tidigare presenterade tabellen på s. 79 (figur 
1) ger en överblick av den beskrivna relationen mellan ämnesinnehåll 
och didaktiska verktyg, religionssociologisk teoribildning från 
McGuire (2008) och analysområden av elevförståelser av levd religion. 
 
Elevyttranden som ligger till grund för analysen har producerats genom 
sju olika undervisningspraktiker samt genom elevintervjuer (se figur 3, 
s. 107). Samtliga elevyttranden från undervisningspraktik 1-6 enligt 
figur 3 har kodats utifrån de tre operationaliserade analysområdena och 
därefter tolkats genom det analytiska ramverket. Även en fjärde 
”kategori”, benämnd ”övrigt”, har funnits med för kodningen av 
elevyttranden. I den kategorin hamnade elevyttranden som berörde 
trossatser mer generellt, jämförelser med andra religiösa traditioner, 
samhällsdiskurser om buddhism samt yttranden om hur 
trosrepresentanten besvarade frågor. Dessa yttranden har dock inte 
analyserats vidare. Elevyttranden i examinationer och intervjuer 
(undervisningspraktik 7 och 8 i figur 3 på nästa sida) har endast kodats 
och tolkats med utgångspunkt i de tre analysområdena av levd religion. 
Yttranden som inte rymdes inom dessa har inte beaktats, förutom ett 
undantag. Det gäller elevyttranden om den genomförda undervisningen 
specifikt och om religionskunskapsundervisning generellt från 
intervjuer. Dessa elevyttranden har kodats och tolkats utifrån elevers tal 
om de tre didaktiska verktygen. Yttrandena om religionskunskaps-
undervisning utgör ett komplement för kapitel 7 där de didaktiska 
verktygen analyseras i relation till elevers förståelse av levd religion.    
 
Inledningsvis analyserades (det vill säga kodades och tolkades utifrån 
operationaliserade analysområden av levd religion och definition av 
förståelse) alla elevers yttranden från en undervisningspraktik i taget 
(”vågrät” analys enligt tabell nedan). Med utgångspunkt i den ”vågräta” 
analysen analyserades därefter ett analysområde i taget genom hela 
undervisningssekvensen (”lodrät” analys enligt tabellen nedan). Den 
”lodräta” analysen är det som utgör grund för det första resultatkapitlet 
(kapitel 6) och den första forskningsfrågan 1: Vilka förståelser av levd 
religion ger elever på högstadiet uttryck för i undervisningen? Analysen 



107 
 

av elevförståelseprocesser genom de olika undervisningspraktikerna 
har sedan varit utgångspunkt för att besvara de två forskningsfrågorna 
”vilka religionsdidaktiska möjligheter och hinder i undervisningen kan 
identifieras mot bakgrund av elevers förståelser av levd religion?” samt 
”vilka möjligheter och hinder för skolämnet religionskunskap ger 
resultatet från forskningsfråga 1 och 2?”. 
 

Data från olika 
aktiviteter 

Elevers tal om 
inre mångfald 

Elevers tal om 
religiös praktik 

Elevers tal om 
upplevelsedimensioner 

1. Introduktion 
genom bilder  

   

2. Logg 1  
 

   

3. Elevers 
planerade frågor  

   

4. Elevers 
yttranden under 
besöket 

   

5. Logg 2 
  

   

6. Elevers 
gruppdiskussion 
efter besöket 

   

7. Examinationer 
 

   

8. Elevintervjuer 
  

   

Figur 3: Analysprocessens två delar: en ”vågrät” respektive ”lodrät” analys av 
elevförståelser av levd religion. 

Etiska överväganden 
Ett sätt att öka en kvalitativ studies tillförlitlighet i betydelsen 
trovärdighet är att forskningen är utförd enligt etiska regler för 
forskningen (Lincoln och Guba via Bryman, 2012, s. 354). I detta 
avsnitt motiveras etiska riktlinjer och överväganden som har beaktats i 
denna studie avseende relationen mellan forskare och medverkande i 
studien, informerat samtycke, dokumentation, dataskydd och 
arkivering samt personuppgifter. Föreliggande studie har genomgått en 
etikprövning och godkänts av etiknämnden (2017/33-31/5, se bilaga 2). 
Då denna studies dataproduktion påbörjades i mars 2017 så är det den 
då gällande versionen av Vetenskapsrådet God forskningssed (2011) 



 

 

108 
 

samt Codex – regler och riktlinjer för forskning (Vetenskapsrådet, 
2018) som ger etiska riktlinjer för studien.  

Forskarens relation med lärare och elever 
Läraren och jag hade en yrkesmässig men inte privat relation sedan 
tidigare. Det har varit en fördel och medvetet val eftersom vi hade något 
av en gemensam religionsdidaktisk plattform att utgå från. Det medför 
dock vissa problem att i text beskriva vår relation eftersom det skulle 
kunna göra det lättare att spåra vem läraren är och därmed även vilka 
eleverna är. Det är också, som tidigare nämnts, en anledning till att inte 
jag och läraren har för avsikt att publicera eller presentera något 
gemensamt om det vi har gjort.    
 
Relationen till eleverna var inte sådan att vi på förhand stod i 
beroendeställning till varandra. I information till klassen poängterades 
att jag inte hade något med elevers bedömning att göra. Eftersom jag 
närvarade vid undervisningen under en fyraveckorsperiod bidrog det 
dock till att jag lärde känna eleverna. De relationer som utvecklades 
uppmärksammades under hela forskningsprocessen. Till exempel valde 
jag att i första hand intervjua de elever som inte självmant sökt kontakt 
och pratat mer med mig under tiden i fält. 

Informerat samtycke 
Information och samtycke (Vetenskapsrådet, 2018) skedde i fyra steg. 
För det första informerades den medverkande läraren Anna om 
projektets syfte och vad medverkan skulle innebära. Hon gav sitt 
samtycke och informerades om att hon när som helst hade rätt att dra 
sig ur. För det andra gavs information till rektor och hen gav sitt tillstånd 
att genomföra studien under förutsättning att läraren ville medverka och 
att tillstånd från elever givits. För det tredje gavs muntlig information 
till elever om vad projektet gick ut på och vad deras medverkan skulle 
innebära. För det fjärde delgavs eleverna ett brev där de skriftligt gav 
sitt samtycke till att delta i studien (se bilaga 1). Vare sig i den muntliga 
informationen eller i medgivandebrevet beskrevs att ett didaktiskt 
verktyg som skulle undersökas var självreflektion. Anledningen till 
detta var en oro att sådan information skulle kunna leda fel då elever 
skulle kunna uppleva förväntan att referera till sig själva, vilket inte var 
syftet. Ett sådant val av vilken information som gavs inför samtycket 
kan förstås vara problematiskt, då elever inte upplystes om allt som kan 
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tänkas ske i undervisningen. Trots detta ansåg jag det vara av större vikt 
att inte elever skulle känna en förväntan att dela sina egna erfarenheter.  

Enligt lagen om etikprövning som avser människor ska barn över 15 år 
själva tillfrågas om samtycke under förutsättning att de inser vad 
forskningen innebär för hens del (Vetenskapsrådet, 2018). För elever 
som är under 15 år krävs dock vårdnadshavares medgivande. Det 
insamlade materialet producerades i undervisningen, vilket var en del 
av deras vardag och bedömdes således vara bekant för eleverna. I 
samtyckesbrevet beskrevs syftet med religionsdidaktisk forskning 
generellt och projektet specifikt. Eleverna informerades om hur 
dataproduktionen skulle gå till, det vill säga att material från i princip 
alla lektioner, diskussioner och skriftliga uppgifter skulle samlas in. Där 
informerades också om att deltagarna under studien kunde välja att 
avbryta deltagandet, även om de från början hade sagt ja. Både i brevet 
och muntligt informerades eleverna om sin rätt att när som helst avbryta 
studien utan att ange skäl (Vetenskapsrådet, 2018).  

Även tempelrepresentanten informerades om projektet och tillfrågades 
i förväg via mail. Hon gav sitt samtycke både till att medverka och att 
spela in ljud under besöket. 

Dokumentation, dataskydd och arkivering 
Forskningsmaterialet i form av texter och transkriberingar med elevers 
yttranden har behandlats konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67) 
och pseudonymiserats (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). Inga listor med 
personuppgifter har upprättats.  

Ljudinspelningar från undervisning, studiebesök och intervjuer har 
förvarats på låst, lösenordskyddad dator. En kodlista har även den 
förvarats på låst, lösenordskyddad, dator. Endast jag har haft tillträde 
till kodlistan för att under arbetets gång kunna gå tillbaka till 
originalkällorna i form av inspelningar och skriftligt material. När 
analysen var klar förstördes kodlistan. Endast det transkriberade 
materialet med avkodade, pseudonymiserade namn har använts i 
arbetsprocessen. Dessa åtgärder syftade till att skydda de deltagandes 
personliga integritet (enligt Helsingforsdeklarationen (2013) via 
Vetenskapsrådet, 2011, s. 69). När studien är klar kommer allt 
forskningsmaterial (inklusive ljudinspelningar) att förvaras inlåst i 
kassaskåp på Institutionen för humanistiska och samhällsvetenskapliga 
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ämnens didaktik, Stockholms universitet (jfr Vetenskapsrådet, 2011, s. 
71).   

Personuppgifter  
Studiens data består av elevers yttranden om levd religion och 
buddhism, vilket även är det som undervisningen fokuserade på. Inga 
frågor om elevers egen religiösa positionering har ställts vare sig inom 
ramen för undervisning eller i intervjuer. Däremot tog elever själva 
ibland upp det, liksom i licentiatstudien (Britton, 2014). I arbetet med 
licentiatstudien kontaktades etiknämnden på Karlstad universitet som 
bedömde det som att den studien, efter genomförda försiktighets-
åtgärder, inte var i behov av etikprövning. I samband med denna studie 
har dock en etikprövning gjorts eftersom det faktum att undervisning 
fokuserats och att den skulle sträcka sig över en längre tid gjorde att fler 
möjliga tillfällen skulle kunna uppstå då elever talar om egen 
positionering. Etiknämnden godkände studien med de försiktighets-
åtgärder som beskrivits (2017/33-31/5, se bilaga 2). I enlighet med 
personuppgiftslagen (Vetenskapsrådet, 2018) har inga register 
kopplade till individers trosuppfattning upprättats. För att minska risken 
att personernas identitet avslöjas av dem som känner till 
undersökningen så har inte mer detaljerade och avslöjande 
beskrivningar givits av personer, plats, skola och undervisning än vad 
som bedömts vara nödvändigt.  
 
I nästa avsnitt beskrivs den undervisning genom vilken elevyttranden 
producerats. 
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Kapitel 5: En designad studiebesöksorienterad 
religionskunskapsundervisning 

I detta kapitel beskrivs den designade studiebesöksorienterade 
religionskunskapsundervisningen. Som tidigare nämnts fyller 
undervisningen dubbla syften. Dels utgör den genomförda 
undervisningen metodiska förutsättningar för dataproduktion genom att 
det är där elevers yttranden produceras och förståelseprocesser 
analyseras och således är en förutsättning för forskningsfråga 1: Vilka 
förståelser av levd religion ger elever på högstadiet uttryck för i 
undervisningen?. Dels bidrar designen med en teoretisk kvalificering 
av tre religionsdidaktiska verktyg och därmed bidrar till forsknings-
fråga 2: Vilka religionsdidaktiska möjligheter och hinder i 
undervisningen kan identifieras mot bakgrund av elevers förståelser av 
levd religion? För att skapa möjligheter att diskutera didaktiska frågor 
som synliggörs har jag valt att beskriva den designade undervisningen 
relativt utförligt47. 
 
Kapitlet innehåller två huvudavsnitt där det första redogör för 
didaktiska val och verktyg för undervisningen. Det andra 
huvudavsnittet beskriver den studiebesöksorienterade undervisningen 
om buddhistisk tradition som ägde rum och som är fokus för denna 
studie48. I beskrivningen av undervisningen beskrivs den i sin helhet, 
det vill säga både det som syftar mot mitt och lärarens gemensamma 
syfte att bidra till elevers förståelse av levd religion, och det som syftar 
mot lärarens kursplansmål. I resultatkapitlen däremot fokuseras endast 
på elevers förståelse av levd religion (kap 6) och undervisningens 
bidrag till denna förståelse (kap 7). Kapitlet har för avsikt att dels 
synliggöra hur den teoretiskt kvalificerade undervisningen har ”satts i 
arbete”, dels fungera som bakgrund till de följande två resultatkapitlen.  

                                                
47 I bilaga 8 (se s. 282) presenteras i tabellform den genomförda undervisningens alla 
lektioner avseende syfte, innehåll, data och nedslag för analys. 
48 De didaktiska verktygen har dock förts in i undervisningen genom läraren Anna och mig 
redan i det föregående momentet om hinduisk tradition, vilket gör att vissa hänvisningar till det 
momentet också kommer att göras. 
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Religionsdidaktiska val och verktyg för undervisningen 
I detta avsnitt presenteras religionsdidaktiska val och verktyg som legat 
till grund för den designade undervisningen. Först presenteras de 
aktuella lärandemålen för undervisningssekvensen. Därefter 
presenteras och motiveras de tre religionsdidaktiska verktyg som 
uppmärksammades i licentiatstudien (Britton, 2014) och som har förts 
in i denna undervisning med syfte att vidga elevers förståelse av levd 
religion, nämligen individperspektiv, mångfaldsmodellen och 
självreflektion.  

Lärandemål och gemensam lärarerfarenhet  
Lärarens och mitt gemensamma syfte, baserat på vår gemensamma 
lärarerfarenhet, tidigare religionsdidaktisk forskning och med visst stöd 
i styrdokumenten, var att skapa en undervisning som bidrog till elevers 
förståelse av levd religion, definierat som inre mångfald, religiös 
praktik och upplevelsedimensioner av religion och religiositet49. Med 
grund i licentiatstudien (Britton, 2014) hade jag även skäl att tro att 
studiebesök har potential att bidra till elevers förståelse av levd religion, 
under förutsättning att besöket blir en del av en för syftet genomtänkt 
undervisning.  
 
Utöver målet att undervisningen skulle bidra till elevers förståelse av 
levd religion hade naturligtvis läraren planerat för visst innehåll och 
lärandemål som skulle behandlas under momentet. Dessa lärandemål är 
inte något som beforskas av mig men som spelar in i den bemärkelsen 
att de är med och sätter ramar för den designade undervisningen. För 
läraren Anna däremot är dessa lärandemål såklart en viktig del av 
undervisningen och även det som var fokus för examination och 
betygsättning. Lärandemålen tog sin utgångspunkt i styrdokumenten 
för religionskunskapsämnet. Det planerade innehållstemat var 
buddhistisk tradition (som en följd på hinduisk tradition) kopplat till två 
förmågor: 

• att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt 
olika tolkningar och bruk inom dessa  

                                                
49 Hur dessa områden har identifierats (genom licentiatstudien, se s. 58ff), kontextualiserats 
(genom styrdokument, se s. 90f) och operationaliserats (genom studiens definition av 
förståelseprocesser och religionssociologiska teorier om levd religion, se s. 73ff) har tidigare 
redogjorts för. 
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• att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet” (Skolverket, 
2011c) 

 
Det centrala innehållet som läraren bestämt att behandla var: 

• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, 
hinduism och buddhism,  

• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle,  
• Huvuddragen i världsreligionernas historia (Skolverket, 2011c).   
 

Upplägget att läsa en ”världsreligion” i taget utgick från lärarens 
terminsplanering, styrd av hennes tolkning av styrdokumenten.  
 
Undervisningen designades dels med utgångspunkt i ett för mig och 
läraren Anna gemensamt syfte att vidga elevers förståelse av levd 
religion samt i lärarens kursplansmål från styrdokumenten. Dels 
designades undervisningen med utgångspunkt i tre valda religions-
didaktiska verktyg som indikerats i licentiatstudien (Britton, 2014) (se 
figur 5, s. 120), samt i läraren Annas och min gemensamma 
lärarerfarenhet.   

Individperspektiv som religionsdidaktiskt verktyg  
Ett didaktiskt verktyg, genererat från licentiatstudien (Britton, 2014), 
som jag och läraren Anna valde att föra in i undervisningen, var 
individperspektiv, det vill säga att eleverna fick möta olika individers 
berättelser om sin religion och religiositet i undervisningen. Genom 
elevers möte med olika individers buddhismer ville vi att eleverna 
skulle få möta inifrånperspektiv och på så sätt skapa möjlighet till 
förståelse av att religion alltid är någons, levs av människor och att det 
inte finns en buddhism utan många buddhismer. Vi ville att elever 
genom undervisningen skulle uppmärksamma att det är flera aspekter 
omkring en person som spelar in och formar hur religionen tar sig 
uttryck och som inverkar på vilken roll religion kan spela för individen 
(jfr Ammerman, 2007; Jackson, 2002; McGuire, 2008, Orsi, 2003). 
Mötet med olika personers buddhismer var dels ett sätt att belysa hur 
religion och livstolkning kan vara med och forma personers identitet 
och liv på olika sätt, dels ett sätt att lyfta fram och skapa möjlighet att 
förstå inre mångfald.  
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Individperspektiv fördes in på flera sätt i den designade undervisning:  
 

1. Det första tillfället var första lektionen då buddhistisk tradition 
introducerades genom att elever fick möta bilder med bildtexter 
av olika personer som positionerar sig som buddhister.  

2. Vidare fick elever möta olika individers berättelser genom 
filmer och något tidningsreportage. Urvalet av filmerna gjordes 
med strävan att visa hur buddhistisk tradition kan vara med och 
forma en individs identitet, med strävan att visa på variation 
mellan olika buddhister samt med strävan att visa hur buddhism 
kan praktiseras på olika sätt.  

3. Under förberedelserna för studiebesöket uppmanades att 
formulera (och senare ställa) du-frågor, det vill säga frågor som 
vänder sig till representanten som individ snarare än som expert 
på buddhism (eller som representant för ”buddhister” generellt, 
se Britton, 2014, s. 181).  

4. Slutligen hade individperspektivet en plats i undervisningen 
genom mångfaldsmodellen (vilken beskrivs i nästa avsnitt) som 
eleverna använde för att analysera de berättelser de mötte.  

 
Genom dessa undervisningsinslag, i vilka individperspektivet fanns 
med, skapades möjligheter för mig som forskare att beforska elevers 
förståelseprocesser av levd religion i möte med individperspektiv.  

En mångfaldsmodell som religionsdidaktiskt verktyg  
Det andra religionsdidaktiska verktyget som fördes in i undervisningen 
var en framarbetad modell baserat på representations-begreppet i 
tolkande ansats, och som eleverna fick arbeta med i undervisningen. 
Detta didaktiska val har sin bakgrund i resultat från licentiatstudien 
(Britton, 2014). Där framkom det att gymnasieeleverna hade svårt att 
förena moskérepresentantens berättelse om islam med islam som lära 
eller filosofi/religiös tradition (Britton, 2014, s. 168f). Det visade sig 
också för vissa elever vara svårt att förstå hur representantens tal om 
islam relaterade till elevers egna erfarenheter av islam såsom eleverna 
mött traditionen levd och praktiserad (Britton, 2014, s. 169f). Från detta 
föddes idén att utveckla och låta elever använda en modell som tar sin 
utgångspunkt i representations-begreppet i en tolkande ansats och 
rörelsen mellan de tre nivåerna individ-grupp-tradition från en tolkande 
ansats. Till skillnad från det ovan beskrivna religionsdidaktiska 
verktyget individperspektiv och självreflektion (se nedan), har 
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mångfaldsmodellen varit en konkret modell som eleverna arbetat med 
och som haft för avsikt att fungera som analysverktyg för eleverna. 
Avsikten med mångfaldsmodellen var att bidra till elevers förståelse av 
varför en religiös tradition kan ta sig så olika uttryck, att relatera olika 
representationer till varandra samt förståelse av hur livstolkning kan 
vara med och forma en individs identitet.  
 
När mångfaldsmodellen arbetades fram förhöll vi oss till flera 
utgångspunkter, nämligen till representations-begreppet i en tolkande 
ansats, kursplansmål (såsom identitet, livsfrågor och den specifika 
religiösa traditionen50) samt till tidigare undervisning, det vill säga vad 
eleverna hade gjort i föregående moment tillsammans med läraren.  
Mångfaldsmodellen beskrivs nedan51.  
 
Modellens inre kärna (gult och blått i modellen, se figur 4, s. 116) 
hänvisar till individnivå. Bakgrunden till det innersta gula är en övning 
som klassen gjort tidigare, nämligen att göra egna 
identitetsgarderober52. Individen och dess identitetsgarderob sattes i 
mitten av modellen (det gula). Därefter tillades en identitetskarta (det 
blå i modellen), det vill säga några exempel på olika grupptillhörigheter 
som kan vara med och både påverka och bli påverkade av individens 
identitet, till exempel familj, vänner, land/stad/stadsdel, historia, sociala 
medier, samtid, kön, ålder och livstolkning53. Idén med identitetskartan 
är inspirerad av ”Facing History and ourselves”. En anledning till att 
identitetskartan infogades i modellen var att vi såg en risk med att 
religionens roll i identitetsskapandet skulle bli överdimensionerad när 

                                                
50 När mångfaldsmodellen introducerades för eleverna första gången arbetade de med hinduisk 
tradition. När eleverna sedan fortsatte att använda modellen under avsnittet om buddhistisk 
tradition gjordes mindre anpassningar till just buddhistisk tradition, framförallt när det gäller 
nivån grupptillhörigheter och inriktningar. 
51 Att illustrera representations-begreppet från en tolkande ansats som en koncentrisk 
cirkelmodell inspirerades av Whitworth (2009, s. 118). 
52 Inspirerad av en övning i boken ”Tro, hopp och fördom: religion som resurs i mötet med den 
andra” (Kjellsdotter Rydinger & Al Tawalbeh, 2014) hade läraren Anna tidigare (innan denna 
studie påbörjats) låtit eleverna göra egna identitetsgarderober. I korthet gick övningen till så 
här: Genom att vika in den yttre fjärdedelen på vardera sida av ett papper skapades ett 
skåp/garderob med två dörrar som kan öppnas och stängas. Elever ombads att skriva om sig 
själva genom att skilja mellan det inre (det vill säga det som finns inom individen men inte 
nödvändigtvis syns) och det yttre (det vill säga yttre faktorer vilka bland annat kan signalera 
tillhörighet). Det yttre skrevs på garderobsdörrarnas utsida och syntes när skåpet är stängt, 
medan det inre skrevs inne i skåpet/garderoben och endast syntes när dörrarna öppnades.  
53 En ruta lämnades tom för att markera att det som tas upp i förståelseverktyget endast är 
exempel på vad som kan påverka.  
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identitet studeras inom ramen för religionskunskapsämnet. Andra 
grupptillhörigheter och omständigheter såsom familj, var någon bor, 
etnicitet, utbildning et cetera (det blå i modellen) riskerade att få 
underordnad betydelse. Förhoppningen var att modellen med detta 
tillägg, i kombination med att elever mötte flera individers berättelser, 
skulle skapa möjligheter för dem att även få syn på det som inte är 
religion och därmed även få möjlighet att diskutera hur stor del av en 
persons identitet som är religion/livstolkning.  
 

  
Figur 4: Mångfaldsmodellen  

 
Nästa cirkel (den mörkt orangea, se Figur 4 ovan) fokuserar på identitet 
och religion/livstolkning. Då tillkommer nya grupptillhörigheter såsom 
inriktningar (inom buddhistisk tradition), land där religionen 
praktiseras och om hen lever klosterliv eller ej54.  
                                                
54 Även om Jackson (2002) betonar att en individ har många olika grupptillhörigheter och att 
till exempel etnisk tillhörighet kan vara viktigare än religiös inriktning så är det främst religiösa 
inriktningar som han lyfter fram som religionsspecifika grupptillhörigheter. Här valdes dock att 
även lyfta om personen lever klosterliv eller ej. Självklart kunde andra grupptillhörigheter tas 
upp i samband med buddhism. När eleverna introducerades för modellen var det i samband med 
hinduisk tradition. Där var det andra grupptillhörigheter som skrevs in i modellen, t ex kast, var 
i Indien en bor men även andra religioner. Tillägget med andra religioner ansågs vara relevant 
på flera sätt; dels eftersom det inom hinduisk tradition i Indien inte är ovanligt att till exempel 
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Den yttersta cirkeln (den ljusare orangea, se Figur 4, s. 116) rymmer i 
modellen olika exempel på livsfrågor. Syftet med att vi valde att lyfta 
fram livsfrågor var att illustrera att en religiös tradition, i det här fallet 
buddhistisk tradition, både kan ställa och hjälpa till att besvara frågor 
som är någons, snarare än att ”bara” bestå av ett antal begrepp där 
sammanhang riskerar att få nedtonad roll55. Med Jacksons (2008) 
beskrivning av den stora traditionen genom trädmetaforen så åsyftas 
dels någon form av gemensam kärna vilken kanske har sin bas i skrifter 
och den ”lärda” traditionen (stammen på trädet). Kopplat till livsfrågor 
så kan frågorna besvaras med en sådan utgångspunkt. Dels åsyftar 
Jackson individers olika representationer (löven på trädet) som 
tillsammans utgör den stora traditionen. Kopplat till livsfrågor betyder 
det att alla individer har sitt individuella svar på frågorna. De svaren i 
sin tur är konstruerade i ett samspel med olika grupptillhörigheter och 
inriktningar (grenarna på trädet). 
 
Mångfaldsmodellen introducerades för eleverna redan när de läste om 
hinduisk tradition och identitet och då fick de även göra en avslutande 
examinerande uppgift där de med utgångspunkt i modellen förklarade 
hur hinduism kan vara med och forma en persons identitet (se bilaga 3). 
Sedan återkom modellen under momentet om buddhistisk tradition vid 
tre tillfällen:  
 

1. Första gången var i samband med en diskussionsuppgift utifrån 
fotografier av olika buddhister då eleverna genom att hänvisa 
till modellens olika delar skulle diskutera och förklara varför de 
trodde att personernas olika buddhismer skiljer sig åt.  

2. Det andra tillfället var i uppföljningen av besöket. Då använde 
eleverna modellen som utgångspunkt och verktyg för att 
resonera om varför representantens bild av buddhism ser ut som 

                                                
fira religiösa högtider från olika traditioner, dels generellt att individen färgas av sina 
omgivande kontexter och ofta plockar upp saker från olika religiösa traditioner i sitt liv 
(Ammerman, 2007, McGuire, 2008 etcetera). Det senare motiverar att andra religioner borde 
ha varit med även i samband med buddhistisk tradition, vilket också analysen visar och som 
diskuteras längre fram.  
55 En fundering som Anna hade var att livsfrågor, enligt hennes tolkning av styrdokumentet, 
egentligen ska behandlas i samband med populärkultur och inte i samband med en religiös 
tradition. Vi enades dock om att det var värt att pröva att låta livsfrågorna finnas med i samband 
med religiösa traditioner och vara ett sätt att hjälpa elever att skapa sammanhang och kanske 
även minska avståndet mellan eleverna själva och det som skulle studeras. 
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den gör genom att fokusera på de olika nivåerna och hur dessa 
samspelar.  

3. Det tredje tillfället var i en (valbar) examinationsfråga där elever 
genom begreppen individ, grupptillhörigheter och tradition 
skulle jämföra olika buddhistiska representationer som de mött 
i undervisningen.  

 
För de elever som blev intervjuade fördes modellen även in där genom 
att jag bad dem att förklara inre mångfald inom islam (alltså en annan 
religiös tradition som de tidigare studerat) genom att utgå från modellen 
(se intervjuguide, bilaga 7). Genom dessa undervisningsinslag, i vilka 
mångfaldmodellen fanns med och användes av eleverna, skapades 
möjligheter för mig som forskare att beforska elevers förståelse-
processer av inre mångfald som en del av levd religion, samt hur 
modellen bidrog respektive hindrade elevernas förståelse av levd 
religion.  

Självreflektion som religionsdidaktiskt verktyg 
Det tredje religionsdidaktiska verktyget som användes i undervisningen 
med syftet att bidra till elevers förståelse av levd religion var 
självreflektion. Licentiatstudien visar dels att elever utgår från egna 
erfarenheter och föreställningar i mötet med en individs berättelse om 
sin tro, dels att den egna utgångspunkten påverkar hur de tolkar det de 
möter (Britton, 2014, s. 170). Robert Jackson diskuterar detta i termer 
av reflexivitet och menar att vi alltid ser det nya vi möter genom den 
egna livstolkningen och att det är med och formar vår förståelse (2002, 
s 130). Bachtin (1997) talar om hur alla yttranden rymmer återklanger 
av andra yttranden och på så sätt är med och formar vår förståelse.  
 
Syftet med att föra in självreflektion i undervisningen var att underlätta 
för elever att både få syn på egna föreställningar och att fundera över 
hur dessa finns med i deras tolkningar, det vill säga att utveckla elevers 
reflexiva förhållningssätt.  
  
Självreflektion fördes in på olika sätt i undervisningen:  
 

1. Första tillfället var när eleverna i logg 1, tidigt under momentet, 
blev ombedda att skriva vad de tyckte om buddhism just då, i 
detta skede samt motivera varför de tyckte som de gjorde.  



119 
 

2. Ett annat tillfälle var när eleverna formulerade frågor inför 
besöket som utgick från dem själva (jag-frågor), det vill säga 
runt något de verkligen undrade över.  

3. Själva vistelsen i templet var ett ytterligare tillfälle för 
självreflektion. Elevers upplevelser av att vara i templet, att 
delta i det som skedde under besöket och att observera och 
reflektera runt det efteråt var aktiviteter genom vilka jag och 
läraren ville uppmärksamma elever på artefakter, religiös 
praktik, estetik och upplevelsedimensioner av religion och 
religiositet. Vidare uppmuntrade vi eleverna att under besöket 
fotografera något som de fastnade för.   

4. Efter besöket skrev elever logg (Logg 2) där de bland annat 
skulle lyfta fram saker som de upplevde som vackra, spännande 
och svåra att förstå. 

5. Det sista tillfället då självreflektion fördes in i undervisningen 
var då eleverna arbetade med två utvalda buddhistiska begrepp, 
dãna (generositet) och dukkha (otillfredställelse), som de skulle 
koppla till sin egna erfarenheter och förståelser av begreppens 
innebörd. 

 
Slutligen kan även valet att arbeta med både hinduisk och buddhistisk 
tradition och filosofi kopplat till identitet och livsfrågor ses som ett sätt 
att föra in självreflektion. Det var ett försök att göra undervisningen mer 
kopplad till att vara människa och på så sätt underlätta för elever att 
relatera både till individer som positionerar sig i den religiösa tradition 
som studeras och till sig själva. Detta även om eleverna inte arbetade 
med livsfrågor genom att besvara dem från ett personligt perspektiv. 
Genom dessa undervisningsinslag, i vilka självreflektion fanns med, 
skapades möjligheter för mig som forskare att beforska hur återklanger 
av andra yttranden (jfr Bachtin, 1997) och hur egen livstolkning spelar 
in i elevers förståelseprocesser av levd religion. 
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Gemensamt 
syfte (för lärare 
och forskare) 

Kursplansmål 
(styrande för 
läraren) 

Didaktiska 
verktyg (från 
licentiatstudien 
(Britton, 2014)) 

Hur de didaktiska 
verktygen sätts i 
arbete (genom 
lärarens och 
forskarens 
gemensamma 
design) 

Förståelse av levd 
religion, 
definierat som: 
  
- Inre mångfald, 
(från licentiat-
studien, stöd i 
RE-ämnets syfte) 
 
 
- Religiös praktik 
(från licentiat-
studien, stöd i 
RE-ämnets syfte) 
 
 
-Upplevelse-
dimensioner av 
religion och 
religiositet (från 
licentiatstudien, 
stöd i annan 
religionsdidaktisk 
forskning och 
gemensam 
lärarerfarenhet) 
 
 

Förmågor:  
- Analysera buddhism 
samt olika tolkningar 
och bruk inom dessa, 
- Reflektera över 
livsfrågor och sin 
egen och andras 
identitet, 
- Källkritik 
 
 
Centralt innehåll:  
- Centrala 
tankegångar och 
urkunder i buddhism. 
- Varierande 
tolkningar och bruk 
inom buddhism i 
dagens samhälle. 
- Huvuddragen i 
buddhistisk traditions 
historia. 
- Hur religioner och 
andra livsåskådningar 
kan forma 
människors 
identiteter och 
livsstilar. 

Individperspektiv 
 

- Bilder (lek 1) 
- Filmer (lek 3, 6-
8), - Du-frågor 
(förberedelse och 
att ställa under 
besök (lek 3-4) 
 
 

Mångfaldsmodellen 
(från  
representations-
begreppet i en 
tolkande ansats) 

- Introducerades 
under avsnittet om 
hinduisk tradition 
- Bilduppgift (lek 
1) 
- Uppföljning av 
besöket (lek 5) 
- Examination (lek 
9) 

Självreflektion - Logg 1(lek 3),  
- Tempelbesök 
(inklusive jag-
frågor, observation 
och fotografering 
(lek 4)  
- Logg 2 (inklusive 
dokumenterad 
observation) (lek 
4),  
- Arbete med två 
begrepp från 
Erricker (2010) 
(lek 6-8) 

Figur 5: Sammanställning av utgångspunkter, ramar och innehåll för den designade 
undervisningen. 



121 
 

En studiebesöksorienterad undervisning om buddhism  
I detta avsnitt beskrivs och diskuteras den designade undervisningen. 
Det är den här undervisningen som utgör grunden för empirin i studien 
och det är genom denna som jag i de följande resultatkapitlen 
undersöker hur studiebesöksorienterad undervisning kan bidra till 
elevers förståelse av levd religion. Med strävan att skapa transparens i 
studien kommer jag här att beskriva innehållet i undervisningen relativt 
utförligt. Lektionerna beskrivs kronologiskt. Varje lektion varade 60-
80 minuter. Inledningsvis presenteras dock översiktligt något av det 
som gjordes i det föregående undervisningsmomentet om hinduisk 
tradition.  
 
Vi i detta avsnitt syftar genomgående på mig och läraren Anna. 

Introduktion av individperspektiv och mångfaldsmodellen  
Eleverna introducerades både för individperspektiv och mångfalds-
modellen i samband med ett moment om hinduisk tradition (under fyra 
lektionspass). Eleverna fick då möta olika berättelser (genom text och 
film) från personer som positionerade sig inom hinduisk tradition.  
 

Eftersom Anna var mycket tydlig med att eleverna inte var vana med 
att arbeta med modeller, så var vi måna om att de skulle få använda 
mångfaldsmodellen flera gånger, i detta sammanhang för att visa hur 
olika grupptillhörigheter i kombination med hinduisk tradition formar 
en individs identitet. Vi valde också att bryta ner och omorganisera 
mångfaldsmodellens delar på ett annat sätt, men med samma 
benämningar och färger, för att eleverna skulle känna igen sig (se Figur 
6 , s. 122).  
 
Först presenterades ett exempel där vi hade sorterat en individs 
berättelse utifrån den nya modellen för att eleverna sedan skulle göra 
detsamma själva utifrån individers berättelser som de mötte genom text 
och film. Bilden på nästa sida (se Figur 6) är ett exempel på en 
gemensam uppföljning av en reportagetext från läroboken. Syftet med 
detta var att synliggöra för eleverna hur olika nivåer (individ, grupp och 
tradition) samspelar i personens beskrivning av sin religiositet.  
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Figur 6: Omorganiserad mångfaldsmodell i kombination med identitetgarderob. 

 
Momentet om hinduisk tradition avslutades med en skrivuppgift där 
eleverna skulle besvara frågan På vilket sätt kan hinduism vara med och 
skapa en individs identitet?  I instruktionerna uppmuntrades eleverna 
att diskutera hinduisk identitet med utgångspunkt i mångfalds-
modellens olika cirklar och delar, konkreta exempel från personer de 
mött i undervisningen, begrepp samt inre och yttre aspekter av identitet.  
 
När eleverna således påbörjade momentet om buddhistisk tradition 
hade de erfarenhet av att analysera individers berättelser med 
mångfaldsmodellen som verktyg. Undervisningsupplägget om 
buddhistisk tradition presenteras nedan. 

Lektion 1: Bred representation genom bilder 
Ett mål med undervisningen var att belysa inre mångfald. Därför ville 
vi redan inledningsvis uppmärksamma elever på detta, dels genom att 
eleverna fick möta olika bilder av Siddharta Gautama (historiska 
Buddha), dels genom att de fick möta och diskutera bilder på olika 
personer som positionerar sig som buddhister.  
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Collaget av Buddha-bilder följdes upp med en gemensam diskussion 
om hur eleverna, trots olika estetiska uttryck, kunde se att alla 
föreställer Buddha samt varför de såg så olika ut (se Figur 7 nedan). 
Syftet med collaget var att synliggöra variation och hur kontexten är 
med och formar estetik samt att buddhism finns på olika ställen i 
världen.  
 

 
Figur 7: Collage av bilder på Siddharta Gautama. 

Därefter fördes individperspektivet in genom bilder på 10 olika 
personer som positionerar sig inom buddhistisk tradition. Varje bild 
följdes av en bildtext som beskrev vilken buddhistisk inriktning 
personen tillhörde och eventuellt någon mer information. De utvalda 
personerna hade olika etnicitet, kön, ålder, geografisk hemort, 
buddhistisk inriktning samt var konvertiter eller socialiserade in i 
buddhism. Det fanns också en bild på Dalai Lama med texten att han 
bland annat fått Nobels fredspris samt en bild på en ung buddhistmunk 
med ett vapen i sin hand. Syftet med bilderna var att visa att buddhism 
levs av många olika individer och att den kan ta sig olika uttryck. 
Genom bildvalen ville vi även uppmärksamma olika typer av religiös 
praktik (till exempel dãna, meditation, offer, bön, karate och 
textstudier).  
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Efter en gemensam genomgång av bilderna och bildtexterna, ombads 
eleverna att diskutera den mångfald som bilderna illustrerar utifrån 
några frågor (se Figur 8 nedan). I samband med den uppgiften 
uppmuntrades eleverna att använda de olika delarna av mångfalds-
modellen för att förklara hur inre mångfald kan uppstå. Några elever 
resonerade med utgångspunkt i modellen i stora drag medan andra 
pratade mer förutsättningslöst. 
 
 

 
 

Figur 8: Introducerande uppgift till avsnittet om buddhistisk tradition. På denna 
bild som eleverna fick framför sig saknas bildtexterna, men de såg ut t ex så här: 
”Vietnamesisk mahayanabuddhistisk nunna”, ”Skådespelare och tibetansk buddhist 
som tror på Gud”. 

Lektion 2: Grundtankar och begrepp i buddhistisk tradition 
Syftet med lektion 2 var att eleverna skulle få grundkunskaper om 
buddhistisk tradition som dels skulle skapa grund för att få förståelse av 
buddhistiska begrepp och grundtankar, dels skapa möjligheter att 
jämföra hinduisk och buddhistisk tradition56. Innehållet i lektionen 
berörde buddhistisk lära och i viss mån ett historiskt perspektiv. Anna 
hade en 20 minuter lång genomgång som följde ett liknande upplägg 
som avsnittet om hinduisk tradition (ursprung, lära, riktningar, religiösa 
texter) med syftet att skapa möjligheter för elever att jämföra. De 

                                                
56 Det jämförande perspektivet mellan olika religioner var något som läraren Anna poängterade 
att det skrivs fram i styrdokumenten och även efterfrågas i nationella prov i religionskunskap. 
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begrepp som eleverna efter genomgången skulle definiera var 
medkänsla, dãna, dukkha, livstörst/begär, nirvana, Buddha, De fyra 
ädla sanningarna, Den åttafaldiga vägen, karma, munk/nunna, 
lekman/kvinna.  
 
De flesta eleverna arbetade med begreppsdefinitioner på egen hand men 
några tillsammans. Lektionen avslutades med att eleverna erbjöds en 
extra lektion av läraren för att träna inför nationella provet i geografi 
som snart skulle äga rum. Konkurrens om, och bristen på, 
undervisningstid var ett faktum. 

Lektion 3: Planerade frågor till trosrepresentanten  
Under den tredje lektionen planerade eleverna frågor till tempelbesöket. 
Eleverna hade inte vid tidigare studiebesök ägnat lektionstid åt att 
förbereda frågor och läraren Anna var positiv till att pröva detta.  Som 
grund med arbetet att formulera frågor ville vi dock att eleverna skulle 
få en repetition och uppföljning av begreppen de arbetat med samt att 
begreppen sattes in ett sammanhang där de ”blev någons”. De såg 
därför filmen Världsreligioner i Sverige – Buddhism (Björemyr 2012). 
Filmen innehöll dels en genomgång av buddhistiska begrepp liknade 
den genomgång som Anna hade haft föregående lektion, dels ett kort 
reportage om en svensk ung konvertit samt ett samtal mellan tre 
ungdomar som berättade vad buddhism betyder för dem.  
 
Därefter introducerade Anna kort de typer av frågor som eleverna skulle 
förbereda att ställa till tempelrepresentanten (jfr Britton, 2014, s. 181):  

Expert-frågor, dvs frågor som vänder sig till representanten i egenskap av att 
vara mycket insatt i buddhism. 
Du-frågor, dvs frågor som vänder sig till representanten som person och som 
relaterar till hens egna erfarenheter, upplevelser och motivation till att leva som 
buddhist  
Jag-frågor, dvs frågor som utgår från dig själv. 

 
Det didaktiska syftet var för det första att uppmärksamma elever på att 
olika typer av frågor ger olika typer av svar. För det andra ville vi styra 
in eleverna på att även formulera du-frågor som riktar sig till 
representanten som individ och därmed få ett personligt perspektiv. 
Detta var något som uppmärksammades vara svårt för eleverna i 
licentiatstudien samtidigt som denna typ av frågor skulle kunna komma 
åt dimensioner av religion och religiositet som annars kan vara svåra att 
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få syn på, till exempel personliga erfarenheter, motivation till religiös 
praktik och religionens meningsskapande dimension (Britton, 2014, s. 
96f). Läraren och jag bestämde också att lägga till en kategori som vi 
kallade ”jag-frågor”, det vill säga som utgick från eleven själv. Vår 
tanke med denna kategori var att locka fram mer existentiella frågor 
liknande några som identifierats i licentiatstudien (till exempel hur en 
vet att en tror på Gud?) (Britton, 2014, s. 102).  
 
Eleverna arbetade parvis eller i grupper med att förbereda olika frågor 
till tempelrepresentanten. I slutet av denna lektion, precis innan 
studiebesöket, skrev eleverna logg 1 om vad de tyckte om buddhism så 
här långt, samt varför de tyckte som de gjorde. Syftet med loggen var 
dubbelt. Dels var det ett sätt för eleverna att få syn på vad de tänkte just 
då om buddhism, dels var det ett sätt för mig som forskare att få syn på 
vad de hade med sig i relation till levd religion från de första tre 
lektionerna och vidare in i besöket. Eleverna ombads att besvara frågan: 

Just nu: Vad tycker du om buddhism? Varför? 
 
Eleverna skrev individuellt under 10 minuter och de visste att det endast 
var jag som forskare som skulle läsa. Anledningen till att inte Anna läste 
dessa var att eleverna bad om detta. Eftersom vi inte hade för avsikt att 
gemensamt gå igenom loggarna bestämdes att det bara var till mig som 
forskare som de skrevs. 

Lektion 4: Tempelbesök 
Tempelbesöket ägde rum under lektion 4, en eftermiddag på elevernas 
schemalagda tid. Läraren Anna hade fått ”låna” en lektion från en 
kollega. Baserat på licentiatstudien ville vi lägga besöket relativt tidigt 
under momentet för att ha tid till efterarbete (Britton, 2014, s. 186), men 
samtidigt att eleverna skulle ha en viss grund före besöket. Att besöket 
skulle ligga lämpligt i tid, både didaktiskt och rent praktiskt så att det 
gick att få ihop schemamässigt, var viktigare än val av tempel att besöka 
(se ovan s. 92f). 
 
I samband med studiebesöket aktualiserades individperspektiv såväl 
som självreflektion. För det första så var besöket ett tillfälle att föra in 
ett individperspektiv. Genom att uppmana elever att även formulera du-
frågor ville vi lyfta fram det perspektivet ytterligare. För det andra 
framkom det i licentiatstudien att finns det skäl att tro att besök är ett 
tillfälle att föra in självreflektion i undervisningen, inte minst i form av 
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egna upplevelser (se Britton, 2014, s. 127f). Läraren Annas motiv för 
att genomföra studiebesök generellt var att det är ett tillfälle för eleverna 
att få uppleva religionen även om de själva inte är en del av tron. För 
det tredje såg vi studiebesöket som ett sätt att uppmärksamma religiös 
praktik, genom att eleverna skulle få se artefakter och antingen se, ta 
del av eller höra någon tala om religiös praktik. För det fjärde var 
besöket ett tillfälle för eleverna att få mer kunskap och förståelse av 
centrala tankegångar och begrepp inom buddhistisk tradition. Genom 
representantens tal och elevernas expertfrågor skapades tillfälle till 
detta.  
 
Klassen åkte tillsammans med läraren, mig och en VFU-kandidat till 
det buddhistiska templet. Alla elever utom en var närvarande. När 
eleverna kom fram till villan som låg i ett bostadsområde uttryckte 
många en förvåning att det var ”ett helt vanligt hus”. Inne i kapprummet 
möttes vi av en doft av mat som någon associerade till köttfärssås. De 
flesta elever tog av sig sina jackor, men någon elev verkade tveksam 
och kanske lite rädd att lämna sin i hallen. Väl inne i tempelrummet såg 
de flesta elever ut att tycka att det var mysigt och lite spännande att sitta 
på golvet på kuddar. Rummet var smyckat med tankas, ett skåp med 
texter inslagna i tygfodral, en gonggong, lampor, ett altare, statyer, 
offerskålar och bild på en tidigare lama. Det var mycket färger och doft 
av rökelse. Eleverna ombads av representanten att sitta, men inte ligga, 
på golvet på färgglada kuddar.  
 
Representanten hälsade oss välkomna och bad alla att vara tysta 
eftersom vi var i ett stilla rum. Läraren påminde eleverna om att stänga 
av sina mobiltelefoner och jag talade om att eleverna innan de gick 
därifrån skulle fotografera något som de fastnat för på ett eller annat 
sätt. Representanten inledde sin presentation med en avslappning där vi 
alla ombads att sitta stilla och tysta: 

Men jag säger inte så mycket mer eftersom jag sa redan att det här är ett stilla 
rum, det är skönt, man bara kan slappna av och lämna alla tankar som ni hade 
med in därhän och bara var här och nu och sitta två tysta minuter här. Bara 
slappna av och vara här. Och känn in stämningen och rummet. Eller bara lyssna 
på din andning. (Tempelrepresentanten under besöket) 

  
Eleverna var tysta och huvudsakligen koncentrerade, men någon rörde 
sig lite på grund av obekväm sittställning, någon annan gäspade eller 
fnissade och ytterligare någon låtsas-pratade utan ljud. 
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Därefter började tempelrepresentantens presentation då hon talade om 
att allt i livet upplevs inombords och att vi behöver slappna av för att se 
det som sker, förstå hur allt hänger ihop, upptäcka vår egen potential 
och att vi duger som vi är och alla levande varelser är goda. Vidare 
förklarade hon att Buddha talade om detta, kom med en metod, där 
bland annat meditation ingår och riktlinjer för hur vi ska leva, men att 
vi bara ska följa dessa riktlinjer om vi tycker att de fungerar. I sitt tal 
betonade hon att individen själv ska undersöka huruvida det stämmer 
det som buddhistisk lära lär ut. Representanten berättade också att hon 
själv var född kristen och hade blivit buddhist i sin ungdom.  
 
Representanten talade i 20 minuter och under den tiden var det endast 
en elev som antecknade. Sedan blev det dags för eleverna att ställa sina 
frågor. De ställde 12 frågor (plus följdfrågor) och dessa besvarades 
under ca 40 minuter. Från representantens håll avslutades besöket som 
det började, nämligen med en kort avslappning där vi guidades att sitta 
med rak rygg, slappna av och följa vår in- och utandning: 

Slappna bara av i alla muskler, spänningar. Andas ut och in och andas naturligt, 
följ andningen, [några rör sig, andas kanske överdrivet ut, få blundar men] var 
bara här och nu, [någon gäspar] ja man blir lite sömning kanske he, he, här 
handlar det om att vara vaken, vi sitter tysta och är vakna, det är något annat, 
he, he, ibland blir det också så att man vill gärna skratta, något lossnar lätt. 
Frihetskänsla kan ganska snabbt komma. Det är något som ni kanske kan ta 
med hem. Släpp allt jobbigt och sedan få frisk energi i sig. Yes, hee. Det var 
roligt att träffa er. (Tempelrepresentanten under besöket) 
 

Några elever rörde sig lite under avslappningen, någon gäspade och få 
slöt ögonen.   
 
Besöket avslutades med att eleverna gick runt och fotograferade i cirka 
10 minuter, med uppgiften att fotografera något som de fastnade för. 
Syftet var att uppmärksamma miljön och de artefakter de mötte. Detta 
engagerade eleverna. En elev fotograferade till exempel en blomma 
som hen associerade till sin mormors kaffekopp, medan en annan 
hittade en klocka och ett bönehjul som hen kände igen från dataspelet 
Farstrider (World of Warcraft). Några elever tog också tillfället att 
under denna stund fortsätta att ställa frågor till representanten och då 
runt det som de såg omkring sig.  
 
När eleverna var klara fick de med sig en läxa (det vill säga logg 2, se 
bilaga 4) som de hade att skriva (eller spela in muntligt) till nästa 
lektion. Eleverna lämnade templet på egen hand eller tillsammans med 
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läraren och deras skoldag var slut. Ett syfte med läxan (logg 2) var att 
ge elevernas upplevelser utrymme genom att be dem att fundera över 
något de tyckte var fint, nytt, spännande och förvånande i den 
uppföljande skriftliga reflektionen. Detta var också något som Anna 
gjort i samband med moskébesöket och som hon tyckte hade synliggjort 
dimensioner av religion som annars riskerade att försvinna i 
undervisningen. Vidare bad vi eleverna att göra en observation där de 
bland annat skulle beskriva stämning, lukter och ljud, vilket också 
refererade till deras egna upplevelser. Observationsuppgiften fick 
eleverna att i efterhand tänka på den omgivande miljön, vad de sett och 
stämningen i rummet. Eftersom de fick uppgiften när de gick därifrån 
så skrev de flesta den när de kom hem (eller flera dagar senare) och 
gjorde således observationen ”från minnet”. Om eleverna skulle träna 
på att göra en observation och kanske få syn på ännu mer så hade de 
behövt tid för detta på plats. Återigen var tiden en faktor som tvingade 
oss att prioritera. 

Lektion 5: Upplevelser och representation  
Den första religionskunskapslektionen efter besöket hade föregåtts av 
nationellt prov i geografi. Läraren Anna, som har flerårig erfarenhet av 
nationella prov, hade flaggat för att eleverna skulle vara trötta och att 
lektionen därför inte skulle vara alltför krävande. Vi kom överens om 
att trots det följa vår ursprungliga plan att låta eleverna diskutera det 
som de hade varit med om under besöket. Detta gjordes utifrån tre 
huvudfrågor som handlade om 1) vad de själva hade fastnat för under 
tempelbesöket, 2) vad de tänkte om studiebesök som en källa till 
kunskap om buddhism samt 3) hur de med utgångspunkt i 
mångfaldsmodellens olika delar kunde förstå den buddhism som de 
mötte under besöket.  
 
Efter att eleverna gemensamt med läraren Anna hade delat erfarenheter 
av nationella provet så repeterade jag kort mångfaldsmodellen med 
eleverna. Tanken var att de skulle använda denna i den tredje frågan. 
Därefter blev de indelade i grupper om fem och diskuterade frågorna.  
 
I samband med den första frågan (se fråga 1 i Figur 9, s. 130) delade 
eleverna under gruppdiskussionen med sig av personliga upplevelser av 
besöket när de skulle tala om något som de reagerade på under besöket 
och fundera över varför de reagerade som de gjorde. Vårt syfte med att 
utgå från ett fotografi (eller annat eleverna fastnat för) var att elevernas 
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egna upplevelser och observationer skulle synliggöra dimensioner av 
religion såsom artefakter, känslor, praktik och estetik för eleverna. Vi 
hade också en förhoppning att uppgiften att dela med sig av något de 
reagerat över och att tala om varför de hade fastnat för något speciellt 
skulle kunna vara ett sätt att få syn på delar av egna utgångspunkter och 
ett led i att utveckla ett reflexivt förhållningssätt hos elever.  
 

 
Figur 9: Diskussionsfråga 1 och 2 som en uppföljning av tempelbesöket. 

I samband med den andra diskussionsfrågan (se fråga 2 i Figur 9 ovan) 
ville vi att eleverna skulle reflektera över besöket som källa till kunskap 
om buddhistisk tradition. En aspekt att uppmärksamma var hur olika 
typer av källor kan bidra med olika perspektiv och kunskap om 
buddhistisk tradition, till exempel en distanserad lärobokstext eller ett 
personligt inifrånperspektiv. En andra aspekt som vi ville lyfta fram var 
att elever skulle uppmärksamma var att olika undersökningsmetoder 
synliggör olika perspektiv. Under besöket blev eleverna ombedda att 
observera och även ta fasta på stämning, ljud, lukter et cetera.  
 
Genom den tredje diskussionsfrågan ville vi att eleverna skulle försöka 
sätta in den representation de mötte under besöket i ett sammanhang (se 
fråga 3 i Figur 10 nedan), det vill säga att relatera representantens 
berättelse till den stora buddhistiska traditionen. Gymnasieelevers 
svårigheter att förena individers berättelse med den religiösa traditionen 
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uppmärksammades i licentiatstudien (Britton, 2014). Därför ville vi nu 
ge de här högstadieeleverna ett verktyg som bidrog till en förståelse av 
relationen mellan individers levda religion och den stora traditionen, 
nämligen mångfaldsmodellen som de vid det här laget var relativt 
bekanta med. Modellen kompletterades med några hjälpfrågor som 
berörde de olika cirklarna i modellen. I mitten av modellen fanns ett 
fotografi på representanten, vilket är borttaget här som ett led i 
anonymisering (se Figur 10 nedan).  
 
 
 

 
 
Figur 10: Diskussionsfråga 3 med utgångspunkt i mångfaldsmodellen.  

Eleverna diskuterade det de mött under besöket genom att besvara 
hjälpfrågorna som relaterade till buddhistisk lära och olika 
grupptillhörigheter. Avsikten med den sista frågan om hur 
representantens buddhism skiljer sig från till exempel en thailändsk 
lekmans buddhism var att eleverna tillsammans skulle synliggöra olika 
faktorer som spelar in i processen för hur en individs religiositet formas 
och tar sig uttryck. Här var förhoppningen att modellen och de 
föregående hjälpfrågorna skulle bidra till att belysa den processen.  
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Under diskussionen ombads eleverna att föra stödanteckningar. Vissa 
grupper blev klara med diskussionen av frågorna redan efter 10 minuter 
medan andra blev avbrutna efter 30 minuter. Läraren Anna gick runt 
och märkte att några grupper behövde förtydliganden för att förstå 
frågorna och komma vidare. När de väl gjorde det uppfattade både hon 
och jag att frågorna bidrog till att eleverna satte in representantens 
berättelse i ett sammanhang. 
 
Anna avslutade lektionen med att gå igenom några av de diskuterade 
frågorna och plockade upp saker som hon hört elever prata om under 
diskussionerna.  

Lektion 6-8: Begreppsförståelse genom självreflektion 
Följande två lektioner fördjupade eleverna arbetet med två begrepp, 
dukkha och dãna. Motivet bakom val av begrepp var att vi dels ansåg 
dessa vara centrala buddhistiska begrepp, dels representera både 
filosofiska reflektioner (det inre) och religiös praktik (det yttre). Vidare 
ville vi lyfta fram skillnader mellan att leva klosterliv och som lekfolk.  
 

 
Figur 11: Begreppsfördjupning 

 



133 
 

I samband med begreppsfördjupningen ville vi också föra in 
självreflektion samt bidra till att elever satte in begreppen i ett 
sammanhang i den bemärkelsen att de var en del av någons liv. Bilden 
på förra sidan (se Figur 11, s. 132) visar uppgiften som behandlar dãna, 
men frågorna relaterade till dukkha har samma upplägg (se bilaga 5).  
 
Innan eleverna började arbeta med frågorna fick de se ett par 
filmer/filmklipp där någon med inifrånperspektiv talade om respektive 
begrepp. I valet av filmer hade vi för avsikt att ta hänsyn till det som 
kommit fram tidigare angående elevers bild av buddhistisk tradition. 
Logg 1 i kombination med besöket uppmärksammade oss på att 
elevernas bild av buddhistisk tradition var starkt färgad av västerländsk 
buddhism och ”begränsad” till att innefatta meditation som religiös 
praktik. Jag skrev direkt efter besöket i min fältdagbok att det var 
mycket fokus på buddhistisk lära och filosofi och väldigt lite av religion 
såsom den levs:  

Mina tankar efteråt är att det är mycket fokus på lära/filosofi och, som Gustav 
sa, det är inga människor här, dvs inte något som pågår. Vore intressant att 
jämföra med hur de här eleverna upplevde det under besöket i moskén där bland 
annat bön pågick. Just när det gäller buddhism så är det den västerländska 
buddhismen som är lättast att få tillgång till. Jag märkte också i elevernas loggar 
innan besöket att elever tänker att allt handlar om meditation och att det är en 
lugn, cool religion som bara handlar om att utveckla sig själv, plus att den 
rymmer frihet till många tolkningar. En utmaning är hur vi kommer åt andra 
representationer. Det är svårt att hitta filmer och de som tar emot på besök är, 
av naturliga skäl, ofta konvertiter eller munkar. När det gäller islam så vill lärare 
ofta att besöket ska vara en motbild till föreställningar om islam. Här tenderar 
besöket att ”späda på” positiva fördomar med en snäv representation. 
(Fältdagbok 20170426) 

 
Inför den fortsatta planeringen styrde detta Anna och mig på så sätt att 
vi ville låta eleverna möta representationer som visade på större bredd, 
inte minst i relation till religiös praktik. Dock visade det sig vara 
problem att hitta texter eller filmer där elever kunde möta lekfolk som 
inte är konvertiteter eller bor i väst. Även språket, det vill säga svenska 
eller engelska, var en begränsande faktor. Vi undersökte även 
möjligheten att bjuda in personal på skolan från Thailand med 
buddhistiska rötter. Hen kände sig dock för otrygg i relation till språket 
för att vilja ställa upp. Efter sökande på YouTube och andra 
filmdatabaser slutade det med att vi visade följande filmer/klipp: 
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• Ett filmklipp från serien Himmel och Jord där en munk samt 
religionsvetare talar om otillfredställelse (Himmel och Jord 
2012). (dukkha) 

• Ett klipp med Richard Gere där han kopplar ihop västerländsk 
individualism, att allt går tillbaka till en själv och risken att 
aldrig bli nöjd, med det buddhistiska begreppet dukkha (Richard 
Geres’ Buddhism part 1). (dukkha) 

• Från Sverige till himlen med en thailändsk buddhistisk kvinna 
som bor i Sverige och praktiserar buddhism i en thailändsk 
församling (Sveriges television 2012). (dãna) 

• Ett inslag från Thailand där thailändska munkar tjänar pengar 
på att spå om människors framtid (The New York Times (2012). 
(dãna) 

 
Filmerna runt respektive begrepp följdes upp gemensamt och eleverna 
arbetade med frågorna först till det ena begreppet och efter ytterligare 
två filmer fortsatte de med det andra begreppet. I den första frågan 
skulle eleverna fundera över hur de själva förstod begreppet 
dukkha/dãna. Sättet att ta sig an begreppen var inspirerat av Erricker 
(2010) och går även i linje med en tolkande ansats där Jackson talar om 
vikten av att få syn på sina egna föreställningar i tolkningen av nya 
begrepp (Jackson, 2002). 
 
Vår fråga 1 som efterfrågade elevers förståelse och erfarenhet av 
begreppen (otillfredställelse respektive generositet/givmildhet) 
motsvarar det som Erricker benämner communicate (2010, s. 83). I 
fråga 4, där eleverna uppmanades att jämföra sin egen uppfattning av 
begreppet med buddhistiska tolkningar, motsvarar Errickers steg 
evaluate57 (2010, s. 83). När läraren Anna introducerade uppgiften 
poängterade hon att hon inte skulle bedöma och att hon inte behövde 
veta vad eleverna tyckte, men att den egna reflektionen skulle göra det 
lättare för eleverna att förstå innebörden av begreppen. Hon talade om 
att det var fråga 2 och 3 som var centrala för examinationen, det vill 
säga vad begreppen betyder, hur de relaterar till andra begrepp i 
buddhistisk tradition och hur de hänger ihop med några utvalda 

                                                
57 En hjälp för eleverna att nyansera förståelsen av begreppen hade sannolikt varit om vi explicit 
bett dem att relatera till olika förståelser och förklaringar som de mött om respektive begrepp. 
I denna övning, precis som i elevernas gruppdiskussion efter besöket, skulle konkreta 
jämförelser mellan olika individer vara ett sätt att effektivt ta hjälp av individperspektivet för 
att nyansera förståelsen av begreppen samtidigt som individer finns med och ger begreppen ett 
sammanhang. 



135 
 

livsfrågor. Anledningen till att vi bad eleverna att koppla ihop 
begreppen med några livsfrågor och andra begrepp var att vi ville 
undvika att till exempel dãna (givandet) skulle reduceras endast till en 
religiös handling utan koppling till exempelvis den etiska aspekten i 
form av givmildhet.  
 
Några elever arbetade med frågorna under lektionen medan andra 
pratade om annat och verkade spara frågorna som hemarbete 
(fältanteckningar). Anna avsatte sammanlagt tre lektioner för att arbeta 
med de två begreppen. För att få tillräckligt med tid så tog Anna en 
extralektion då svenskläraren var borta. Återigen var undervisningstid 
en utmaning. 
 
Den sista lektionen innan examinationen avslutades med att eleverna 
ställde frågor om examinationen. Anna sammanfattade med att de 
skulle kunna de centrala begrepp som tagits upp och som de arbetat 
med, att de skulle bedömas när det gäller källkritik58 samt att de skulle 
kunna diskutera hur buddhism har format livet för vissa personer.  

Lektion 9: Examination 
Den sista lektionen i momentet skrev eleverna en examination. 
Eleverna skulle besvara två frågor varav en var valbar: 

Examinationsuppgift: Buddhism  
 
1.Vad är meningen med livet och hur ska man leva? Hur skulle en buddhist 
kunna svar på den frågan? Använd följande begrepp och se hur de hänger ihop. 
Dukkha (otillfredställelse), samsara, livstörst/begär/, den åttafaldiga vägen, 
dãna, nirvana, karma, munk/nunna, lekman/kvinna.  
 
 Välj en av följande frågor. 
2. Vilka olika buddhismer har du kommit i kontakt med under 
religionsavsnittet? Hur och varför skiljer sig dessa åt? Utgå från begreppen 
individ, grupptillhörighet och lära. Använd dig av några konkreta exempel från 
undervisningen. 
 
3. Diskutera kring de olika källor som vi använt under avsnittet (Läroboken, 
studiebesöket, filmer och artiklar). Använd begrepp som trovärdig, positiv, 
kritisk, neutral, expert och personlig erfarenhet. 

 

                                                
58 Källkritik var ett kursplansmål som vi inte haft med explicit under planeringen men 
uppmärksammat mot slutet att det borde vara med. Därför har det kommit med som en 
examinationsfråga. 
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Examinationsuppgiften styrdes av styrdokumenten men självklart även 
av den genomförda undervisningen. Den första frågan relaterade till 
målet ”att analysera buddhism samt olika tolkningar och bruk inom 
dessa” (Skolverket, 2011c). Genom att ta med begreppsparet lekfolk – 
munk/nunna ville vi redan i denna fråga leda in eleverna på inre 
mångfald. Den andra frågan gick längre när det gäller att förklara och 
visa på inre mångfald. Här uppmuntrades eleverna att använda 
mångfaldsmodellen. Den frågan knöt även an till målet att ”analysera 
hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i 
samhället” (Skolverket, 2011c). Den tredje frågan knöt an till andra 
delen av målet om källkritik, att ”/…/ värdera källornas relevans och 
trovärdighet” (Skolverket, 2011c). 
 
Eleverna skrev examinationen i klassrummet, de flesta för hand men 
specialanpassat för några elever som fick skriva på dator. Två elever 
examinerades muntligt av Anna. 
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Kapitel 6: Elevers förståelser av levd religion  

Ett gemensamt syfte för läraren Anna och mig som forskare var en 
strävan att den designade undervisningen skulle bidra till elevers 
förståelse av levd religion. Med utgångspunkt i licentiatstudien 
(Britton, 2014) uppmärksammade vi därför tre karaktärsdrag av levd 
religion som ämnesinnehåll i den designade undervisningen. Det är 
elevyttranden från undervisningen som ligger till grund för den 
genomförda analysen av elevers förståelser av levd religion i det här 
kapitlet. En översikt av den data som har analyserats i kapitlet 
presenterades i figur 2 (s. 104). 
 
Syftet för avhandlingen är att utveckla kunskap om hur 
religionskunskapsundervisning kan bidra till elevers förståelse av levd 
religion. Högstadieelevernas muntliga och skriftliga yttranden har 
analyserats med hjälp av det tidigare presenterade integrerade 
analysredskapet (se s. 77). Identifieringen av elevers förståelse relaterar 
till den första forskningsfrågan: Vilka förståelser av levd religion ger 
elever på högstadiet uttryck för i undervisningen?  
 
Elevyttranden har även analyseras utifrån den andra forskningsfrågan: 
Vilka religionsdidaktiska möjligheter och hinder i undervisningen kan 
identifieras mot bakgrund av elevers förståelser av levd religion? Detta 
sker genom att i elevyttrandena identifiera hinder och möjligheter för 
förståelse av levd religion. Forskningsfrågan om identifierade hinder 
och möjligheter avseende elevers förståelse av levd religion besvaras 
vidare i kapitel 7, där elevförståelser analyseras närmare, men då i 
relation till de didaktiska verktygen.  
 
Föreliggande kapitel är organiserat utifrån de tre konstruerade 
analysområdena av elevförståelser av levd religion: elevers förståelse 
av inre mångfald, religiös praktik och upplevelsedimensioner av 
religion och religiositet (se s. 73). Varje analysområde av elev-
förståelser utgör ett av huvudavsnitt, och resultatet presenteras genom 
att besvara följande tre frågor:  
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• Hur svarar elever an emot karaktärsdraget av levd religion?  
• Vad skapar möjligheter för deras förståelse av karaktärs-

draget?  
• Vad hindrar deras förståelse av karaktärsdraget? 

 

Elevförståelser av inre mångfald  

Elevers yttranden om inre mångfald  
I detta avsnitt undersöks hur elevers förståelse av inre mångfald tar form 
i relation till den designade undervisningen. Elevyttranden analyseras 
utifrån den tidigare gjorda operationaliseringen av elevers förståelse av 
inre mångfald (se s. 75). 
 
Elever ger redan i den inledande bilduppgiften före besöket (se s. 122) 
uttryck för att inre mångfald inom buddhistisk tradition förekommer. 
Att elever talar explicit om att inre mångfald förekommer är inte särskilt 
konstigt eftersom detta är fokus för uppgiften. Eleverna får genom 
bilder och bildtexter möta olika representationer av buddhism och ska 
diskutera likheter, skillnader och vad variationen kan tänkas bero på. 
Deras förklaringar till varför buddhistisk tradition rymmer inre 
mångfald är dock av generell art och kopplade till individen och platsen 
där hen bor, snarare än till buddhistisk tradition (såsom att det till 
exempel finns olika inriktningar, tolkningstraditioner et cetera inom 
buddhistisk tradition). Isadora lyfter fram platsen, kultur, politik och 
levnadsstandard som faktorer som medverkar till inre mångfald:  

När jag ser dessa bilder ser jag främst en stor spridning inom religionen och hur 
religionen kan tolkas och att det finns olika vägar man kan ta som får dig att 
”trivas” bäst. Dessa stora spridningar inom både tro och tolkningar påverkas av 
kultur, politik, världsdelar och tillgångar.  T ex håller en person i vapen 
samtidigt som han är munk, medan en annan man är svensk priviligierad och 
klädd i fina kläder. Det är väldigt olika levnadsvillkor och sätt men alla kallar 
sig fortfarande buddhister. (Bilduppgift, Isadora) 

 
Relaterat till studiens definition av förståelse som rörelse mellan olika 
nivåer individ- grupp- och tradition uttalar sig Isadora främst om 
individnivå och individens grupptillhörigheter relaterade till geografisk 
plats och omgivande kontext i form av politik. På gruppnivå i relation 
till buddhistisk tradition lyfter hon fram att liv i kloster eller som lekfolk 
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är en förklaring till inre mångfald (men utan att beskriva på vilka olika 
sätt liv kan formas av detta). Hon nämner dock ingenting om hur 
buddhistisk inriktning kan bidra till att förklara inre mångfald. Inte 
heller relaterar hon individernas religiositet till buddhistisk tradition 
genom att hänvisa till lärosatser och religiös praktik. På individnivå 
uppehåller sig Isadora i sitt yttrande vid individens val av det som får 
hen att trivas bäst som en förklaring till inre mångfald. Även Irma lyfter 
fram variationer och mångfald genom att referera till agens, men hon 
gör det genom att jämföra individers olika grad av valfrihet. Det sker i 
relation till att socialiseras in i religionen kontra att välja själv. Irmas 
yttrande är ett exempel där hon jämför hur någon antingen kan tvingas 
till ett klosterliv, likt Dalai Lama, eller frivilligt välja på vilket sätt som 
hen själv vill ”utöva religionen”: 

Jag tror att alla buddhister tänker olika om religionen, de har sina egna 
uppfattningar om religionen beroende på hur de är som individ och var och hur 
de har vuxit upp. Om man tänker på [Dalai] Lamas ursprung till religionen så 
blev han tvingad att ta sin roll. Buddhismen skiljer sig bland människor och 
människors uppfattning av buddhismen som leder till att man väljer att utöva 
religionen olika. /…/ (Bilduppgift, Irma) 

 
Genom jämförelsen mellan Dalai Lama och andra sätt att praktisera 
buddhism, pekar Irma mot att både grad av valfrihet och grad av 
religiositet kan se olika ut. I flera av elevernas yttranden uttrycks ett 
motsatsförhållande mellan någon form av auktoritet och valfrihet. 
Gud(ar) eller omgivningen uttrycks vara auktoriteter som hotar 
valfriheten.  
 
Efter tre lektioner om buddhistisk tradition förklarar elever också att 
orsaken till inre mångfald inom buddhistisk tradition är avsaknaden av 
obligatorisk gudstro:  

Tycker buddhismen är tolkningarnas religion då väldigt olika människor ändå 
kallar sig buddhister. Vissa tror på gud(ar) och vissa inte. Öppenhet av 
uppfattningar är enligt mig buddhismens unika attribut. Just att konceptet av en 
gud lämnas öppet i en religion är fascinerande. (Logg 1, Jakob) 

 
I yttrandena ovan har Jakob i logg 1 (lektion 3) svarat på frågan vad han 
tycker om buddhism och motiverat varför han tycker som han gör och 
betonar valfriheten att tro på gud(ar) eller ej som något positivt. Även 
Nisses yttrande tolkar jag som ett uttryck för sambandet mellan inre 
mångfald och den val- och tolkningsfrihet individen erbjuds genom 
avsaknaden av någon högre makt:  
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Det jag tycker bäst om med buddhismen och det som enligt mig gör det till en väldigt 
sund religion är att det är väldigt upp till en själv vad man väljer att tro på. Man är fri att 
tolka religionen som man själv vill. Enligt Buddha behövde det inte finnas någon högre 
makt, någon Gud som man rättade sig efter och dyrkade, utan det är du själv som 
bestämmer och gör valen. Jag gillar även att det som framgår är gemenskapen. Oavsett 
om man valt att tro på någon Gud eller inte, så känner man en stor gemenskap till 
buddhister i sin omgivning. (Logg 1, Nisse) 

 
I yttrandet ovan berör Nisse traditionsnivå och det är genom att hänvisa 
till buddhistiska lärosatser (ateism) som även Nisse förklarar individens 
agens och valfrihet. Nisse beskriver också hur inre mångfald kan ta sig 
uttryck. Hans yttrande exemplifierar en återkommande elevförståelse 
att inre mångfald framförallt beskrivs som att någon får välja vad hen 
tror på. Inre mångfald beskrivs genom variation avseende tolkning av 
trossatser och intellektuell förståelse av traditionen, snarare än hur 
buddhism kan levas och praktiseras på olika sätt.  
 
Men även andra elevförståelser av hur inre mångfald kan ta sig uttryck 
förekommer. I Iris ansvarande beskrivs inre mångfald genom att olika 
stora delar av livet kan genomsyras av religion: 

Alla personer var buddhister och det visar att alla på något sätt har en öppen 
tolkning av buddhismen. Men alla behöver nödvändigtvis inte se på religion på 
samma sätt. 
 
Religionens roll skiljer sig från beroende på vem du talar med. Eftersom alla 
buddhister t ex bor inte i samma land. Vissa bor i Sverige, vissa bor i Asien. 
Var man bor kan förändra hur man ser på buddhismen. Om man bor i ett land 
där många tror på det så kanske man blir mer påverkad av religionen och 
tvärtom. Buddhister som är väldigt troende kanske tar hela sitt liv till religionen 
medan vissa är lekmän. Även om alla delar samma religion behöver det inte 
betyda att de ser lika på livet på tron osv. De ser inte lika på allt eftersom alla 
har sin bakgrund, vilket påverkar vad du tror, vem du är och vem du kommer 
att bli. (Bilduppgift, Iris) 

 
I Iris yttrande rör hon sig från individnivå (genom att relatera till 
individers olika bakgrund) till den samhällskontext individen lever i när 
hon förklarar hur mycket religionen genomsyrar en individs liv. Vidare 
hänvisar hon till gruppnivåer när även hon lyfter fram klosterliv eller 
liv som lekfolk, vilket kan prägla hur stor del av någons liv som 
genomsyras av religionen.  
 
Under tempelbesöket ställs endast en fråga av elever som mer direkt 
svarar an emot inre mångfald, avseende hur det är att vara buddhist i 
Sverige jämfört med andra platser. Ett annat elevansvarande som 
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relaterar till platsen, men konkret till altaret i templet, kommer från 
Alex då han efter tempelbesöket jämför det han har mött i templet med 
sin pappas buddhistiska altare: 

Jag är inte så van att se de där skålarna eller det där stora skåpet. Min pappa är 
lite buddhist så han har typ ett skåp, så man får en liten chock där när man 
kommer in och det är, det är liksom helt annorlunda (Gruppdiskussion efter 
tempelbesöket, Alex) 

 
Alex, som har erfarenheter av buddhistisk praktik hemifrån, jämför i 
sitt ansvarande det som sker hemma med det han mött under besöket. 
Jag tolkar det som att hans egna erfarenheter bidrar till att synliggöra 
hur inre mångfald kan ta sig uttryck genom estetik och artefakter.  
 
Sammanfattningsvis framträder i analysen följande elevförståelser av 
inre mångfald inom en religiös (här: buddhistisk) tradition:  
 

• Elever ger genomgående uttryck för att inre mångfald inom 
buddhistisk tradition förekommer.  

• Elever ger uttryck för att inre mångfald kommer till uttryck 
främst genom vad någon tror på och hur någon tolkar 
religiösa lärosatser, men också genom hur stor del av livet 
som präglas av religionen och att platsen för utövandet kan 
se olika ut.  

• Elever ger uttryck för att inre mångfald präglas av platsen 
någon bor, kultur, politik och levnadsvillkor. Elever förklarar 
inre mångfald huvudsakligen genom att hänvisa till 
grupptillhörigheter relaterade till individen snarare än till 
olika inriktningar av buddhistisk tradition. 

• Elever förklarar inre mångfald genom att hänvisa till att 
individen har (olika grad av) valfrihet.  

• Elever ger uttryck för en spänning mellan valfrihet kontra 
auktoriteter. Auktoriteter som enligt elever yttranden hindrar 
valfrihet kan var en gud och omgivningen. Avsaknaden av 
gudstro inom buddhistisk tradition öppnar upp för fria 
tolkningar.  

Möjliggörande omständigheter för förståelser av inre mångfald 
I elevernas tal framkommer det dels att inre mångfald förekommer, dels 
hur den kan se ut och vad den kan tänkas vara präglad av. Jag vill peka 
på tre omständigheter som jag tolkar vara bidragande till att skapa 
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möjligheter till elevers förståelser av inre mångfald såsom de framträder 
i den designade undervisningen. 
 
En omständighet som jag tolkar som bidragande till att elever får syn 
på att inre mångfald förekommer är att de har fått möta olika individers 
berättelser i undervisningen. Noomie ger i sitt svar på en examinations-
fråga om källor de mött i undervisningen uttryck för att personliga 
berättelser för henne bidrar till att belysa olika individers erfarenheter, 
men också att religion förändras över tid:  

Eftersom religion är så personlig och kan ändras och anpassas efter individer så 
är det svårt att säga att en person inte är trovärdig när man pratar om hur man 
själv ser på sin religion. Flera av källorna vi har använt oss av kommer från 
individers personliga erfarenhet om buddhism så som vid studiebesöket och 
någon film vi sett. Däremot när det kommer till kanske läroboken som försöker 
berätta om hur de flesta buddhister tror så kan man nog vara lite mer kritisk då 
det är mer fakta som är nedskriven som kan skilja sig från många andras 
uppfattning i vissa fall, kanske inte visa från så många perspektiv eller kanske 
något ändras med tiden. (Examinationsfråga 3, Noomie) 

 
Genom att relatera personliga berättelser till det som står i läroboken 
problematiserar Noomie lärobokens, som jag tolkar hennes yttrande, 
förenklade och mer essentialistiska bild av traditionen (jfr Hylén, 2012; 
Vestøl, 2016). Noomie ger uttryck för att mötet med individers 
berättelser bidrar till att synliggöra dels att en religiös tradition rymmer 
olika personliga perspektiv, dels att en religiös tradition är något som 
förändras över tid. Med utgångspunkt i analysen tolkar jag det dock som 
att det inte räcker att endast möta individers berättelser för att kunna 
relatera dessa till inre mångfald inom en religiös tradition. Det 
illustrerar Millas svar på examinationsfrågan där elever ombads att 
diskutera källor som använts under momentet. I Millas svar 
sammanfattar hon individers berättelser men utan att ställa dem i 
relation till varandra, till andra representationer eller genom att utgå 
från mångfaldsmodellens olika delar för att beskriva olika aspekter som 
medverkar till inre mångfald inom buddhistisk tradition: 

Vi fick se en dokumentär om en kvinna från Thailand som kom till Dalarna för 
18 år sedan. Hon berättade väldigt mycket hur det var att vara en buddhist och 
att bo i Sverige som en buddhist. Hon beskrev att hon var född som en buddhist 
men hon var inte insatt i själva religionen men senare när hon växte upp och 
gick in i väggen började hon känna att något fattades och det var helt enkelt 
religionen. Nu går hon till templet väldigt ofta och skänker gåvor till de heliga 
munkarna. 
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Vi fick tidigare i vår klass åka till ett tempel där vi fick träffa en kvinna som 
berättade detaljerat om hur varje buddhistisk individ har ganska mycket 
gemensamt och att de inte har så mycket skillnad från varandra. När vi var i 
templet berättade kvinnan att buddismen visas väldigt ofta upp som en fridfull 
religion, vilket kvinnan sa att det inte behöver vara, utan den är lika fridfull som 
islam, judendom och kristendom 
 
Hon nämnde också mycket om läran och hur man ska leva som buddhist för 
andra buddhister men en stor skillnad för vissa buddhister är om de tror på 
gud/gudar för vissa tror inte alls på gud, helvetet och paradiset i Buddhismen 
och hinduismen och så finns det folk som tror på religionen precis som om det 
vore de tre Abrahamitiska religionerna. (Examinationsfråga 3, Milla) 

 
Genom att jämföra de olika individerna skulle möjlighet skapas att 
Milla i det här fallet uppmärksammar olika faktorer som kan tänkas 
medverka till förekomsten av inre mångfald. Vidare skulle en 
jämförelse kunna ge konkreta exempel på denna mångfald avseende hur 
olika individers religion och religiositet kan ta sig uttryck. Jag tolkar 
detta som att det är först när elever gör något med de olika berättelserna 
som det skapas möjlighet till förståelse av både processer bakom inre 
mångfald och hur den konkret kan ta form och uttryck. Denna tolkning 
leder över till det som jag identifierar som ytterligare möjlighets-
skapande omständigheter för elevförståelser av inre mångfald, det vill 
säga att undervisningen ger eleverna utrymme för att jämföra 
berättelserna och att använda något slags analysverktyg eller modell 
som bidrar till att förklara varför och hur inre mångfald tar sig uttryck.   
 
Den andra omständigheten som bidrar till elevers förståelse av inre 
mångfald är således att elever genom att jämföra olika individers 
berättelser får syn på vad som kan tänkas medverka till att religionen 
tar sig olika uttryck. Tyras examinationsuppgift exemplifierar detta då 
hon genom jämförelser av olika berättelser lyfter fram dels hur 
religionen kan ta sig olika uttryck och fylla olika funktioner för 
individen, dels att faktorer som plats, uppväxt, inriktning och 
förutsättningar – men också buddhistiska lärosatser – kan förklara 
varför inre mångfald inom buddhistisk tradition förekommer:  

Under religionsavsnittet har jag på olika sätt kommit i kontakt med olika 
buddhister vilket har breddat min syn på religionen. Den thailändske munken 
som lever för att nå sin egen frälsning genom att studera och vörda sin lära 
samtidigt som han tjänar samhället och människan. Den europeiska kvinnan 
som växte upp i en kristen familj men fann sig själv i buddhismen. Den 
thailändska kvinnan som växt upp i en buddhistisk familj och samhälle men 
knöt riktigt starka band till religionen först efter att ha lämnar Thailand. 
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Alla dessa individer har sin tro och sitt mål gemensamt. De lever efter samma 
lära, med undantag för olika inriktningar. Men de kommer alla från olika 
platser, olika förutsättningar och olika liv. Dessa lager som religionen silats 
genom har gjort dem till vilka de är som både individer och buddhister.  
 
I och med att det inte finns några svar i buddhismen finns det inget öde placerat 
för dig utan det är du själv som är ansvarig för ditt öde så blir buddhismen 
annorlunda för varje individ. 
 
Självklart spelar det in var du kommer ifrån – lever du i buddhistiska samhällen 
med en familj som tror på en särskild inriktning och en livsstil där allt handlar 
om buddhism så formas du efter det. Kommer du från väst där samhället är 
utformat efter att alltid sträva efter något, att aldrig vara nöjd kommer 
antagligen din buddhism bli en kompromiss mellan livsstilen i ditt samhälle och 
din syn på livet. På samma sätt som vi silas genom livet – åsikter, möjligheter, 
vägval, människor – silas vi genom religionen. Allt grundar sig i dina personliga 
erfarenheter. (Examinationsfråga 3, Tyra) 

 
Genom exempel från olika individers buddhism exemplifierar Tyra 
både hur buddhism på olika sätt kan ta sig uttryck för individen och hur 
samhällskontexten och individens egna förutsättningar är med och 
formar vilken roll som buddhism kan ha i olika människors liv. I 
jämförelsen rör sig Tyra mellan de tre nivåerna av religiositet (individ, 
grupp och tradition). När Tyra relaterar till traditionsnivå ger även hon 
uttryck för att det inom buddhistisk tradition inte finns en föreställning 
om ett förutbestämt öde utan att ett stort ansvar ligger på individen. Den 
rörelse som Tyra gör mellan de olika nivåerna inom vilken religion 
konstrueras bidrar med förklaringar till varför de olika individernas 
olika buddhistiska uttryck ser ut som de gör och varför buddhistisk 
tradition rymmer inre mångfald.  
 
Detta leder över till en tredje omständighet som bidrar till 
högstadieelevers förståelse av inre mångfald inom buddhistisk 
tradition; elever har använt mångfaldsmodellen för att analysera 
individers berättelser om sin religion och religiositet. Isadoras svar på 
samma examinationsfråga som Tyras ovan, tolkar jag som ett uttryck 
för att mångfaldsmodellen kan fungera som ett stödjande innehåll i 
ämnesundervisningen vad gäller att stimulera elevers rörelse mellan 
olika nivåer av religion med syftet att förklara både hur och varför en 
individs religion och religiositet kan ta sig olika uttryck samt hur och 
varför en religiös tradition rymmer inre mångfald. Isadora diskuterar 
hur individers identitet färgas av samhälle, umgänge, livsstil, 
förutsättningar et cetera och att allt detta också är med och formar hur 
religionen tar sig uttryck: 
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Vi har kommit i kontakt med flera buddhismer i undervisningen. Vi har läst om 
lekmän/kvinnor i olika delar av världen, vi har varit på studiebesök och träffat 
en buddhist, vi har pratat och sett klipp av munkar och nunnor. Men främst 
jobbat med buddhism i olika delar av världen och kulturer. Alla buddhister 
skiljer sig åt på grund av vår identitet. Vi väljer att se buddhismen ur olika 
synvinklar och perspektiv eftersom vi alla är olika. Beroende på våra 
grupptillhörigheter som tex samhälle, umgänge, kultur, vilket land vi kommer 
ifrån osv och vår lära och tro, vilka förutsättningar vi har. Allt detta och mycket 
mer gör oss till en specifik individ och det är därför alla buddhister vi talat om 
och träffat skiljer sig åt. Alla dessa faktorer gör att vi får som egengjorda 
glasögon som gör att vi tolkar buddhismen på olika sätt och det är det som gör 
en västerländsk lekman och en österländsk lekman så olika, och det är det som 
gör att det finns en så stor bredd inom buddhistisk tro. Därför skiljer sig 
buddismen vi träffat under studiebesöket från munken vi sett på film. 
(Examinationsfråga 2, Isadora) 

 
Både Isadoras och Tyras svar visar att de använder mångfaldsmodellen 
för att synliggöra olika delar som kan vara med och forma en individs 
religion och religiositet, vilket i sin tur kan förklara inre mångfald inom 
en tradition. Med utgångspunkt i det analytiska ramverket är deras 
yttranden uttryck för en tämligen komplex förståelse (genom rörelse 
mellan olika nivåer) av hur en individs religiositet kan formas. Däremot 
talar ingen av dem mer specifikt om på vilket sätt till exempel en viss 
buddhistiskt inriktning kan vara med och forma hur religionen tar sig 
uttryck, något som skulle kvalificera deras förståelse. Detta 
uppmärksammas i nästa avsnitt i samband med vad som hindrar elevers 
förståelse av inre mångfald. 
 
Sammanfattningsvis framträder tre omständigheter från undervisningen 
som jag med utgångspunkt i det analytiska ramverket tolkar som 
möjlighetsskapande för elevers förståelse av inre mångfald:  
 

• Elever har fått möta olika individers berättelser, genom 
individperspektiv.  

• Elever har systematiskt jämfört dessa berättelser.  
• Elever har använt mångfaldsmodellen som stimulerar till verbal 

rörelse mellan olika nivåer inom vilka religion och religiositet 
konstrueras (individ, grupp och tradition). Därigenom 
synliggörs hur olika faktorer är med och skapar såväl den 
enskilda individens religion och religiositet som inre mångfald 
inom den stora traditionen. 
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Hindrande omständigheter för förståelser av inre mångfald  
Utifrån analysen av elevyttranden relaterade till förståelse av inre 
mångfald framträder även omständigheter som framstår som hindrande 
för högstadieelevernas förståelse av hur inre mångfald inom 
buddhistisk tradition kan ta sig uttryck och varför den ser ut som den 
gör.  
 
Den första hindrande omständigheten tolkar jag som återklanger i 
elevers yttrande av samhällsdiskurser om religion generellt och 
buddhism specifikt. Analysen uppmärksammar tre nära 
sammankopplade elevförståelser som var och en för sig, men även 
tillsammans, inverkar hindrande på elevers förståelse av inre mångfald 
i undervisningen. En sådan elevförståelse är att buddhistisk tradition är 
öppen för tolkningar tack vare avsaknaden av religiös auktoritet. Detta 
synes begränsa elevernas förståelse av varför buddhistisk tradition 
rymmer inre mångfald. Som tidigare uppmärksammats så relaterar detta 
till traditionsnivå. I elevyttranden från den designade undervisningen 
kopplar elever samman avsaknaden av religiös auktoritet med att 
traditionen rymmer inre mångfald (se s. 138f). Den sammankopplingen 
förutsätter ytterligare en förståelse, nämligen att gud(ar)/transcendens 
är auktoritet(er), vilken(a) hindrar valfrihet. Elevyttranden som är 
uttryck för en sådan förståelse framträder i en gruppdiskussion efter 
besöket: 

Elev 1: Buddhismen är väl mest den som man kan tillämpa på livet? 
Elev 2: Inte något du tillämpar livet till. 
Elev 1: Att man tar ansvar, det är inte gud som det är för. 
Elev 2: Det är du som ska… 
Elev 1: Ja precis. (Gruppdiskussion efter tempelbesöket, grupp 2) 

 
Dessa två elevförståelser tillsammans, (det vill säga att buddhistisk 
tradition är öppen för tolkningar tack vare avsaknaden av religiös 
auktoritet samt att gud(ar)/transcendens är auktoritet(er) som hindrar 
valfrihet), resulterar i elevförståelser av att andra religiösa traditioner 
där det finns tro på något transcendent inte rymmer vare sig frihet eller 
inre mångfald såsom buddhistisk tradition gör (se elevcitat s. 158).  
 
De här tre elevförståelserna berörande tolkningsfrihet relaterat till 
transcendens och valfrihet återkommer i många elevyttranden och de 
framstår som begränsande när det gäller elevers förståelse både av hur 
inre mångfald inom buddhistisk tradition kan se ut, och av elevers 
förståelse av inre mångfald inom religiösa traditioner generellt. Jag har 
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ovanför pekat på att dessa förståelser kan vara återklanger från 
religionskunskapsundervisnings- och samhällsdiskurser (den designade 
undervisningen inkluderad). Sådana återklanger är något som 
undervisningen inte har uppmärksammat, utmanat och nyanserat. 
Återklanger i relation till elevers förståelse av levd religion diskuteras 
vidare i slutdiskussionen (s. 190ff).  
 
En andra omständighet som jag tolkar som hindrande för 
högstadieelevernas förståelse av vad som kan bidra till inre mångfald 
inom buddhistisk tradition är deras avsaknad av (fakta)kunskaper59 om 
vad som kan sägas utmärka olika inriktningar av buddhism. I tidigare 
analyserade elevyttranden ger elever uttryck för att inriktningar inom 
buddhistisk tradition formar hur religionen tar sig uttryck (se Tyras s. 
143 och Isadoras s. 145). Däremot uttrycker inte eleverna på vilket sätt 
buddhistiska inriktningar kan prägla individers religion och religiositet. 
I följande gruppdiskussion efter studiebesöket försöker eleverna reda ut 
hur grupptillhörigheter relaterade till buddhistisk tradition kan vara med 
och forma representantens buddhism såsom den framträtt under 
besöket:  

Elev 1: Tradition, men vilka grupptillhörigheter är relaterade till buddhism, kan 
tänkas påverkas hennes buddhism och på vilket sätt? [läser stödfrågan till 
mångfaldsmodellen]. Hon var väl såhär tibetansk? 
Elev 2: Ja tibetansk. 
Elev 3: Den är fredligare eller? 
Elev 2: Än vad? Det är väl den som är mest i västerlandet.  
Elev 3: Jag tror det är den första. 
Elev 1: Hur kan det ha påverkat hennes? Jag kommer inte ihåg vilken skillnaden   
var. 
Elev 3: Inte jag heller. 
Elev 4: Jag vet inte någon skillnad faktiskt men olika vägar. 
Elev 3: Man hittar väl såhär nirvana på olika sätt. 
Elev 4: Det är samma grundtanke men det var ju någon där typ alla kan nå 
nirvana och någon annan där bara munkar kan nå. (Gruppdiskussion efter 
tempelbesöket, grupp 4) 

 
Elevers ansvaranden ovan tolkar jag som försök att röra sig mellan 
individnivå, det vill säga att utgå från tempelrepresentantens tal om sin 
religion och religiositet, och relatera det till grupptillhörigheter såsom 
tibetansk buddhism. Däremot har eleverna svårt att ”hämta” något när 

                                                
59 Med ”(fakta)kunskaper” åsyftas det som Jackson (2008) förklarar som stammen och grenarna 
genom trädmetaforen av en religiös tradition och som Andrew Wright (2008) benämner som 
sociala fakta. Förhållandet mellan den här typen av kunskaper och levd religion diskuteras 
vidare i slutdiskussionen (se s. 200). 
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det gäller tibetansk buddhism, då de saknar (fakta)kunskaper om vad 
som kan sägas vara utmärkande för tibetansk buddhism. Med Jacksons 
(2008) trädmetafor saknar elever det som ryms i trädgrenen som 
representerar tibetansk buddhism. För att rörelsen mellan tempel-
representanten, tibetansk buddhism och buddhistisk tradition ska bidra 
till elevers förståelse varför en individs religion och religiositet tar sig 
ett visst uttryck krävs att eleverna har vissa (fakta)kunskaper om 
respektive nivå inom vilken religion konstrueras60.  
 
Sammanfattningsvis framträder i analysen av elevers yttranden om inre 
mångfald två omständigheter som hindrande för elevers förståelse av 
inre mångfald som en del av levd religion: 
 

• Några specifika elevförståelser av buddhistisk tradition 
specifikt och religion och religiositet generellt begränsar 
elevernas förståelse av inre mångfald. 

• En förutsättning för att en rörelse mellan olika nivåer (individ-, 
grupp- och traditionsnivå) ska bidra till förståelse av inre 
mångfald är att elever har något att ”hämta upp” på respektive 
nivå i forma av kunskaper om tradition och inriktningar eller 
exempel på individnivå och grupptillhörigheter.   

Elevförståelser av religiös praktik  

Elevers yttranden om religiös praktik 
I detta avsnitt undersöks hur elevers förståelse av religiös praktik tar 
form i relation till undervisningen. Detta görs genom att analysera 
elevers muntliga och skriftliga yttranden utifrån den tidigare gjorda 
operationaliseringen av elevers förståelse av religiös praktik (se s. 75). 
 
I den första bilduppgiften (se s. 122) ger elever uttryck för en koppling 
mellan hur starkt troende någon är och hur ofta hen går till templet:  

                                                
60 Ytterligare en aspekt som är med och konstruerar individers berättelser om sin religion och 
religiositet är förstås kontexten (kommunikationssfären) i vilken den kommuniceras och med 
vilket syfte. Representanter i olika religiösa samfund kan ha olika ”föreställda” 
missuppfattningar som de vill utmana, till exempel att islam är kvinnoförtryckande och 
förespråkar terrorism (se Britton, 2014, Britton och Jørgensen, 2018) eller att alla buddhister 
lever klosterliv (se Britton och Jørgensen, 2018).   
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Det beror ju på hur starkt troende man är. Om man är starkt troende så kanske 
man går till ett tempel varje dag och om man är svagt troende kanske man går 
till ett tempel några få gånger per år. (Bilduppgift, utan namn) 

 
Här uttrycks att det är en specifik plats, det vill säga templet, och den 
praktik som utövas där som mäter graden av religiositet samt att graden 
av övertygelse mäts genom frekvens av tempelbesök.  
 
När eleverna däremot ombeds att skriva vad de själva tycker om 
buddhism efter tre lektioner är det inte tempelbesök utan främst 
meditation som religiös praktik de svarar an emot. Elever ger uttryck 
för ett samband mellan meditation och lugn, harmoni och välmående. 
Isadora exemplifierar med meditation när hon i sin logg resonerar sig 
fram till att hon tycker att det är modigt och sunt att våga arbeta med 
sitt inre: 

Det första jag tänkte på när frågan ställdes vad jag tyckte om buddhismen var 
att det är en väldigt lullig, lugn och inte särskilt allvarlig religion. Men desto 
mer jag tänker efter kom jag på att saker som jag såg som lulligt och ”tramsigt” 
som t ex meditation och arbetet att jobba med det inre egentligen är tvärtom, 
otroligt krävande och en stor uppgift att ge sig på. Psykisk ohälsa och problem 
vi har handlar ofta om hur vi behandlar vårt inre och att faktiskt våga jobba med 
sitt inre är otroligt modigt och sunt. Alltså en otroligt krävande religion. (Logg 
1, Isadora) 

 
Isadora ger uttryck för att det är positivt att meditation är krävande, 
medan andra elever ger uttryck för den motsatta, det vill säga att det är 
jobbigt att behöva vara aktiv och inte bara tro: 

Jag tycker att buddismen verkar vara en jobbigare religion för att man måste 
vara mer aktiv än att bara tro. (Logg 1, utan namn) 

 
Trots att elever i denna fas av undervisningen har mött olika religiösa 
praktiker är det redan inledningsvis meditation som de huvudsakligen 
svarar an emot.  
 
I templet under frågestunden ställer elever några förberedda frågor som 
utgår från ett jämförande med kristen praktik, det vill säga ifall det finns 
något liknande bikt och initiation samt andra högtider inom buddhistisk 
tradition. Eleverna ställer dock inga frågor om buddhistisk praktik på 
individnivå, det vill säga vad det betyder för representanten själv och 
varför hon praktiserar, utan frågar endast vad som förekommer inom 
buddhistisk tradition generellt. Isadora ställer däremot en fråga om hur 
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buddhistisk lära som betonar att minska begär och fastklängande kan 
kopplas ihop med annan religiös praktik, såsom julfirande:  

Isadora: Julen med presenter kan man bli gladare då för att man får det. Hur ser 
buddhismen på det? 
Representanten: Det finns gränser, man kan göra varandra glada och visa sin 
uppskattning och ge varandra en present men behöver den vara så här eller så 
här dyr, är det nödvändigt? Det är just den där granskningen att man tänker 
efter, liksom hur mycket behöver vi ta från jordens resurser för att jag ska må 
bra, för att jag ger present så där stort. Vi brukar ge något litet, bara till barnen, 
eller när vi är flera, alla köper en present, alla får en present vi vuxna men 
barnen får lite mer, så vi anpassar oss. (Från tempelbesöket) 

 
Jag tolkar Isadoras fråga som ett ansvarande emot hur den omgivande 
kontexten är med och formar individers religiösa praktik. Trots Isadoras 
ganska generellt formulerade fråga ”hur buddhismen ser på detta” så får 
hon ett bitvis personligt svar där representanten förklarar hur hon 
anpassar sin praktik till det omgivande samhällets kulturella kontext. 
Här får högstadieeleverna möta ett exempel hur religiös praktik från det 
omgivande majoritetssamhället formas av individen genom att fyllas 
med, i det här fallet, buddhistiskt innehåll.  
 
Något som för den praktiserande (här: buddhisten) kan vara nära 
kopplat till religiös praktik är religiösa artefakter och det var även något 
som högstadieeleverna mötte i templet. Eleverna ställer dock inga 
frågor om artefakter när de är i templet. Däremot engageras61 de i den 
uppgift de fått att själva välja att fotografera något som de fastnar för. I 
samband med den uppgiften ställer elever också mer informellt frågor 
till representanten om hur artefakter används och ibland vad de 
symboliserar. En nyfikenhet inför det som omger dem i rummet kom 
till uttryck hos eleverna. 
 
Även i gruppdiskussionen efter besöket framträder en nyfikenhet i 
elevers ansvaranden, både om religiös livsstil och det religiösa rummet. 
Elever ger på olika sätt uttryck för att de vill veta mer om vad de såg 
omkring sig och att de önskat att representanten berättat mer om detta:  

Alltså, jag hade velat att hon skulle förklara lite mer om vilka saker som fanns 
i templet, vad det hade för betydelse, för vi visste ju ganska mycket redan. Hon 
var ju där för att föreläsa för oss såklart men läroböckerna hade sagt ganska 
mycket ändå. (Gruppdiskussion efter tempelbesöket, grupp 5) 

                                                
61 Denna slutsats är dragen från observation då alla elever gick runt och, som jag uppfattade det 
nyfiket, undersökte vad de ville fotografera. 
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Den här eleven ger uttryck för att det är just kunskap om artefakter och 
det som finns i templet som är specifik kunskap som representanten kan 
förmedla medan annat går att läsa sig till. Eleven preciserar inte vad hen 
menar med ”vad det hade för betydelse”. Baserat på elevers 
ansvaranden generellt tolkar jag det dock som att högstadieeleverna 
snarare genom sina frågor svarar an emot vad artefakter har för 
betydelse i buddhistisk tradition generellt, än vad de betyder för 
representanten som person och hennes levda buddhism. Elever placerar 
inte heller genom sina yttranden in religiös praktik, det religiösa 
rummet och artefakter i inriktningen tibetansk buddhistisk tradition. 
Med utgångspunkt i det analytiska ramverket kan detta tolkas som ett 
uttryck för att eleverna befinner sig huvudsakligen på religionens 
traditionsnivå utan att röra sig mellan vare sig individnivå eller 
grupptillhörigheter avseende buddhistiska inriktningar.   
 
Det är dock flera elever som utifrån egna upplevelser av både 
representantens tal om meditation och den avslappning de själva fick 
pröva talar om vad meditation som praktik skulle betyda för dem själva. 
Lotta ger i loggen efter besöket uttryck för hur buddhistisk praktik i 
form av meditation skulle kunna bidra till hennes psykiska 
välbefinnande: 

Jag tyckte om att lyssna på det hon sa om meditation och att fokusera på sitt 
eget välmående genom att leta inom sig själv. Jag var väldigt mottaglig för det 
hon sa idag eftersom det finns en del saker jag inte vet hur jag ska hantera. 
(Logg 2, Lotta) 

 
Med utgångspunkt i det analytiska ramverket där religionssociologiska 
teorier bland annat bidrar med att ifrågasätta och utmana ett särskiljande 
mellan religion och vardag, kropp och själ samt religiösa och materiella 
syften med religiös praktik, tolkar jag Lottas yttrande som ett uttryck 
för att sådana särskiljanden förhandlas. Genom att relatera buddhistisk 
praktik i form av meditation till sitt eget välbefinnande framträder ett 
ansvarande där hon ger uttryck för en förståelse av att den religiösa 
praktiken meditation kan vara en del av hela livet. 

Även om elever ger uttryck för sina egna upplevelser av att ha vistats i 
det fysiska tempelrummet, upplevt tystnaden och hur användandet av 
kroppen inverkar på deras förmåga att fokusera och känsla av 
välbefinnande, så talar vare sig eleverna eller representanten om den 
avslappning de gjort som religiös praktik. Elever omtalar det dock som 
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meditation. I en gruppdiskussion efter besöket nämner en elev att 
meditation på det sätt som gjordes i templet var nytt för hen under 
besöket: 

Men jag antar att vi fick lära oss att meditera? Jag undrar alltid, hur mediterar 
man? Ska man bara sitta där och tänka på saker, tänka ingenting? Vad har det 
med buddhism att göra? Det är ju såhär att man ska vara hälsosam typ, att man 
mediterar för sin egen hälsa och så men att meditera, jag har bara försökt på så 
här på amatörnivå kan man säga, och när jag fick se det där kändes det wow. 
(Gruppdiskussion efter tempelbesöket, grupp 5) 

Även detta skulle utifrån det teoretiska ramverket kunna uppfattas som 
en förhandling om vad som är buddhistiskt och inte och hur det 
vardagliga förhåller sig till det religiösa och vice versa.  

Gränsen mellan religion och vardag förhandlas även i elevers yttranden 
om själva ”tempelbyggnaden”. I loggar efter besöket svarar elever an 
emot att templet såg ut som en vanlig villa, låg bland andra villor och 
att människor bodde och levde sina vanliga liv där, både laman och 
några nyanlända ungdomar. Vissa elever lyfter fram det som något 
positivt medan andra ger uttryck för att det är något som är förvånande 
i negativ bemärkelse. I gruppdiskussionen nedan ger elev 3 uttryck för 
viss kritik eller skepsis till att templet såg ut som en vanlig villa och 
ifrågasätter om det kan kallas tempel: 

Elev 1: Nej, det var ett trevligt vanligt tempel. Jag var lite förvånad över att det, 
jag hade inte förväntat mig, jag var förvånad över att det var en så vanligt gul 
liten villa. 
Elev 2: Utifrån såg det väldigt, väldigt vanligt ut. 
Elev 3: Att kalla det tempel. (Gruppdiskussion efter besöket, grupp 3) 

 
Elev 3 efterfrågar här en gräns mellan vad som är religiöst och 
vardagligt. En sådan gräns är också något som representanten markerar 
genom att under besöket lyfta fram att meditationsrummet är ett stilla 
rum, vilket delvis markeras genom att elever ombeds att uppföra sig på 
ett visst sätt, det vill säga att tala tyst och inte ligga ned. Eleverna 
förefaller dock vara överraskade över att möta ”vardagliga” människor 
utan speciella kläder, Ikea-lampor och lukt av köttfärssås i templet men 
också över att templet finns i det vardagliga, till exempel att ett 
buddhisttempel finns i en villa i ett ”vanligt” bostadsområde. En elev 
förklarar under gruppdiskussionen: 

Men det jag tyckte var intressant med att man inte kände igen ett tempel från 
utsidan, att man kunde se villan, då förstod man verkligen att buddhismen finns 
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i allting eller är folk som är buddhister som finns det liksom i allting man kan 
göra ett tempel av en vanlig villa och det var väl liksom det som tillförde mest 
för mig. (Gruppdiskussion efter tempelbesöket, grupp 3). 

 
Dessa yttranden visar hur elever, genom sina erfarenheter av att se och 
vistas i templet, svarar an emot att det religiösa finns i det vardagliga 
(templet i villaområdet) men också det vardagliga finns med i det 
religiösa (Ikealampor i tempelrummet). Att besöka templet tolkar jag 
också som ett tillfälle för elever att få möta hur buddhism som en 
minoritetsreligion anpassar sig till kontexten. Det är ju även en praktisk 
lösning att ha templet/meditationscentret i en villa där ett vardagsliv 
levs i stället för ett specifikt byggt tempel, enkom för religiöst ändamål.  
 
Ett annat tillfälle som skulle kunna förstås som förhandling mellan 
religiöst och vardagligt är när en grupp efter besöket diskuterar något 
de fastnat för under tempelbesöket. Här kommer relationer mellan 
kläder och buddhism på tal: 

Elev 1: För vad jag tänkte på, när man går till tempel, om det är några speciella 
kläder som man har på sig? Men det kanske bara är munkar och nunnor.  
Elev 2: Men jag trodde det var kläder [i skåpet] som man skulle ha på sig men 
ingen hade ju på sig något speciellt. 
Elev 3: Som typ i synagogan, eller var var det vi var?  
Elev 1: Moskén. 
Elev 3: Då fick ju ni [åsyftande tjejerna i klassen] ha på er någon... 
Elev 1: Slöja, alltså vanliga buddhister, vanliga människor som vi pratade om 
förut, jag tror inte de, man behöver inte ha några speciella kläder, det är typ att 
vissa munkar har det. 
Elev 2: De här gula. 
Elev 1: De rakar av sig huvudet och så [fniss] håret. Dalai Lama har alltid den 
här röda dräkten, visst, den är ganska liknande dem som munkarna har också. 
(Gruppdiskussion efter tempelbesöket, grupp 5) 

 
Denna diskussion visar, tillsammans med de tre föregående analyserade 
citaten, hur elever genom att möta religion och religiositet ”på riktigt” 
genom tempelbesöket utmanar och förhandlar en eventuell gräns 
mellan religion och vardag. Elever svarar an emot att en större del av 
livet kan inkluderas i religiös praktik (genom till exempel kläder) och 
även att platsen för religiös praktik finns mitt i livet (genom att templet 
ligger mitt i det vardagliga och att det vardagliga finns i det religiösa). 
Däremot svarar inte högstadieeleverna i någon större omfattning an 
emot att buddhism även praktiseras i vardagslivet. Vidare framkommer 
i diskussion hur elever verbalt rör sig mellan olika nivåer av religion då 
de jämför tempelrepresentantens vardagskläder (individnivå) med 
munkars klädsel (gruppnivå). Genom denna rörelse ger de uttryck för 
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en förståelse av att dels ett liv som lekfolk respektive klosterliv kan vara 
något som bidrar till hur individer som positionerar sig som buddhister 
klär sig, dels att buddhister klär sig olika och att buddhistisk tradition 
därför i relation till klädsel rymmer inre mångfald. Men det skulle också 
kunna ses som ytterligare ett uttryck för att eleverna, när de gör nedslag 
på gruppnivå i religiösa inriktningar (som till exempel med Dalai Lama 
och tibetansk buddhism), inte har så mycket kännedom om vad som kan 
vara utmärkande för den inriktningen, i detta fall när det gäller 
klosterliv och tradition med färger och kläder. Högstadieeleverna ger 
inte heller uttryck för förståelse av varför munkar bär en specifik 
klädsel eller vad det betyder för dem som individer. 
 
Analysen av elevyttranden relaterade till religiös praktik visar 
sammanfattningsvis att följande elevförståelser av religiös 
(buddhistisk) praktik som en aspekt av levd religion framträder:  
 

• Elever svarar huvudsakligen an emot meditation som 
buddhistisk praktik genom hela momentet. 

• Elever ger uttryck för att buddhistisk praktik, i elevbetydelsen 
meditation, är krävande vilket för någon elev är positivt 
eftersom religionen har en terapeutisk funktion, medan det för 
någon annan är negativt då hens utgångspunkt är att tron är 
viktigast.  

• Elever fokuserar under besöket på vilka högtider och 
ceremonier som finns inom buddhistisk tradition utan att 
relatera dessa till individnivå, det vill säga vad högtider och 
ceremonier betyder på för representanten.  

• Elever kopplar samman aspekter som estetik, praktik och 
artefakter som varandes buddhistiska, snarare än att placera 
dessa aspekter inom tibetansk inriktning eller relaterade till vad 
de betyder för individen. 

• Elever ställer inga frågor under besöket om artefakter, men visar 
ett intresse för det i samband med att de själva får välja saker att 
fotografera och observera, samt efteråt i gruppdiskussionen.  

• Elever förhandlar ett eventuellt särskiljande mellan religion och 
vardag när de möter templet som plats och representanten under 
besöket.   
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Möjliggörande omständigheter för förståelser av religiös praktik 
Analysen av högstadieelevernas yttranden om religiös praktik pekar 
mot att de huvudsakligen svarar an emot meditation som religiös 
praktik, att de ger uttryck för ett intresse av materialitet i form av 
artefakter samt att de genom sina yttranden utmanar gränser mellan 
religion och vardag. I min analys av elevyttranden framträder tre 
omständigheter som jag anser bidrar till att skapa förståelse av religiös 
praktik i den designade undervisningen.  
 
En första möjliggörande omständighet är när elever på något sätt kan 
knyta an till buddhistisk praktik och relatera den till (delar av) sitt eget 
liv. Jag har ovan uppmärksammat hur Lotta (se s. 151) i sitt yttrande 
relaterar det hon hör representanten tala om (och själv prövat genom 
den meditationsliknande avslappningsövningen) till sig själv och sitt 
eget liv. Genom att relatera det hon möter i religionskunskaps-
undervisningen till sitt eget liv svarar hon an emot att religion och det 
som kommer ut av den religiösa praktiken meditation kan genomsyra 
hela livet. Jag tolkar det som att omständigheten att hon känner att 
representantens tal berör henne och hennes liv bidrar till att utmana en 
föreställd gräns mellan religion och resten av livet. Hennes ansvarande 
i relation till buddhistisk praktik rymmer återklanger från hennes eget 
liv och detta bidrar till en förståelse att religion och vardag kan vara 
sammantvinnade. I det här fallet gäller det elever som sympatiserar med 
den typ av buddhism de har erfarenhet av att ha mött (vilket inte är 
ovanligt i samband med buddhistisk tradition i undervisningen), men 
det gäller som tidigare nämnts inte alla elever förstås. 62  
 
En andra omständighet som bidrar till högstadieelevernas förståelse av 
religiös praktik är att de får träffa en person som berättar om sina egna 
erfarenheter och genom detta visar hur den omgivande kulturella 
kontexten är med och formar hens religiositet, inklusive religiös 
praktik. I denna studie bidrar till exempel tempelrepresentantens svar 
(se s. 150) med ett perspektiv av hur praktik från olika religiösa 
traditioner kan formas och ge ny mening för henne när hon beskriver 
hur hon som buddhist har valt att fira jul. Det framkommer också att 
                                                
62 En förklaring till att många sekulära elever sympatiserar med en västerländsk form av 
buddhism skulle just kunna vara att gränsen mellan religion och vardag inte upplevs vara så 
stark där (se vidare till exempel Thurfjell, 2013). Det motsatta skulle kunna vara en förklaring 
till varför elever inte sympatiserar med den buddhism de mött i undervisningen, nämligen att 
religion främst handlar om tro och det ”själsliga” som sker inom en utan att vara något en gör 
med sin kropp och andning och som är en (krävande) del av det vardagliga livet. 
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elever genom jämförelser av representantens tal med lärobokstexter 
synliggör komplexiteten bakom begrepp eller fenomen inom den 
religiösa traditionen, samt att individperspektivet för det som studeras 
närmre eleven. Detta illustreras genom en gruppdiskussion efter 
besöket där en elev talar om begreppet dãna (generositet – relaterat 
bland annat till religiös praktik att ge gåvor till munkar och nunnor). 
Representantens tal ställs i kontrast till lärobokens ”fakta” som enligt 
elevens yttranden, innehåller förenklingar och skapar avstånd: 

Jag tycker att vara där som vi sa, det ger en uppfattning på ett annat sätt än det 
gör att läsa men det här är dãna, det här är dãna, alltså det blir mer konkret och 
samtidigt inte alls så konkret, på besöket så får man se det i verkligheten, men 
då får man också, att det inte är sådär att man kan staka upp det i och med att 
det är en flytande religion där det handlar om åsikter, tankar och tro. För mig 
blev det såhär att det blev verkligt när man fick besöka det, det var såhär, vi har 
ju läst om det och så men på något sätt, jag säger inte att jag fick en så här 
uppenbarelse och förstod det i templet men det var bara det att allt som står i 
läroboken, det är på något sätt så långt borta. De är inte nära. Man kan ta in det 
[under besöket]. Men som sagt, faktavis så… (Gruppdiskussion efter 
tempelbesöket, grupp 2) 

 
I citatet ovan talar eleven om att mötet med representanten gör att ett 
begrepp som dãna både blir konkret och inte konkret. När hen talar om 
att besöket gör det ”konkret” ger hen uttryck för att det beror på att hen 
upplever det själv ”på riktigt”. Det konkreta tar form genom att höra 
någons tal om dãna, till exempel när representanten talar om hur hon 
tänker runt julklappar, eller kanske genom att se en donationsbox i 
templet där det står dãna. Elevens förståelser verkar ha en annan 
karaktär vid besöket jämfört med det ”konkreta” hen möter i en lärobok. 
Innehållet i läroboken beskriver hen som ”uppstakat”, i betydelsen 
”utan nyanser” och inte präglat av individers åsikter, tankar och tro. Jag 
tolkar hennes beskrivning av ”det konkreta” i läroboken som mer 
avskalat (eller det som i avhandlingens inledande elevcitat beskrivs som 
”blankt” utan ”djup”) och att det konkreta mer liknar en ordlista som 
inte relateras till att vara en del av individers liv. Lärobokens form av 
konkretion är för den här eleven svårare att svara an emot. Det fysiska 
mötet bidrar för den här eleven till att dels se komplexiteten i ett 
begrepp relaterat till religiös praktik, dels att det som förklaras som ett 
begrepp i läroboken genom mötet blir en del av någons liv.  
 
En tredje möjliggörande omständighet för elevers förståelse av religiös 
praktik är att vistas i det religiösa rummet. Genom detta förefaller en 
nyfikenhet på artefakter väckas hos eleverna som ger möjlighet att 
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arbeta vidare med. Elevers nyfikenhet kom dock inte till uttryck genom 
deras frågor till representanten, utan först när deras blick genom 
undervisningens fotograferingsuppgift riktades mot artefakter och hur 
de används. En förklaring till den nyfikenhet högstadieeleverna gav 
uttryck för när de blev ombedda att fotografera något som de själva 
fastnar för, skulle kunna vara att de efterfrågar ett direkt ansvarande, 
det vill säga något som utgår från dem själva. Elevernas motiveringar 
till varför de valde ett visst motiv skiljde sig åt; någon hänvisade till 
erfarenhet från andra buddhistiska tempel medan andra associerade till 
dataspel eller motiv från sin mormors kaffekopp. Gemensamt för dem 
alla var dock att motiven rörde deras egna intressen och erfarenheter. 
Deras ansvaranden rymde återklanger från deras eget liv. 
 
Sammanfattningsvis framträder således tre omständigheter som jag 
väljer att betrakta som möjlighetsskapande för förståelse av religiös 
praktik som en del av högstadieelevernas förståelse av levd religion:  
 

• Elever kan själva knyta an till buddhistisk praktik och relatera 
den till (delar av) sitt eget liv, vilket bidrar till att utmana 
gränsen mellan ”det religiösa” och resten av livet, mellan 
religion och det vardagliga.  

• Elever får möta personliga berättelser om religion och 
religiositet (genom individperspektiv) vilket dels kan skapa 
tillfälle att synliggöra komplexitet och nyanser bakom religiös 
praktik, dels minska avståndet mellan eleven och den praktik 
som omtalas. 

• Elever ges möjlighet att besöka en religiös byggnad, vilket 
förefaller skapa möjligheter för att bidra till möten med 
artefakter och plats för viss religiös praktik.  

Hindrande omständigheter för förståelser av religiös praktik  
Utifrån analysen av elevyttranden relaterade till förståelse av religiös 
praktik framträder även omständigheter som jag tolkar som hindrande 
för högstadieelevernas förståelse av huruvida, varför och var religiös 
praktik är en del av individers levda religion. Två sådana 
omständigheter som hindrar elevers förståelse av religiös praktik 
framträder genom elevers yttranden i den designade undervisningen.  
 
En hindrande omständighet är att jag menar att det finns återklanger 
från samhällsdiskurser och religionskunskapsundervisningsdiskurser 
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som färgar elevers förståelser av religion generellt. Analysen 
uppmärksammar tre sådana elevförståelser vilka var och en för sig, men 
även tillsammans, inverkar hindrande på elevers förståelse av religiös 
praktik i den designade undervisningen. Den första religionsförståelsen 
som elever ger uttryck för är att religion handlar mer om tro än om 
religiös praktik. Jag har tidigare identifierat att elever i tal om inre 
mångfald relaterar till tro, snarare än till praktik (se s. 140). Loves 
yttrande kan ses som ett uttryck för detta när han svarar på frågan om 
han tycker att innehållet i religionskunskapsundervisningen berör 
honom själv. Han svarar inledningsvis att religion främst handlar om 
”andra” som följer det de tror på: 

Love: Det handlar om vad andra tycker om saker, följer folk med så tror de på 
det.  
Thérèse: Och de här frågorna som du sa, livsfrågorna, vad är meningen med 
livet, vad händer när man dör?  
Love: Livsfrågor det tycker jag är viktigare än vad så här vad som händer efter 
döden. 
Thérèse: Är det viktigare än? 
Love: Typ varför vi blev till och vad som kommer efter man dör. 
Thérèse: /…/ det viktigaste är hur man lever här och nu? 
Love: Ja. (Intervju med Love, 2017-05-18) 

 
När Love talar om att religion handlar om vad människor tror på tolkar 
jag det som uttryck för en religionsförståelse där religiös praktik som 
en del av människors liv här och nu riskerar att komma i skymundan. 
Vidare ger Love uttryck för att det som handlar om livet här och nu för 
honom är viktigare än det han ger uttryck för att religiösa människor 
väljer att tro på, det vill säga svar på frågor som till exempel vad som 
händer efter döden. Jag tolkar Loves yttranden dels som ett uttryck för 
en religionssyn där lärosatser och tro står i första rummet, dels att dessa 
lärosatser skapar avstånd för Love som icke-troende. Det som levs här 
och nu och det som utgår från individen verkar däremot vara lättare för 
Love att knyta an till.  
 
En annan religionsförståelse som berör varför religion praktiseras är att 
religiös praktik generellt ofta sker av tvång, men buddhismen är 
motsatsen till detta. Ett exempel på detta framkommer i 
gruppdiskussionen efter besöket:   

Elev 2: Det är inga så där regler, jag upplevde inte att hon pratade så mycket 
om regler som att man får inte äta kosher och blä blä blä blä, det var liksom er 
bara om man gör så här så får man bra tillbaka, och det påverkar väl antagligen. 
Elev 1: Ja men det är en attraktiv religion. 
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Elev 2: Ja. 
Elev 1: Speciellt vi som sekulariserade västmänniskor som inte vill binda oss i 
regler som skapade för 2000 år sedan. 
Elev 2: Vi vill vara fria. 
Elev 1: Vi vill vara fria, utveckla oss själva, vara självcentrerade. Buddhism är 
ändå att man utgår från individen. (Gruppdiskussion efter tempelbesöket, grupp 
2)  

 
Här ger eleverna uttryck för en medvetenhet om att frihet och att göra 
egna val är något som attraherar dem. Det tolkar jag som en återklang 
av en i samtiden dominerande idé om frihet, inte minst vanlig hos 
ungdomar (se t ex Bromander, 2012, s. 73; Gustavsson, 2013, s. 102). 
En annan framträdande återklang från såväl samhällsdiskurser som 
religionskunskapsundervisningsdiskurser, är att religion ofta är något 
som sker av tvång och oftast för länge sedan (Holmqvist Lidh, 2016; 
Kittelmann Flensner, 2015). Högstadieeleverna ger uttryck för att 
buddhism som tradition är ett motexempel till detta, vilket även kan 
tolkas som en återklang av en dominerande diskurs i Sverige av 
buddhistisk tradition (Kittelmann Flensner, 2015; Thurfjell, 2013). En 
elevförståelse att religiös praktik är något som sker av tvång tolkar jag 
som hindrande för elevers förståelser av varför individer i sitt liv gör 
religiös praktik, även om förstås en upplevelse av tvång från något 
transcendent, eller ett faktiskt tvång från någon auktoritet, kan vara en 
förklaring till individers religiositet.  
 
Slutligen framträder i analysen religionsförståelser knutna till platsen 
där religion praktiseras. Även dessa kan vara begränsande för elevers 
förståelse av religiös praktik. Elever ger dels uttryck för att platsen för 
religiös praktik huvudsakligen är en religiös byggnad, dels att 
frekvensen av besök i denna byggnad mäter graden på någons 
religiositet (se s. 148f). Dessa elevförståelser framträder i grupp-
diskussionen nedan. I elevernas samtal där de har fått i uppgift att 
fundera över vad olika buddhister kan tänkas ha gemensamt förhandlas 
platser för utövandet och relationen mellan religiöst utövande, att 
besöka en religiös byggnad och graden av religiositet:   

Frank: Nu har jag kommit på det, många är starkt troende så att deras vardag 
kan förstöras, alltså jobben, att de måste meditera. 
Disa: Du kan ju inte tänka så när du skriver. Jag tror inte att du ska tänka att de 
kommer missa jobbet.  
Frank: Ja men så här att de mediterar olika ofta. 
[Fortsatt samtal där de jämför en buddhists liv med hur ofta någon går i kyrkan. 
Frank berättar att han går i kyrkan och hur det märks på honom] 
Frank: Kan de sätta sig ner på tunnelbanan och sen bara börja meditera? 
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Disa: Du kan ju sitta och be en bön på tunnelbanan också, det är inte så himla 
olikt, du kan sitta och göra såhär liksom. Fader vår som är i himlen… (läser 
bönens första rader)  
Frank: Alltså jag förstår inte, det beror ju på hur starkt troende man är. 
May: Exakt, beroende på hur starkt troende man är och var du bor någonstans. 
Disa: Hur utsatt man är. 
Frank: Ja om man är född där. Alltså många tror att jag är sådär superkristen i, 
det är asjobbigt, även fast jag är konfirmerad och håller på att bli ledare så 
betyder inte det att jag måste gå i kyrkan varje dag.  
Frank: Max två gånger i veckan, eller alltså en gång på två veckor. Det är ändå 
relativt mycket. 
May: Det är ganska mycket i Sverige. 
Disa: Jag hade en kristen period när jag var 6 år, jag sa att jag trodde på gud, 
jag bar korshalsband och hängde i kyrkan. Nej jag kommer inte från en kristen 
familj. (Gruppdiskussion i samband med bilduppgift) 

 
I detta samtal svarar å ena sidan eleverna an emot att religion kan spela 
olika stor roll i människors liv och att den kan utövas på olika platser. 
Frank delar sina erfarenheter av att gå i kyrkan, vilket är något som Disa 
plockar upp när hon vill rätta till det som hon ger uttryck för är en 
missuppfattning. Genom att jämföra att meditera och be Fader vår på 
tunnelbanan jämför hon buddhistisk praktik med Franks liv och lyfter 
fram likheter mellan buddhistisk och kristen praktik. Å andra sidan kan 
detta ansvarande tolkas som att deras förståelse av plats för religiös 
praktik inbegriper en implicit relation mellan antalet kyrkovistelser och 
grad av religiositet hos den som praktiserar religionen. Frank påpekar 
att han inte är ”superkristen” eftersom han inte går i kyrkan varje dag. 
May kommenterar dock att det ändå är ganska mycket för att vara i 
Sverige att gå varannan vecka. Även andra elever beskriver att 
frekvensen av att besöka en religiös byggnad är ett tecken på hur 
religiös någon är. I ljuset av det teoretiska ramverket uppmärksammas 
dels olika platser för religiös praktik i människors levda religion, dels 
inre mångfald i relation till religiös praktik inom en religiös tradition. 
Med den utgångspunkten riskerar återkommande elevförståelser av 
frekvensen av besök i en religiös byggnad ses om tecken på stark tro 
dels bidra till att andra platser för religiös praktik kommer i skymundan, 
dels att representera alla individers religiositet. Frekvensen av att 
besöka en religiös byggnad (som plats för religiös praktik) kan förstås 
vara ett tecken på grad av en individs religiositet men det skulle också 
kunna förstås som ett uttryck för motsatsen, det vill säga som ett utryck 
för en svag tro som individen vill stärka genom frekventa besök, 
alternativt ett uttryck för en kulturell tradition vilket vidare kan ses som 
något som inte nödvändigtvis ses vara kopplad till ”stark tro” för att 
nämna några tänkbara tolkningar. Dessa alternativa förståelser ger dock 
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inga högstadieelever uttryck för. Analysen pekar mot att denna 
religionskunskapsundervisning på högstadiet inte har utmanat gränser 
för var och hur religionen tar sig uttryck i samhället och i vardagen.  
 
En annan omständighet som jag tolkar som begränsande för 
elevförståelseförståelser av vad som inkluderas i buddhistisk praktik, 
gäller återklanger i elevers yttrande av samhällsdiskurser och 
religionskunskapsundervisningsdiskurser av buddhistisk tradition 
specifikt. Detta liknar det ovan beskrivna om ansvaranden som rymmer 
återklanger av en religionssyn generellt. Elevers ansvaranden i relation 
till buddhistisk praktik berör främst meditation. Tal om prostration, 
dãna, snurra bönehjul, sjunga mantran et cetera är inget som vare sig 
högstadieeleverna lyfter fram i någon större omfattning i sina yttranden 
eller något som de själva får pröva under besöket. Meditation däremot 
är det som elever själva har fått pröva. Eleverna gör inte heller i sina 
yttranden någon koppling mellan religiös praktik och artefakter, det vill 
säga hur artefakter kan användas som en del av religiös praktik. Jag 
tolkar detta som att elever svarar an på det som ligger dem närmast. Det 
är meditation, som de själva även har fått pröva, snarare än annan 
buddhistisk praktik som de mött i undervisningen. Vidare kan det ses 
som exempel på återklanger av den typ av buddhism som både präglat 
undervisningen och som dominerar samhällsdiskursen, nämligen av 
buddhism som en rationell ”må-bra-filosofi” (jfr Kittelmann Flensner, 
2015). Med utgångspunkt i det teoretiska ramverket, tolkar jag dessa 
elevansvaranden som rymmande återklanger från samhälls- och 
religionskunskapsundervisningsdiskurser (den designade under-
visningen inkluderad). Buddhistisk praktik som begränsad till 
meditation är återklanger som den designade undervisningen inte har 
uppmärksammat, utmanat och nyanserat.  
 
Sammanfattningsvis framträder i analysen två omständigheter som 
hindrande för elevers förståelse av religiös praktik som en del av deras 
förståelse av levd religion:  
 

• Några återklanger från samhällsdiskurser av religiös praktik 
generellt begränsar elevers förståelse. De utgångspunkter som 
framträder hos den här elevgruppen är prioritering av tro 
framför praktik, att religiös praktik sker av tvång samt att graden 
av religiositet mäts genom hur ofta någon besöker en religiös 
byggnad/plats.  
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• Några återklanger av buddhistisk tradition specifikt begränsar 
elevers förståelse av buddhistisk praktik. Elever lyfter 
uteslutande fram meditation som religiös praktik vilket tolkas 
som relaterat till återklanger från samhälls- och 
religionskunskapsundervisningsdiskurser om buddhistisk 
tradition.  

Elevförståelser av upplevelsedimensioner av religiositet  

Elevers yttranden om upplevelsedimensioner  
I detta avsnitt analyseras elevers yttranden utifrån frågan vilka 
upplevelsedimensioner av religion och religiositet som går att urskilja, 
och hur dessa vidare sätts i relation till elevers förståelse av levd 
religion. Detta område är innehållsmässigt närliggande analysområdet 
religiös praktik eftersom upplevelsedimensioner kan vara nära 
kopplade till religiös praktik. I detta analysområde inkluderas dock 
även upplevelser som inte nödvändigtvis associeras till religiös praktik. 
 
I undervisningsmomentets inledande uppgift (se s. 122f) ger elever 
uttryck för att buddhism kan bidra till upplevelser av gemenskap och 
vänskap. Efter ytterligare två lektioner ger elever även uttryck för att 
buddhism och buddhistisk praktik genererar lugn och harmoni. Det är 
huvudsakligen positiva upplevelser som elever talar om i samband med 
buddhism. Dagmar jämför buddhism med andra religioner när hon ger 
uttryck för att strävan att hitta lugn och harmoni är något som skiljer 
buddhism från islam och kristendom: 

Jag tycker att det framförallt låter intressant eftersom det är en religion som 
handlar mycket om att ”finna sig själv” och finna ro och harmoni. Till skillnad 
från exempelvis kristendom och islam som känns mer strikta levnadsregler 
känns buddhismen fri. (Logg 1, Dagmar) 

 
Dagmar kontrasterar strävan efter upplevelse av ro och harmoni med 
upplevelse av tvång genom att tvingas följa strikta levnadsregler. Detta 
yttrande kan ses som ett uttryck för den tidigare diskuterade 
föreställningen om att kristen och muslimsk tradition rymmer tvång 
från något (transcendent) utifrån (se s. 158). Det i sin tur skulle kunna 
tolkas som att upplevelser av inre välbefinnande i samband med 
religion förutsätter en avsaknad av något tvingande transcendent. Den 
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enda upplevelse som högstadieeleverna svarar an emot i samband med 
transcendens/gud(ar) är upplevelse av tvång. 
 
I elevernas individuella loggar som de skriver efter besöket svarar de 
an emot hur de själva upplevde avslappningsövningarna, det de gjorde 
med sina kroppar under besöket, samt hur detta påverkade dem. Irma 
beskriver hur uppmaningen att sitta upp bidrog till att hon kunde hålla 
fokus: 

En sak jag känner positivt var för den oskrivna regeln av att man skulle sitta 
upp, aldrig ligga ned vilket fick det att kännas som att man alltid befann sig i 
fokus på vad som händer i omgivningen. (Logg 2, Irma) 

 
Detta elevyttrande går att urskilja som upplevelser av att använda 
kroppen. Elever ger också uttryck för egna upplevelser av mer 
existentiell karaktär. Iris yttrande är ett exempel där hon ger uttryck för 
att hon upplever sin egen själ: 

Det var skön stämning, väldigt tyst. Jag tycker att man kunde känna sin egen 
själ, pga. den harmoniska känslan och tystnaden. Tystnaden gav en möjlighet 
att verkligen känna sina tankar och känslor. Man fick chansen att verkligen 
känna/tänka efter. (Logg 2, Iris) 

 
Iris beskriver också vilka konsekvenser tystnaden får för henne när hon 
i loggen skriver att det gav henne möjlighet både att få syn på sina 
tankar och att uppleva närvaro. Även Lottas yttrande kan vara uttryck 
för en upplevelse av existentiell karaktär då hon beskriver känslan av 
att kunna vara den hon är: 

Sen ”la jag märke” till att det var en väldigt lugn och avsmalnad miljö/stämning. 
Det var tyst men ändå en bekväm tystnad, inte den sortens tystnad då man 
känner att man behöver bete sig på ett visst sätt, liksom inte kan slappna av. 
(Logg 2, Lotta) 

 
Lotta ger uttryck för att hon kan vara närvarande i stunden utan att tänka 
på hur det skulle kunna vara eller hur hon själv borde vara. May ger 
uttryck för något liknande då hon beskriver en upplevelse av lättsam 
och glädjefylld harmoni:  

Det var inte en jobbig tystnad att vistas i, jag kunde känna mig lugn och i en 
mindre harmoni samtidigt som jag skrattade. Det var en njutbar tystnad även 
om det kändes smått oseriöst. (Logg 2, May) 
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Dessa elevyttranden går att urskilja som upplevelser av tystnaden. 
Elever lyfter även fram dofter, upplevelsen av rummet och plasten samt 
att sitta på golvet som något som framkallade positiva upplevelser. 
Eleverna beskriver inte representantens upplevelser utan de beskriver 
de upplevelser och känslor som de själva har haft under besöket. Jag 
tolkar det som att det är användandet av sina egna kroppar och att vistas 
i den fysiska miljön som framkallar dessa upplevelser. Det finns också 
elever som beskriver det som de erfarit utan att svara an emot hur de 
har upplevt det. Frank konstaterar att det var tyst i samma mening som 
han konstaterar att det fanns en gonggong:  

Det var en väldigt lugn stämning i templet och det fanns en stor gong-gong. 
(Logg 2, Frank) 

 
Frank ger inte uttryck för vilka konsekvenser tystnaden hade för honom 
eller värderar den såsom eleverna ovan gör. Inga elever ger i samband 
med detta besök uttryck för att de har upplevt obehagliga upplevelser, 
vilket skedde i samband med moskébesöket i licentiatstudien, till 
exempel då representanten talar om vad som händer för icke-troende på 
domens dag (Britton, 2014, s. 141). Positiva upplevelser av templet 
rimmar väl med en dominerande diskurs om buddhism som något 
fredligt och positivt.  

I den individuella loggen som skrevs efter studiebesöket uttrycker flera 
elever hur de upplever rummet och plasten. Nathalies logg är ett uttryck 
för hur närvaron inbjuder henne att tolka själv:  

Mycket av det här som vi såg skulle säkert kunna stå i läroböcker och så men 
det är typ en annan upplevelse att se det, som alla de här färgerna, de kunde ha 
beskrivit att det var färgerna på väggarna men att se det så blir det mer färgglatt, 
och alla de här sakerna, hur de stod och så, jag tror inte en lärobok skulle 
beskriva det och även som hon berättade att läroböcker ibland som tolkar saker 
fel och annorlunda än vad hon tyckte själv. Så ja, det är rätt spännande och bra 
att få se det i verkligheten också och då kunna göra även mer sin egen tolkning 
av det och inte bara gå direkt efter läroboken eller lärare. Så ja, det var väl allt 
(Logg 2, Nathalie) 

Detta elevyttrande går att urskilja som upplevelser av platsen. Nathalie 
ger uttryck för att estetiken och upplevelsen av att vara i det religiösa 
rummet är svåra att förmedla i en lärobok, om de ens finns med, men 
att besöket ger henne sådana upplevelser. Hon beskriver hur den 
omständighet att hon själv fått se till exempel färgerna i rummet gör att 
hon upplever det mer färgglatt och kanske mer levande och ”på riktigt”. 
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I loggen ger hon uttryck för en förståelse av hur läroboken saknar 
dimensioner av (levd) religion, och detta gör hon genom att jämföra 
boken med det hon har upplevt av den fysiska platsen under besöket. I 
gruppdiskussionen efter besöket och i examinationen svarar dock inte 
elever an på upplevelsedimensioner som en del av buddhism. Det tyder 
på att upplevelsedimensioner inte utgör en vital del av vad som ingår i 
de här högstadieelevernas förståelse av religion och religiositet i en 
skolämneskontext. 

Från analysen av högstadieelevernas förståelser av upplevelse-
dimensioner som en del av individers levda religion framkommer 
följande elevförståelser: 

• Elever ger före besöket uttryck för upplevelser av gemenskap, 
vänskap, och inre lugn och harmoni som en del av buddhistisk 
praktik.  

• Elever ställer buddhistisk strävan efter lugn och harmoni i 
konstrast till upplevelse av tvång på grund av strikta regler 
inom kristen och muslimsk tradition, vilket skulle kunna 
tolkas som en elevförståelse att upplevelser i samband med 
religion av inre välbefinnande förutsätter en avsaknad av 
någon tvingande transcendens.  

• Elever ger efter besöket uttryck för sina egna upplevelser av 
avslappningsövningarna som gjordes, tystnaden samt det 
religiösa rummet, vilket kan tolkas som en resurs för att 
synliggöra och uppmärksamma upplevelsedimensioner som 
en vital del av religion och religiositet. 

• I yttranden om elevernas egna upplevelser utmanas en 
eventuell gräns mellan religion, i form av en religiös praktik63 
och vardag samt kropp och psyke/själ. 

• Det är främst när elever skriver individuellt som ger uttryck 
för sina egna upplevelser och inte i gruppdiskussioner eller i 
examinationsfrågorna. Det tyder på att upplevelse-
dimensioner inte ingår i högstadieelevernas förståelse av 
religion och religiositet i en skolämneskontext. 

                                                
63 Även om inte elever talar om meditation som religiös praktik så talar de om buddhism som 
en religion. 
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Möjliggörande omständigheter för förståelser av upplevelse-
dimensioner  
Genom analysen av elevernas yttranden framkommer att några elever 
svarar an emot en upplevelsedimension av religion och religiositet. Två 
omständigheter framträder som möjliggörande för detta. 
 
En första bidragande omständighet som skapar möjligheter för elever 
att få syn på upplevelsedimensioner inom religion och religiositet är att 
själva vistas i och i någon form delta i det som pågår i ett religiöst rum 
eller byggnad. Jag har ovan uppmärksammat elevyttranden där elever 
efter besöket beskriver sina upplevelser av att ha varit i templet och 
deltagit i de två korta avslappningarna. Någon elev talar om att hon 
kunde känna sin egen själ tack vare en harmonisk känsla och tystnad, 
vilken hon säger uppmärksammar henne på det som sker inom henne 
just nu (se s. 163). En annan elev ger uttryck för att hen kan vara sig 
själv tack vare den bekväma tystnaden och en tredje elev för att hen 
upplevde en lättsam och glädjefull harmoni genom att vistas i rummet 
(se s. 163). Ytterligare ett exempel på en elev som beskriver en 
upplevelse är Irma. Under intervjun jämför hon känslan av kärlek som 
hon upplevde både under klassens tidigare moskébesök64 och under 
tempelbesöket: 

Irma: Känslan i moskén var att man var där på grund av kärlek, det känns som att, som 
att många tror på kärlek inom alla religioner, så kärlek är en behövlig faktor, det var det 
jag fick från första början, när jag fick höra de här som pratade /.../ de nämnde kärlek 
tror jag, kärlek för religion och kärlek för andra människor, som medmänniskor och ja, 
så känslan var behaglig tror jag, jag tror att religionen ska vara behaglig, för att man vill 
uppnå. 
Thérèse: Fick du den känslan på båda ställena? 
Irma: Det fick jag. (Intervju med Irma 2017-05-17) 

 
Irma ger uttryck för att det var moskérepresentanternas tal som skapade 
upplevelse av kärlek. Hon, precis som de tidigare nämnda eleverna, 
svarar an emot en upplevelsedimension av religion. Jag tolkar det som 
att deras ansvarande har resonans i att de själva har upplevt något. I 
deras yttranden finns återklanger från egna upplevelser. Det pekar mot 
att det är elevers egna erfarenhet av den fysiska miljön i templet (och 
moskén), representantens tal och/eller de korta avslappningsövningarna 
som gör detta möjligt för eleverna. Ett fysiskt möte med personer och 
miljöer har för de här eleverna skapat förutsättningar för ett ansvarande 
                                                
64 I samband med att elever läste om islam besökte de en moské där även jag som forskare var 
med.  
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baserat på elevers egna upplevelser, som uppmärksammar upplevelse-
dimensioner av religion och religiositet. 
 
En andra omständighet som fungerade som möjliggörande för elevers 
förståelse av upplevelsedimensioner som en del av religion och 
religiositet var att skapa kontexter där dessa uppmärksammas. Ett 
mönster som framträder i analysen är hur kommunikationssfären 
inverkar på elevers yttranden avseende upplevelsedimensioner och 
religion. I undervisningen talar inte högstadieelever med klasskamrater 
om upplevelser i samband med religion, vare sig i gruppdiskussioner 
eller helklass. Däremot gör de det när de skriver individuella loggar. 
Alltså visar sig kommunikationssfärer och adressater spela roll för att 
elever ska ge uttryck för att och vad de har upplevt under till exempel 
ett studiebesök. Vidare framkommer det att upplevelsedimensioner som 
vitala aspekter av religion och religiositet inte varit tillräckligt explicit 
i undervisningen, och därför inte synliga för eleverna. Detta leder över 
till frågan om vad som förefaller ha hindrat elevers förståelse av 
upplevelsedimensioner av religion och religiositet. Detta kvalificeras 
genom ytterligare analys i nästa avsnitt. 
 
Sammanfattningsvis framträder genom analysen två omständigheter 
som jag betraktar som möjlighetsskapande för högstadieelevers 
förståelse av upplevelsedimensioner som en del av religion och 
religiositetförståelse:   
 

• Elever får själva under studiebesöket uppleva genom att vara i 
ett religiöst rum, testa någon form av praktik och/eller möta 
någon som talar från ett inifrånperspektiv.  

• Elever erbjuds undervisningssammanhang där de låter 
upplevelser – sina egna såväl som andras – spela roll och 
uppmärksammas som en del av religion och religiositet.  

Hindrande omständigheter för förståelser av upplevelse-
dimensioner  
Tre omständigheter framträder som hindrande för högstadieelevernas 
förståelse av upplevelsedimensioner av religion och religiositet som en 
vital del av individers levda religion.  
 
En första omständighet är den tidigare identifierade religionssynen som 
betonar tro framför religiös praktik (se s. 140, 158). Tro beskrivs i 
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elevers yttranden som något huvudsakligen kognitivt. En religiös 
tradition framställs som något med en kognitiv kärna där transcendens 
omtalas som en tankekonstruktion och en pusselbit för att en religiös 
traditions kognitiva kärna ska bilda en helhet. Vidare beskrivs religion 
ge svar på frågor om livets början och slut. Inga elever ger uttryck för 
att till exempel tro (på transcendens) även kan uppstå och bekräftas 
genom upplevelser. Enligt studiens teoretiska utgångspunkter är 
upplevelser av tro och transcendens något centralt i människors levda 
religion.  
 
De följande två hindrande omständigheterna hänvisar till 
undervisningen snarare än till elevers ansvaranden. En sådan hindrande 
omständighet är att undervisningen inte har uppmärksammat elevers 
egna upplevelser från besöket som exempel på något som kan visa 
likheter och skillnader med religiösa upplevelser. Detta aktualiserar i 
sin tur frågor om vad elevers egna upplevelser kan illustrera, och vilka 
upplevelser som ryms inom ramen för en icke-konfessionell 
religionskunskapsundervisning (vilket diskuteras vidare i slut-
diskussionen s. 218f). 
 
En annan hindrande omständighet är att eleverna i stor grad synes vara 
av uppfattningen att såväl religion generellt som upplevelser i samband 
med religion och religiositet är något privat och känsligt att tala med 
andra om. Detta baserar jag på att elever under tempelbesöket inte 
ställer några frågor som berör upplevelser eller andra frågor som 
fokuserar på individens religiösa praktik. Det skulle också kunna 
samspela med elevernas flitiga bruk av artighetsgenren (jfr Britton, 
2014, s. 90f), det vill säga att de tycker att det känns alltför personligt 
att fråga om hennes erfarenheter och upplevelser och därför undviker 
att göra det. 
 
Sammanfattningsvis framträder i analysen tre omständigheter som 
hindrar elevers förståelse av upplevelsedimensioner som en vital del av 
religion och religiositet: 
 

• Elever ger uttryck för en förståelse av religion som något 
huvudsakligen kognitivt.  

• Elevers upplevelser från tempelbesöket behandlades inte i 
undervisningen genom att jämföra likheter och skillnader med 
religiösa upplevelser.  
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• En rådande artighetsgenre hindrar elever från att fråga 
representanten om upplevelser, då det anses vara något 
personligt och privat.  

 
Den här analysen av elevers förståelse av inre mångfald, religiös praktik 
och upplevelsedimensioner som en del av religiositet låg till grund för 
undersökning och analys av hur den designade undervisningens tre 
religionsdidaktiska verktyg kan bidra till högstadieelevernas förståelse 
av levd religion. Detta presenteras i nästa kapitel. 
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Kapitel 7: Tre religionsdidaktiska verktyg – 
möjligheter och hinder för att kvalificera 
elevers förståelse av levd religion 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur studiebesöks-
orienterad religionskunskapsundervisning kan bidra till högstadie-
elevers förståelse av levd religion. I föregående resultatkapitel har 
elevyttranden analyserats för att genom detta identifiera elevers 
förståelse av tre områden av levd religion (inre mångfald, religiös 
praktik och upplevelsedimension som en del av religiositet). Med 
utgångspunkt i analysen har möjligheter och hinder avseende elevers 
förståelse av levd religion identifierats. I detta kapitel är ambitionen att 
identifiera sådana möjligheter och hinder relaterade till de tre teoretiskt 
kvalificerade religionsdidaktiska verktyg som varit en del av den 
designande i undervisningen.   
 
De tre didaktiska verktygen, som i kapitlet undersöks i relation till hur 
de bidrar till elevers förståelse av levd religion, är individperspektiv 
(möten med flera individers berättelser), mångfaldsmodellen (möten 
med religion son en del av individers identitet och förklaring till inre 
mångfald genom en modell från representations-begreppet av en 
tolkande ansats) samt självreflektion (reflektion över egna reaktioner 
och utgångspunkter i möten med religion).  

Individperspektiv för att kvalificera elevers förståelse av 
levd religion 
Individperspektiv är ett religionsdidaktiskt planeringsverktyg som har 
förts in av oss lärare i den designade religionskunskapsundervisningen 
med syfte att bidra till elevers förståelse av levd religion (se s. 113 f). 
Levd religion handlar om individers levda religiositet och därigenom 
fyller individperspektiv av religion en viktig roll i religionskunskaps-
undervisning då det erbjuder personliga perspektiv på religion och 
religiositet. Baserat på analysen av elevers förståelser identifieras här 
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två områden av religionsdidaktiska utmaningar och möjligheter 
relaterade till individperspektiv som ett religionsdidaktiskt verktyg för 
lärare, med syfte att bidra till elevers förståelse av levd religion. De två 
områden som kommer att undersökas nedan berör individperspektivets 
hinder och möjligheter relaterade till urval samt till diskussionen om 
safe space.  

Individperspektiv och urval 
Analysen av elevers förståelse av levd religion synliggör tre 
utgångspunkter som kan ligga till grund för lärarens urval avseende 
individperspektiv när syftet är att bidra till elevers förståelse av levd 
religion.   
 
En första omständighet som i analysen framträder som inverkande på 
elevers förståelse av individers levda religion – och därför också 
relevant som grund för urval – är huruvida eleverna kan identifiera sig 
med den person vars berättelse om sin religiositet de möter i 
undervisningen. I elevyttranden framkommer att elever, genom att möta 
individer och deras berättelser (via bild, text, film eller under besök) 
delar andra inifrånperspektiv med dem de möter än att just vara 
buddhister, muslimer et cetera. Istället delar högstadieeleverna att vara 
”en före detta kristen”, ”att vara ung”, ”att bo i Sverige” för att ge några 
exempel. Irma berättar under intervjun hur hennes syn på religion och 
religiositet har förändrats genom att hon har kunnat identifiera sig med 
individer hon har mött i undervisningen:  

Irma: För det första, när vi hade religion i sexan till exempel, jag var inte så 
positiv över att ha religion, men det har, men bakgrunden till det är att det har 
skrivits så mycket på internet om olika religioner såhär att vissa troende blir 
extremister och sådär, och dom har en lite skev bild av själva verkligheten, för 
det stämmer inte. 
Thérèse: De finns ju men de här andra finns ju också. 
Irma: Ja, om man får reda på den här killen som är jämnårig [pekar på en bild 
på en pojke från läroboken] på vilket sätt han lever som skiljer sig från mig, då 
tänker jag att religion är inte så stor skillnad från att till exempel tro på att 
övernaturligheter finns, eller att tro på, det är samma sak som att tro på att en 
gud finns, tro på ett alternativ, eller tron på att vi faktiskt har själar. (Intervju 
med Irma, 2017-05-17) 
 

Irma ger uttryck för att åldern är viktig för att hon ska kunna relatera till 
den hon möter. Jag tolkar det som att mötet med en berättelse av en 
jämnårig som talar om sin religiositet ruckar gränsen mellan inifrån och 
utifrån för Irma. Irma delar ett gemensamt inifrån med den unga pojken 
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i boken i det att de båda är ungdomar. Genom att möta hans tal om det 
transcendenta, hur han lever sin religion och att han både är komplex, 
precis som Irma själv, och lik henne genom samma ålder och genom att 
bo i samma land, minskar Irmas avstånd till honom. Jag tolkar det som 
att individperspektivet i detta fall, när Irma genom bland annat åldern, 
kan identifiera sig med den vars berättelse om religion och religiositet 
hon möter, bidrar till en förståelse av religion som något som kan vara 
en del av hela livet här och nu.. En faktor som i licentiatstudien (Britton, 
2014) framstod som bidragande till att elever kunde identifiera sig med 
moskérepresentanten var att representanten var född kristen, vilket 
kristna elever gav uttryck för bidrog till att minska avståndet mellan 
honom och dem själva. Vidare bidrog det faktum att 
moskérepresentanten själv hade ”valt själv” att bli muslim till att elever 
som inte var socialiserade in i någon religiös tradition att avståndet 
minskade mellan dem och representanten. Att elever kan identifiera sig 
med de personer vars religiositet de möter i undervisningen kan således 
vara en grund för urval relaterat till indvidperspektiv som 
religionsdidaktiskt verktyg för att bidra till elevers förståelse av levd 
religion. 
 
En andra omständighet som framträder som inverkande på elevers 
förståelse av levd religion – och därför också relevant som grund för 
urval – är att elever möter motexempel till återklanger från 
samhällsdiskurser om den studerade traditionen. Jag har tidigare 
identifierat ett antal elevförståelser av såväl religion generellt65 som 
buddhism specifikt66, vilka begränsar elevers förståelse av levd religion. 
Med utgångspunkt i det analytiska ramverket tolkar jag dessa 
förståelser som rymmande återklanger från såväl samhällsdiskurser 
som från religionskunskapsundervisning (elevernas föregående 
religionskunskapsundervisning, men även den för studien designade 
undervisningen). Att erbjuda motexempel till dominerande förståelser 
av både religion generellt och om den specifika traditionen tolkar jag 

                                                
65 att religion prioriterar tro framför praktik (s. 158140, 158), att transcendens är något 
huvudsakligen kognitivt (s. 168), att graden av religiositet mäts genom hur ofta någon besöker 
en religiös byggnad/plats (s. 159), att individens valfrihet hyllas (s. 159146), att gud(ar)/  
transcendens är auktoritet(er), vilken/a hindrar valfrihet (s.146), att religiös praktik sker av 
tvång (s. 158) 
66 att buddhistisk tradition är öppen för tolkningar tack vare avsaknaden av religiös 
auktoritet (s. 146), att buddhistisk strävan efter lugn och harmoni ställs i elevers yttranden i 
konstrast till tvång och strikta regler inom kristen och muslimsk tradition (s. 162), att 
meditation är den dominerande buddhistiska praktiken (s. 161), att artefakter har en 
underordnad roll i religiös praktik (s. 161) 
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som en grund för urval av individperspektiv för att bidra till elevers 
förståelse av inre mångfald. Men motexempel till dominerande 
diskurser kan också bidra till elevers förståelse av religiös praktik och 
upplevelsedimensioner som något som kan vara framträdande i 
människors levda religion. Att erbjuda motexempel aktualiserar dock 
frågor om hur elevförståelser synliggörs för läraren, av såväl religion 
generellt som om den studerade traditionen specifikt. Detta diskuteras 
vidare i slutdiskussionen (se s. 204f). Vidare pekar analysen mot att 
elever kan behöva uppmärksammas på att det är motexempel. Trots att 
högstadieeleverna mötte flera motexempel till en ateistisk buddhism 
och till meditation som enda religiösa praktik67, var det få elever som 
inkluderade dessa exempel i sina ansvaranden.  
 
En tredje grund för urval av individperspektiv i undervisningen som 
framträder som möjliggörande för förståelse av levd religion att 
eftersträva bredd. I analysen av elevers förståelser av levd religion 
framkommer att elevernas förståelser på flera sätt är präglade av en typ 
av buddhism som fokuserar på ateism, meditation som religiös praktik 
och inre utveckling och som ofta representeras av buddhister som lever 
i väst. Med det inte sagt att en sådan buddhism inte är ”lika mycket 
buddhism” som andra representationer. Däremot begränsar det 
högstadieelevernas förståelser av inre mångfald när det gäller buddhism 
och buddhistisk praktik. En förklaring till att urvalet i den designade 
undervisningen varit relativt smalt är en begränsad tillgänglighet av 
material med individperspektiv. Buddhism som praktiseras i väst samt 
västerlänningar som valt att bli buddhister visade sig under mitt och 
läraren Annas planeringsarbete och eftersökningar vara över-
representerade i undervisningsfilmer, läroboksinslag och YouTube-
klipp med inifrånberättelser av personer som positionerar sig som 
buddhister. Att representationen av en ateistisk buddhism med fokus på 
meditation dominerar i läromedel framkommer i religionsdidaktisk 
läromedelsforskning (jfr Härenstam, 2000; Jackson et al., 2010). En 
undervisning med ambitionen att bidra till elevers förståelse av inre 
mångfald som en del av levd religion riskerar att bli begränsad genom 
undervisningsmaterial där västerlänningar som blivit buddhister 
dominerar framställningarna. 
 

                                                
67 Till exempel en buddhistmunk som tar betalt av människor för att få sina önskningar 
uppfyllda/spå i framtiden, en buddhistisk kvinna som inte får röra vid en munk, våldsamma 
buddhistiska munkar i Nyanmar och buddhistisk praktik i form av offer, prostration och dãna, 
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Sammanfattningsvis identifieras några grunder för urval av 
individperspektiv som bidragande till elevers förståelse av levd 
religion:  

• Att elever kan identifiera sig med den person vars berättelse om 
sin religiositet de möter i undervisningen, eftersom det bidrar 
till en förståelse av religion som en del av livet här och nu och 
att religion levs av någon. 

• Att genom individperspektiv erbjuda motexempel till 
dominerande förståelser om inre mångfald, religiös praktik och 
upplevelsedimensioners roll i individers levda religion generellt 
och om den studerade traditionen specifikt.  

• Att erbjuda ett brett urval som beaktar båda de ovanstående 
punkterna samt eventuellt dominerande representationer i 
tillgängligt undervisningsmaterial. 

Individperspektiv och safe space 
I såväl licentiatstudien (Britton, 2014, s. 177ff) som i föreliggande 
studie framkommer det att mötet med individers berättelser stimulerar 
elever att relatera det de hör till sig själva och ibland även att vilja dela 
sina egna erfarenheter och reflektioner. I högstadieundervisningen 
synliggörs å ena sidan att sådana delade erfarenheter kan skapa 
möjligheter för både elevens egen och klasskamraters förståelse av levd 
religion, till exempel genom att bidra till förståelse av inre mångfald, 
religiös praktik eller religion som en del av livet. Å andra riskerar den 
som delar sina erfarenheter utsättas för att klassrummet blir ”dignity 
unsafe space” (jfr Callan 2016). Den här spänningen framträder i en 
gruppdiskussion under klassens första lektion om buddhistisk tradition 
när Alex berättade för klasskamraterna i gruppen att han var döpt 
buddhist. Uppgiften som eleverna diskuterade handlade om inre 
mångfald inom buddhistisk tradition då de skulle reflektera över vad 
olika buddhister kan ha gemensamt samt varför de skiljer sig åt (se s. 
122). Samtalet började med tal om Alex invigningsceremoni och 
slutade med att det skulle vara föräldrafritt hemma hos Alex när hans 
pappa var på buddhistcamp: 

Isadora: [läser frågan:] Alla de här personerna är buddhister, vad tänker du? 
Alex: Du har ju läst den ungefär tre gånger.  
Isadora: Ska jag läsa den för dig, Alla de här personerna är buddhister, vad 
tänker du? Ser du här, vilka bilder [ironiskt]. 
Gösta: Jag tycker det är fantastiskt att alla som… 
Isadora: Ja, det är lite så det är, spridning i religionen. 
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Alex: Jag är buddhist, jag är döpt buddhist. 
Gösta: Alltså det är faan sjukt.  
Alex: Jag är buddhist. 
Isadora: Hur gör ni då? 
Alex: Det var en ceremoni och grejer hemma och… 
Gösta: Var det din pappa som döpte dig? 
Alex: Nej det var någon annan. 
Gösta: Å du helige Alex. 
Alex: Det var en riktig Buddha. 
Isadora: Var det riktiga Buddha? Alex är buddhist. [säger Isadora till läraren 
Anna som just kommer till gruppen] 
Alex: Det var en ceremoni, jag var ganska liten, jag kommer inte ihåg, och så 
fick jag ett halsband med en buddhistsnubbe på, han som döpte mig han är 
min… 
[Läraren Anna frågar Alex något om hans pappa] 
Alex: Ja min far är lite halvbuddhist. 
Isadora: Han är hobbybuddhist helt enkelt. 
Alex: Han ska på buddhistcamp. 
Isadora: Buddhistcamp, är det när alla buddhister träffas tillsammans? 
Alex: Det är FF hos mig, sista veckan i april. 
Gösta: Fan jag kan ju inte sista veckan i april. (Gruppdiskussion, bilduppgift)  
 

I samtalet om hur inre mångfald inom buddhistisk tradition ser ut 
inkluderade Alex sig själv och sin pappa. Här fick klasskamraterna i 
gruppen exempel från individnivå på hur någon kan vara buddhist olika 
mycket, dels genom Alex som berättade att han ”endast” är initierad, 
dels genom hans pappa som Alex benämnde vara ”halvbuddhist” och 
som brukar åka på ”buddhistcamp”. Klasskamraterna reagerade lite 
olika på Alex delade erfarenheter. Isadora gav uttryck för nyfikenhet 
och frågade vidare hur ceremonin gick till. Men i gruppens samtal 
förekom även någon form av ironi eller raljerande. Gösta 
kommenterade ”Alltså det är faan sjukt” och senare ”Å du helige Alex”. 
När läraren Anna kom avtog dock raljerandet. Genom Göstas 
kommentarer skulle klassrummet kunna betraktas som ”dignity unsafe” 
(Callan, 2016) för Alex, det vill säga att samtalstonen skapade 
otrygghet för honom genom raljerandet. Ett sådant raljerande uppstod i 
denna undervisning i ett sammanhang när läraren inte var närvarande. 
Å ena sidan tolkar jag elevdiskussionen ovan som ett uttryck för att 
elevers möte med individperspektiv (den här gången i form av bilder 
och bildtexter) stimulerar till självrefererande och vilja att dela sina 
egna erfarenheter. Detta i sin tur involverar en risk att bli utsatt genom 
den raljerande samtalstonen. Å andra sidan tolkar jag det som ett uttryck 
för att just diskussioner i grupper som eleverna själva format är en 
kommunikationssfär där Alex och andra elever i denna klass vill dela 
med sig av sin egen levda religion. Att dela med sig av sina erfarenheter 
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kan i sin tur ses som något som i detta fall både bidrar till Alex förståelse 
av levd buddhism genom att tillsammans med andra jämföra sina 
erfarenheter med det som uppgiften erbjuder, och till klasskamraters 
förståelse av hur buddhism kan levas och praktisera på olika sätt.  
 
Gruppdiskussioner är i denna studie den undervisningskontext där flera 
elever refererar till sig själva i sina yttranden. Dock ser elevernas 
kopplingar till sig själva lite olika ut i samband med olika 
arbetsuppgifter. I exemplet ovan, när undervisningen fört in 
individperspektiv och elever utgick från bilder på olika personer som 
positionerar sig buddhistiskt, lyfte Alex fram sig själv som exempel. 
Likande skedde vid ett annat tillfälle då elever skulle förbereda frågor 
till tempelrepresentanten. May berättade då för resten av gruppen att 
hennes föräldrar var med i en buddhistisk ”sekt” när hon var yngre:  

May: Mina föräldrar var med i en buddhistisk sekt när jag var mindre. 
Milla: Ja, just det. 
Frank: Vad roligt. 
May: Jamen det blev för sektigt, eller det var en buddhistisk grupp som blev 
sekt. 
Frank: Var det svårt att hoppa av? 
May: Alltså jag var ju typ ett barn, jag tror bland annat att det var därför, vi var 
hemma hos oss ibland och det blev såhär jobbigt. Det var typ som 
scientologerna, det var pappas bästa kompis som ledde den där gruppen, men 
det blev för sektigt. /.../ Vi kan fråga [representanten i templet] känner ni till 
[jag tror de säger namnet på den gruppen där föräldrarna varit med]? Vad tycker 
ni om västerlänningar som inte är troende som utnyttjar den [religionen]? Vad 
tycker ni om hem som utsmyckas buddhistiskt? (Gruppvis arbete med planering 
av frågor till tempelrepresentanten) 

 
I detta samtal fick klasskamraterna ett exempel på att delar av 
buddhistisk tradition kan uppfattas som ”sektig” och buddhism 
jämfördes här med scientologikyrkan. I båda exemplen ovan arbetade 
eleverna med uppgifter där buddhistisk tradition kopplades ihop med 
individer och i de sammanhangen delade de sina egna erfarenheter. Vid 
ett annat tillfälle när eleverna arbetade med buddhistiska grundtankar 
och hade i uppgift att skapa en begreppslista (se s. 124) såg deras 
självrefererande dock lite annorlunda ut. I ett samtal om vad en 
boddhisattva är förklarar Isadora skämtsamt för sin klasskamrat Nisse:  

Det är lite som jag, jag valde att sitta kvar här och hjälpa dig i stället för att gå 
på universitetet. [i skämtsam ton till Nisse som hakar på direkt]. (Från 
fältdagbok 2017-04-20, Isadora) 
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I det här undervisningsinslaget av att arbeta med begrepp fanns vare sig 
individperspektiv eller självreflektion med från lärarperspektiv. 
Däremot visade det sig även i denna gruppdiskussion att eleverna i sina 
diskussioner på något sätt refererade till sig själva. När eleverna 
arbetade med begreppsdefinitioner var självrefererandet dock mer 
skämtsamt, det vill säga Isadora jämför sig själv med en bodhisattva, 
jämfört med när Alex tidigare tog sig själv som ett exempel på en 
buddhistisk representation eller när May berättade om sin familjs 
erfarenheter.  
 
Analysen av elevers förståelse av levd religion i relation till 
individperspektiv och safe space pekar således på att: 
 

• Individperspektiv i undervisningen stimulerar elever att dela 
sina egna erfarenheter med andra klasskamrater.  

• Det är i gruppdiskussioner som det huvudsakligen sker, och vid 
dessa tillfällen är det svårt för en lärare att ha inflytande över 
om klassrummet är en ”dignity safe space.”  

Mångfaldsmodellen för att kvalificera elevers förståelse 
av levd religion 
Mångfaldsmodellen är ett religionsdidaktiskt verktyg som av oss (mig 
och läraren Anna) har introducerats för eleverna i undervisningen med 
syfte att bidra till förståelse av inre mångfald inom en religiös tradition 
som en aspekt av levd religion (se s. 114 f). Men det har också varit ett 
verktyg som elever direkt arbetat med som sorterings- och 
analysverktyg för att synliggöra hur olika nivåer av religion samspelar 
i konstruktioner av individers levda religion. Baserat på analysen av 
elevförståelser av levd religion identifieras här religionsdidaktiska 
hinder och möjligheter relaterade till mångfaldsmodellen. Det gäller 
hinder och möjligheter dels avseende modellen som ett konkret 
analysverktyg för elever, dels som ett religionsdidaktiskt verktyg för 
lärare, med syfte att bidra till elevers förståelse av levd religion. Två 
områden har identifierats och kommer att kvalificeras nedan, nämligen 
hinder och möjligheter avseende elevers förståelse av levd religion 
relaterade till elevers tillämpning av modellen samt till själva innehållet 
i modellen (som lärarna/forskaren gjort i den designade 
undervisningen). 
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Elevers tillämpning av mångfaldsmodellen  
Genom analysen av elevers förståelse av levd religion identifieras tre 
utmaningar avseende elevers tillämpning av mångfaldsmodellen i 
relation till hur den bidrar till deras förståelse av levd religion och att 
vara ett verktyg som bidrar till deras förståelse av levd religion. 
 
Den första utmaningen gäller elevers användande av mångfalds-
modellen som verktyg för att förstå inre mångfald och förståelse av hur 
olika nivåer av religion samspelar i konstruktionen av individers levda 
religion. En utmaning som i början av elevers arbete med mångfalds-
modellen identifierades var svårigheter för elever att koppla ihop olika 
nivåer av religion, det vill säga religiös lära och trossatser med individer 
och grupptillhörigheter, och förstå hur de samspelar. Ett exempel på en 
sedan svårighet är Jakobs svar på den första uppgiften om hur hinduisk 
tradition68 kan vara med och forma en individs identitet. Här ger han 
inte uttryck för hur lära och trossatser samspelar med grupp- och 
individnivåer:  

Många hinduer klär sig dock som vem som helst. Många hinduer är 
vegetarianer och anser att döda är fel. Beteende hos en hindu kan påverkas 
starkt av att hinduer tror på karma, alltså att alla saker man gör kommer att 
påverka ens framtid gott eller dåligt. Bra handlingar ger god karma medan 
dåliga ger dålig karma. Livet enligt hinduer kretsar kring reinkarnation, alltså 
att man föds på nytt efter döden. Brahman är världssjälen och är något hinduer 
vill uppnå/bli del av. Detta kräver god karma vilket då påverkar beteende och 
på så vis identitet. Den mänskliga själen kallas atman och målet är att uppnå 
moksha och upphöra sin återfödelse. (Hinduismuppgift, Jakob) 

 
Jakob fokuserar huvudsakligen på religiös lära och trossatser snarare än 
att koppla ihop dessa med individers identitet och grupptillhörigheter. 
En förklaring till detta kan vara att Jakob och andra elever från tidigare 
religionskunskapsundervisning är vana vid att begrepp och lärosatser 
står i centrum69. Efter att ha använt mångfaldsmodellen flera gånger 
förändrades dock detta hos de flesta elever. Rörelsen och samspelet 
mellan de tre nivåerna inom vilken religion konstrueras bidrar till 
förståelse av hur individers religion och religiositet relaterar till den 
stora traditionen.  
 

                                                
68 Det var under arbetsmomentet om hinduisk tradition som förståelseverktyget introducerades. 
69 Att den tidigare undervisningen haft ett sådant fokus ut så ger både elever och läraren Anna 
uttryck för.  
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Att relatera individers levda religion till den stora traditionen är en 
didaktisk utmaning som uppmärksammas i tidigare religionsdidaktisk 
forskning, inklusive i licentiatstudien (Britton, 2014; Niemi, 2018a; 
Næslund, 2009c; Roos, 2010). Analysen i föreliggande studie pekar 
mot att mångfaldsmodellen i kombination med individperspektiv 
genom möten med och jämförelser mellan olika individers berättelser 
har bidragit till högstadieelevers förståelse av inre mångfald. Dels 
framträdde inte en elevförståelse av något som varande ”sann 
buddhism” (jfr Roos, 2008, 2010), dels mätte inte eleverna 
trovärdigheten i individers berättelser mot en föreställning om ”sann 
buddhism” (jfr Britton, 2014) utan ifrågasatte istället generaliserade 
framställningars trovärdighet i relation till individers olika berättelser. 
I analysen synliggörs å ena sidan att mångfaldmodellen i kombination 
med individperspektiv kan bidra till att utmana en elevförståelse av att 
det finns en ”sann” version av buddhism genom att samspelet mellan 
olika nivåer av religion uppmärksammas. Å andra sidan synliggörs 
högstadieelevernas behov av att arbeta med mångfaldsmodellen flera 
gånger och med konkreta exempel för att förstå hur olika nivåer av 
religion kan samspela i formandet av individers levda religion. 
 
Den ovan identifierade utmaningen avseende elevers till användning av 
mångfaldsmodellen berör relationen och samspelet mellan olika nivåer 
av religion. Den andra identifierade utmaningen berör själva 
samspelandet, det vill säga vad elever plockar upp i form av 
(fakta)kunskaper från respektive nivå av religion för att de tillsammans 
ska bidra till förståelse av varför olika individers religiositet ser ut som 
de gör. Även om modellen fungerade som ett sorteringsverktyg för 
eleverna så var det framförallt när de hade kunskaper om olika nivåer 
som de gav uttryck för en förståelse av både varför och hur inre 
mångfald tar sig uttryck samt hur olika individers religiositet kan 
relateras till varandra. Jag tolkar Nisses examination av hinduisk 
tradition som ett uttryck för en förståelse av både hur hinduisk tradition 
kan se ut och varför, det vill säga vad som kan tänkas inverka på hur 
religion tar sig uttryck:  

En persons identitet kan på många sätt påverkas av hinduismen, både inre och 
yttre. Några hinduer i Sverige väljer att anpassa sig väldigt mycket efter 
västerländska standarder. Men vissa väjer att anpassa sitt yttre efter religionen 
till exempel kan de bära sari till vardags. Det är inte så vanligt i Sverige men 
man målar även tre vågräta streck i pannan för att visa att man är shivait. En 
annan sak som syns på det yttre är att det är många hinduer som inte äter nötkött. 
Detta är en följd av något inre. Kon anses helig inom hinduismen och därför 
äter man den inte. Många går även till tempel, olika tempel beroende på vilken 
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gud man känner sig närmast. En kvinna som heter Lakshmi går t ex till 
shivatempel, på grund av att hon dyrkar Shiva. Men Lakshmi dyrkar även guden 
Lakshmi. Lakshmi är egentligen gift med Vishnu men mest känd för att ge hälsa 
och bra ekonomi, välmående. Detta visar att man kan tillhöra många olika 
grupper och dyrka många gudar samtidigt. (Hinduismuppgift, Nisse) 

 
Genom konkreta hänvisningar till individers berättelser som de mött i 
undervisningen tolkar jag det som att Nisse har något att ”plocka upp” 
från individnivå men även på traditionsnivå avseende kunskaper om 
lärosatser och på gruppnivå avseende shivaism och vishnuism.  
 
Det framkommer i analysen av elevers yttranden att elever sorterar 
individers berättelser med utgångspunkt i mångfaldsmodellens olika 
delar (inklusive hjälpfrågor), men också att modellen bidrar till att 
synliggöra vilka nivåer av den religiösa traditionen de saknar kunskaper 
om. Ett exempel på hur elever med hjälp av mångfaldsmodellen 
analyserar tempelrepresentantens tal är följande gruppdiskussion efter 
tempelbesöket: 

Elev1: Hon är ju med i den här tibetanska men jag vet inte vad som var speciellt 
för det. 
Elev 2: Det är centrerat kring Tibet antagligen, i Tibet, och det är en plats, ett 
land. 
Elev 3: Det ligger någonstans i Asien. 
Elev 1: Hon går ju till det tibetanska templet. (Gruppdiskussion efter 
tempelbesöket, grupp 5) 

 
Analysen av elevers förståelse av levd religion pekar mot att exempel 
på individnivå och (fakta)kunskaper om det som kan förstås som en 
gemensam kärna inom såväl den stora religiösa traditionen som olika 
inriktningar inom traditionen ibland saknas hos högstadieeleverna. 
Elevers avsaknad om kunskaper om lärosatser och buddhistiska 
inriktningar begränsar elever att relatera olika individers levda religion 
till varandra.   
 
Två utmaningar har ovan identifierats i elevers arbete med 
mångfaldmodellen som verktyg för förståelse av inre mångfald, det vill 
säga att förstå hur olika nivåer av religion samspelar i konstruktionen 
av individers levda religion samt att ha kunskaper om de olika nivåerna 
som bidrag till förståelse av hur och varför individer levda religion tar 
sig uttryck som den gör. Dessa två utmaningar kan summeras i en 
tredje, det vill säga komplexiteten bakom både förståelse av inre 
mångfald och religion såsom den tar sig uttryck på individnivå. Detta i 
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sin tur synliggör behov av undervisningstid om elever ska uppnå en 
sådan förståelse av religion och religiositet. 
 
Sammanfattningsvis pekar analysen av elevers förståelse av inre 
mångfald i relation till deras arbete med mångfaldsmodellen i 
kombination med individperspektiv på: 
 

• Att modellen bidrog till att utmana en förståelse av att det finns 
”en sann” buddhism men att eleverna behövde arbeta med den 
flera gånger och med konkreta exempel för att förstå hur olika 
nivåer av religion kan samspela i formandet av individers levda 
religion.  

• Att det krävs (fakta)kunskaper om grupp och traditionsnivå för 
att bidra till elevers förståelse av varför och hur inre mångfald 
tar sig uttryck samt hur olika individers religiositet kan relateras 
till varandra.  

• Komplexiteten i att förstå inre mångfald, individers levda 
religion och att kunna relatera individers levda religion till 
varandra och till den stora traditionen.  

Mångfaldsmodellens innehåll och konstruktion 
I analysen av elevers förståelseprocesser av levd religion framträder 
brister i konstruktionen av själva modellen om syftet är att bidra till 
elevers förståelse av levd religion. En första brist i modellen är att den 
samhälleliga kontexten inte uppmärksammas, till exempel om den 
religiösa traditionen är en minoritetsreligion eller majoritetsreligion och 
samhällsdiskurser runt den religiösa traditionen. Generellt tolkar jag det 
som att andra kontexter och grupptillhörigheter som inte i första hand 
är relaterade till den religiösa traditionen skulle bidra till elevers 
förståelse av vad som kan vara med och forma en individs religion och 
religiositet. Att relatera religiositet till grupptillhörigheter såsom kön, 
familj, utbildning och etnicitet kan bland annat bidra till att utmana en 
föreställd gräns mellan religion och vardag.  
 
En andra brist i mångfaldsmodellen som har identifierats i relation till 
att bidra till elevers förståelse av levd religion är att upplevelse-
dimensioner av religion och religiositet saknas. Även kroppen som en 
del av religiös praktik kommer i skymundan. Religion riskerar genom 
modellen att fokusera främst på lärosatser och tro, trots att detta inte är 
intentionen. Den religiösa praktik som finns med i modellens yttre 
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cirkel i form av frågan om ”högtider, ritualer och ceremonier” riskerar 
att begränsas till religiös praktik som äger rum inom institutionen och 
därmed utesluta vardagslivets religiösa praktik såsom mat och kläder. 
Livsfrågor i sin ”klassiska” form såsom de finns med i modellen, 
riskerar också att fokus läggs på tro snarare än på religiös praktik, 
upplevelser och människors levda religion (Jfr Berglund, 2013, s. 178).  
 
En tredje brist som identifieras är att modellen är begränsad till att 
beskriva en religiös tradition och därmed inte öppnar upp för influenser 
från andra religioner70. I elevernas tal om tempelrepresentantens 
religiositet kommer det flera gånger upp att hon firar jul, men kanske 
lägger en annan innebörd i högtiden än vad vissa kristna gör. Detta 
diskuteras av eleverna efter besöket:  

Elev1: Hon var ju en del av det svenska samhället, det påverkar ju henne, hon 
firade ju som sagt jul. 
Elev 2: Ja, Sverige är ju kristet så hon firar jul som alla andra kristna alltså som 
levde kanske inte i överflöd men hon hade det nog ganska bra ställt, det är 
många, buddhismen är ju större i stora delar av Asien och där är det många som 
inte har det lika som henne kanske. så det har ju färgat kanske. Hon firade de 
kristna högtiderna. (Gruppdiskussion efter tempelbesöket, grupp 4) 

 
Att olika religiösa traditioner samspelar i individers liv är något som 
uppmärksammas i religionssociologisk empirisk forskning om 
människors levda religion och identitetsskapande (Ammerman, 2003, 
s. 210; McGuire, 2008, s. 185). Att föra in influenser från andra 
religioner i mångfaldsmodellen skulle öppna upp mot ett mer 
konstruktivistiskt sätt att förstå religion som inte begränsar vad som 
räknas höra dit.  
 
Tre brister i konstruktionen av mångfaldsmodellen identifieras således: 
 

• Den religiösa traditionens plats och position i den omgivande 
kontexten saknas. 

• Livsfrågor relaterade till vardagspraktik och upplevelse-
dimensioner saknas. 

• Influenser från andra religioner saknas. 

                                                
70 I den första versionen av modellen som elever möter arbetar de med hinduisk tradition. Där 
finns influenser från andra religioner med på ”gruppnivå” eftersom det ansågs vara så centralt 
för hinduism i Indien. I modellen som anpassats till med buddhistisk tradition togs dock detta 
bort.  
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Självreflektion för att kvalificera elevers förståelse av 
levd religion 
Självreflektion har varit ett religionsdidaktiskt verktyg som främst förts 
in genom loggar (se s. 118f) i undervisningen. Baserat på analysen av 
elevförståelser av levd religion identifieras här religionsdidaktiska 
hinder och möjligheter relaterade självreflektion som ett 
religionsdidaktiskt verktyg för lärare i syfte att bidra till elevers 
förståelse av levd religion. Två områden har identifierats; 
självreflektion för att synliggöra elevers egna upplevelser samt för att 
synliggöra återklanger från samhällsdiskurser.  

Självreflektion för att synliggöra egna upplevelser  
I analysen av elevers yttranden framträder att elevers självreflektioner i 
loggen direkt efter besöket bidrog till att elever uppmärksammade sina 
egna upplevelser efter besöket. De flesta elever gav på något sätt uttryck 
för sina egna upplevelser från besöket, av att vara i templet och möta 
representanten och det som skedde där (se s. 162 ff). Noomie beskriver 
i avhandlingens inledande citat att upplevelsen av att vara i templet 
gjorde kunskaper mer ”levande” för henne:  

Det känns som om det här sättet [dvs studiebesök] att få kunskap ger en inte så 
mycket fakta som den man får i skolan, typ som ”så här uppkom religionen” 
”så här och så här tycker majoriteten” alltså sådant som känns ”blankt” utan så 
mycket djup, utan fakta. Den kunskap man fick i templet var mer ”levande” 
genom att man fick uppleva det lite själv. Man får även mer personliga uttryck 
och känslor, både från en själv hur man tolkar religionen när man själv inte 
tillhör den, men även från den som följer religionen själv som pratar om det 
vars tro och tolkning kan skiljas från andra. (Logg 2, Noomie) 

 
Noomie jämför kunskaper som hon fick i templet med dem i skolan och 
beskriver de senare som ”blank” utan ”djup”. Skillnaderna förklarar 
hon med att hon under besöket, till skillnad från i klassrummet, fick 
möta personliga uttryck och känslor genom representantens tal och att 
hon genom detta även stimulerades att tolka det hon mötte själv. Jag 
tolkar Noomies yttrande som att det fysiska mötet stimulerar till ett 
ansvarande som rymmer återklanger från hennes egna upplevelser 
genom att det ”studsar” mer mot hennes egna erfarenheter än vad hon 
upplever att lärobokens texter gör. Hennes egna upplevelser under 
besöket kompletterar hennes förståelse av buddhism, från att före 
besöket haft ett mer kognitivt och rationellt perspektiv på religion ger 
hon nu uttryck för ett tolkande angreppssätt med fokus på olika 
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individers meningsskapande och upplevelser inkluderade. Noomies 
yttrande kan tolkas som ett uttryck för att självreflektionen efter 
besöket, det vill säga att vända tillbaka till och använda sina egna 
upplevelser, har bidragit till att uppmärksamma och svara an emot 
upplevelsedimensioner som en del av religion och religiositet. 
 
Men även om de flesta elever i en logg direkt efter besöket gav uttryck 
för upplevelser och känslor från besöket så finns det anledning ställa 
frågan vad elevers egna upplevelser kan belysa och hur de förhåller sig 
till religiösa upplevelser (se vidare s. 196f). Vidare synliggörs att 
upplevelsedimensioner av religion och religiositet inte är något som 
elever lyfter fram eller uppmärksammar vid andra tillfällen än just i 
samband med den individuella loggen som de skrev direkt efter besöket, 
där det explicit efterfrågas. Annars omtalas buddhism som 
huvudsakligen något kognitivt med fokus på tro framför religiös praktik 
(med undantag att några elever ger uttryck för att det medför lugn och 
harmoni). Det går att anta att det religionsdidaktiska verktyget 
självreflektion skulle ha varit ett mer kraftfullt verktyg om upplevelser 
som en dimension av religion och religiositet hade uppmärksammats i 
undervisningen genom hela momentet och även i samband med andra 
religiösa traditioner. Vidare kunde dominerande elevförståelser av 
religion som något huvudsakligen kognitivt ha uppmärksammats, för 
att sedan kunna utmana eller nyansera sådana förståelser. 
 
Undervisningen förstärkte elevers förståelse av religion som något 
huvudsakligen kognitivt dels genom att mångfaldsmodellen inte 
synliggjorde upplevelser, dels genom att examinationen inte explicit 
tog upp upplevelsedimensioner. Eftersom examinationer tenderar att 
signalera vad som är viktigt i ämnet för elever (Nordgren & Odenstad, 
2012, s. 78) så var detta ett ”effektivt” sätt att från lärarhåll upprätthålla 
en försvagad plats för upplevelsedimensioner. En förklaring till att 
elever inte återkom till sina egna upplevelser under klass- och 
gruppdiskussioner på samma sätt som när de skrev en individuell logg 
eller i intervjuer kan förstås vara att det kändes för privat att dela 
upplevelser.  
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Sammanfattningsvis pekar analysen av elevers förståelse av 
upplevelsedimensioner av religion i relation till det religionsdidaktiska 
verktyget självreflektion på att: 
 

• Självreflektion om elevers egna upplevelser i samband med 
studiebesök kan bidra till att vidga elevers förståelse av 
upplevelsedimensioner avseende plats, kropp och tystnad. 

• Undervisningsinslag där elever med utgångspunkt i sina 
självreflektioner om egna upplevelser jämför likheter och 
skillnader mellan dessa och religiösa upplevelser kan bidra till 
att upplevelsedimensioner synliggörs. 

• Elevers egna upplevelser finns som ett ”verktyg” i religions-
kunskapsundervisningen för att förstå aspekter av levd religion. 

Självreflektion för att synliggöra återklanger  
Didaktiska utmaningar relaterade till självreflektion och elevers 
förståelse av levd religion berör även det som jag tidigare beskrivit som 
återklanger i elevers yttranden från samhälls- och religionskunskaps-
undervisningsdiskurser.  
 
I analysen framkommer att elevers självreflektioner i undervisningen 
inte har inkluderats i deras förståelseprocesser av levd religion. Ett 
exempel på detta är att undervisningen inte uppmärksammat eleverna 
på egna förståelser av buddhism som de ger uttryck för i den inledande 
loggen (där de skriver vad de tycker om buddhism och varför). I 
elevyttranden i den inledande loggen såväl som i slutet av momentet 
dominerar en elevförståelse av buddhism som en rationell, ateistisk må-
bra religion. En slutsats som kan dras från detta är att eleverna hade 
behövt uppmärksammats på den självreflektion som de gjorde 
inledningsvis för att på så sätt synliggöra deras egna förståelser. En 
sådan medvetenhet i elevernas fortsatta arbete med buddhistisk 
tradition skulle kunna vara ett verktyg för att nyansera elevers 
förståelser av buddhism som en tradition vilken rymmer inre mångfald 
genom olika individers levda religioner. Det bygger dock på att elever 
vet varför de gör självreflektioner, nämligen som ett verktyg för att 
utveckla ett självreflexivt förhållningssätt i mötet med individers levda 
religion. Med självreflexivitet åsyftas en medvetenhet hos elever om 
hur deras egna erfarenheter, värderingar och förståelser är med och 
formar deras förståelse av det de möter. Detta diskuteras vidare i 
slutdiskussionen (se s. 204 f). 
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Analysen av elevers förståelse av levd religion i relation till det 
religionsdidaktiska verktyget självreflektion pekar således på: 
 

• Ett sätt att utmana en smal förståelse av buddhism skulle kunna 
vara att medvetandegöra elever om sina egna utgångspunkter 
och dominerande diskurser om buddhistisk tradition.  

• Det räcker inte med självreflektion som ett didaktiskt verktyg om inte 
elever vet varför de gör självreflektioner.  
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Kapitel 8: Diskussion 

Syftet med den här avhandlingen är att utveckla kunskap om hur 
studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning kan bidra till 
högstadieelevers förståelse av levd religion. 
 
Tre forskningsfrågor ger tillsammans kunskap om detta: 
 

1. Vilka förståelser av levd religion ger elever på högstadiet 
uttryck för i undervisningen?  
 

2. Vilka religionsdidaktiska möjligheter och hinder i 
undervisningen kan identifieras mot bakgrund av elevers 
förståelser av levd religion?  

 
3. Vilka möjligheter och hinder för skolämnet religionskunskap 

ger resultatet från forskningsfråga 1 och 2?  
 
Avhandlingens slutdiskussion är organiserad utifrån de tre forsknings-
frågorna. Diskussionen bygger på de teoretiska val och empiriska 
analyser som är gjorda och sker i diskussion med tidigare forskning. 
Det första avsnittet diskuterar med utgångspunkt i den första 
forskningsfrågans två dimensioner av elevers förståelseprocesser. Det 
andra och tredje avsnittet rör den andra forskningsfrågan och diskuterar 
hinder och möjligheter som synliggjorts kopplade till undervisningens 
religionsdidaktiska verktyg samt till studiebesök. Det fjärde avsnittet 
diskuterar levd religion som ämnesinnehåll och perspektiv i skolämnet 
religionskunskap (forskningsfråga 3). I det femte avsnittet diskuteras 
avslutningsvis några av studiens kunskapsbidrag i relation till tänkta 
avnämare och fortsatt forskning på området.  

Elevers förståelseprocesser av levd religion 
I detta avsnitt om elevers förståelseprocesser kommer jag inledningsvis 
att diskutera några identifierade elevförståelser i relation till 
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återklanger i elevers ansvaranden (jfr Bachtin, 1997). Återklangerna 
kommer att diskuteras med utgångspunkt i vilken betydelse de i empirin 
har för elevers förståelse av levd religion, samt hur dessa återklanger 
relaterar till tidigare forskning. Därefter kommer förståelseprocesser i 
betydelsen rörelse mellan olika nivåer av religion konstrueras att 
diskuteras (jfr Jackson, 2002, 2016). Rörelse kommer att diskuteras 
med utgångspunkt i relationen mellan representations-begreppet i 
Jacksons (2002, 2016) tolkande ansats, teorier om levd religion (fr a 
McGuire, 2008) och skolämnet religionskunskap. 

Återklanger som hindrar elevers förståelse av levd religion 
Jag vill här diskutera några framträdande elevförståelser som jag med 
utgångspunkt i religionssociologiska teorier identifierar som hindrande 
för elevers förståelse av levd (buddhistisk) religion. Dessa förståelser 
tolkar jag som återklanger (jfr Bachtin, 1997) från tre olika diskurser, 
vilka identifierats i tidigare forskning. De tre diskurserna omnämns som 
en protestantisk, sekularistisk och västbuddhistisk diskurs.  
 
Studiens empiriska resultat pekar mot att dessa förståelser och diskurser 
är något att förhålla sig till i en religionskunskapsundervisning med 
syfte att bidra till elevers förståelse av levd religion. Detta kan dels 
innebära att läraren väljer undervisningsmaterial som rymmer 
motexempel till dessa diskurser, dels att de diskurserna synliggörs för 
elever i religionskunskapsundervisning. 

Tro framför religiös praktik – återklanger från en protestantisk 
religionsförståelse/diskurs? 
Den första gruppen av elevförståelser som jag vill diskutera i termer av 
återklanger berör tro i relation till religiös praktik och upplevelser, samt 
platsen för religiös praktik. I empirin framträder följande tre 
elevförståelser: 
 

1) att religion prioriterar tro framför praktik  
2) att transcendens är något huvudsakligen kognitivt 
3) att graden av religiositet mäts genom hur ofta någon besöker 

en religiös byggnad/plats 
 

Det här är religionsförståelser som hindrar elevers förståelser av levd 
religion och som har utmanats och nyanserats av religionssociologer 
genom empiriska studier. McGuire (2008) förklarar att betoningen av 
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tro framför religiös praktik, fokus på trossatser och avsikter bakom 
religiös praktik snare än på upplevelser samt att kyrkan är den viktigaste 
platsen för att möta det gudomliga är tre aspekter av religion som 
katolska och protestantiska kyrkan genom den långa reformationen71 
propagerade för i syfte att öka kyrkans makt. I religionssociologisk 
forskning synliggörs dock att människors levda kristendomar idag visar 
på det motsatta, det vill säga att religiös praktik, det kroppsliga och 
upplevelser av det gudomliga spelar stor roll i människors liv. Vidare 
är människors levda religion en del av hela livet och praktiserad både 
inom och utanför den religiösa institutionen (se t ex Ammerman, 2007; 
McGuire, 2008). Den gräns mellan det religiösa och det vardagliga som 
kyrkan försökte etablera genom den långa reformationen visar sig inte 
finnas i människors levda religion. Däremot ger elever uttryck för 
religionsförståelser präglade av den långa reformationen, enligt 
McGuires argumentation. 

Det finns vidare skäl att tro att högstadieeleverna har mött dessa 
religionsförståelser både utanför och i skolans religionskunskaps-
undervisning, denna studies designade undervisning inkluderad. I 
religionsdidaktisk forskning framkommer att tro, begrepp och 
lärosatser dominerar svensk religionskunskapsundervisning snarare än 
religiös praktik, känslor och upplevelser (se t ex Bergdahl, 2018; 
Berglund, 2014a; Holmqvist Lidh, 2016, 2018; Kittelmann Flensner, 
2015; Lindskog, kommande; Niemi, 2018a, 2018b,). Ett sådant fokus 
förklaras ofta som en protestantisk72 prägel av undervisningen. 
Berglund (2013) beskriver den svenska skolan och religionskunskaps-
undervisningen vara ”marinerad” i luthersk protestantism och fokus på 
tro framför praktik lyfts fram som ett exempel på en protestantisk 
”marinad”. Bergdahl beskriver fokus på dogmer och trossatser som 
något som “implicit bygger på en partikulär (protestantisk) 
religionsförståelse” (Bergdahl, 2015, s. 16). När Niemi (2018a) 
diskuterar begreppsparet ortodoxi-ortopraxi som tröskelbegrepp för 
lärarstudenterna så hänvisar han till att studenterna kommer från ett 

                                                
71 McGuire använder begreppet den långa reformationen (Long reformation) när hon talar om 
den tidsperioden (ca 1400-1700-talet efter vår tid) då både katolsk och protestantisk kristendom 
reformerades och omdefinierades i Europa och Amerika (2008, s. 22).  
72 Med bakgrund i studiens teoretiska ramverk medför det naturligtvis problem att tala om 
”protestantisk kristendom” som något enhetligt men med utgångspunkt i tidigare forskning 
åsyftas här en religionsförståelse som fokuserar på trossatser och dogmer och kognitiva aspekter 
av religion, snarare än på religiös praktik och upplevelsedimensioner. 
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protestantiskt sammanhang och att det kan vara en förklaring till elevers 
svårigheter att framförallt förstå ortopraxi:  

Kristendom, och i synnerhet protestantism och lutherdom, är paradexempel på 
traditioner som tar fasta på den rätta tron (Beyer, 2013; Esposito m.fl., 2008). 
(Niemi, 2018a, s. 14).  

 
På liknande sätt beskriver även Kittelmann Flensner (2015) att en 
protestantisk religionssyn ligger till grund för det som hon identifierar 
som ”en nationell svensk diskurs”. Det är en diskurs där religion 
omtalas som något som utgör en begränsad del av livet och praktiseras 
inom den religiösa institutionen. Vidare artikuleras religion i den 
diskursen som något med fokus på kognitiva aspekter såsom trossatser 
och dogmer:  

The very concept of religion as referring to first and foremost texts and dogmas 
rather than religion as practice and materiality reflects a Western, historically 
Protestant, view of religion. (Kittelmann Flensner, 2015, s. 258) 

Sammanfattningsvis framkommer att högstadieelevernas förståelser av 
religion som tro, huvudsakligen lokaliserad inom den religiösa 
institutionen, rymmer återklanger från en diskurs som ofta benämns 
som protestantisk. Genom att religiös praktik och upplevelse-
dimensioner i en sådan religionsförståelse har en underordnad plats 
begränsar den elevers förståelser av levd religion. I en 
religionskunskapsundervisning som har som syfte att bidra till elevers 
förståelse av levd religion menar jag att det finns anledning att som 
lärare utmana sådana religionsförståelser som framträder i empirin. 
Detta kan ske genom ett medvetet urval av undervisningsmaterial som 
rymmer en bredare religionsförståelse. Utöver det drar jag slutsatsen att 
det finns anledning att uppmärksamma elever på en sådan dominerande 
(”protestantisk”) diskurs avseende religion och relationen mellan tro 
och praktik. I analysen framkommer att dominerande förståelser är 
svåra att utmana och elever kan därför behöva hjälp att få syn på vad 
det är som eventuellt har färgat deras förståelser. Att synliggöra 
diskurser om religion generellt och om den studerade traditionen 
specifikt ser jag som ett led i att utveckla ett reflexivt förhållningssätt 
(se vidare s. 204 f).  
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Valfrihet som kontrast till religion – återklanger från sekularistisk 
diskurs? 
Den andra gruppen av elevförståelser som framträder i analysen 
relaterar till individens valfrihet som ställs i kontrast till religion och 
religiositet. Högstadieeleverna ger uttryck för: 
 

1) att individens valfrihet är viktig 
2) att gud(ar)/transcendens är auktoritet(er), vilken/a hindrar 

valfrihet 
3) att religiös praktik sker av tvång 

 
Även de två senare religionsförståelserna utmanas genom 
religionssociologiska studier av levd religion. Individens upplevelser av 
att göra egna val (agens) i relation till religion uppmärksammas. 
Empirisk forskning synliggör hur individers levda religion konstrueras 
från olika håll som ett bricolage, utan att nödvändigtvis tillhöra en 
specifik religiös tradition (Ammerman, 2007; McGuire, 2008). Vidare 
betonas att människor ofta genomför religiös praktik med önskan om 
materiell framgång såsom till exempel god hälsa och ekonomi. Religiös 
praktik som på detta sätt genomförs för personlig vinning och 
välbefinnande drivs snarare av individens egna val än av yttre tvång, 
såsom högstadieeleverna artikulerade det. Från ett religionssociologiskt 
perspektiv uppmärksammas individens agens i identitetsskapande och 
konstruktioner av människors levda religion. 
 
Att förespråka individualism och hylla värdet av att göra fria val är 
något som görs av svenska ungdomar både i och utanför skolan 
(Bromander, 2012, s. 73) och det framkommer även i högstadie-
elevernas yttranden. Gustavsson beskriver det individuella projektet 
som en ”slags delad konfiguration i vår tid” gemensamt både för de som 
positionerar sig religiöst och de som inte gör det (2013, s. 102). 
Ungdomar som positionerar sig religiöst är måna om att lyfta fram det 
egna valet i relation till religion (Holmqvist Lidh, 2016). Trots det 
omtalas ofta religion som oförenligt med individens valfrihet hos 
högstadieeleverna i studien såväl som i andra svenska religions-
kunskapsklassrum (Kittelmann Flensner, 2015, s. 130). Kittelmann 
Flensner (2015) relaterar det till en sekularistisk diskurs, inom vilken 
även ateism omtalas som både neutralt och normalt. I den här studien 
beskriver elever ateism som något som gynnar valfrihet då det inte finns 
någon tvingande gud som bestämmer. Istället kan människor tolka 
buddhism som de vill, enligt högstadieelevernas förståelser. I en 
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religionskunskapsundervisning med syftet att bidra till elevers 
förståelse av levd religion finns det anledning att utmana elevförståelser 
av att gudstro och religion är oförenliga med individualism och 
valfrihet. Ett led i att utveckla elevers självreflexiva förhållningssätt kan 
vara att uppmärksamma dem på det som Kittelman Flensner (2015) 
omnämner som en sekularistisk diskurs och som dominerar talet om 
religion i många religionskunskapsklassrum och visa hur de 
identifierade levförståelserna ryms inom denna. 

Buddhism som ateistisk och fri med fokus på meditation – återklanger 
från ”västbuddhism”?  
Den tredje gruppen av elevförståelser som hindrar elevers förståelse av 
levd religion relaterar till buddhistisk tradition specifikt. I analysen av 
elevers förståelse av levd buddhism framträder följande: 
 

1) att buddhistisk tradition är öppen för tolkningar tack vare 
avsaknaden av religiös auktoritet  

2) att buddhistisk strävan efter lugn och harmoni är ställs i 
kontrast till tvång och strikta regler inom kristen och muslimsk 
tradition 

3) att meditation är den dominerande buddhistiska praktiken 
 
Dessa förståelser av buddhistisk tradition överensstämmer med en 
buddhism som ofta beskrivs som västerländskt färgad buddhism73. 
Läromedelsforskning om framställningar av buddhistisk tradition 
konstaterar att buddhism ofta beskrivs som en ateistisk filosofi med 
meditation som huvudsaklig religiös praktik. Vidare förklaras dessa 
skildringar vara präglade av västerländsk buddhism (Härenstam, 2000; 
Jackson et al., 2010; Nyborg, 2017; Thomas & Rolin, 2019). Jag tolkar 
elevers yttranden om buddhistisk tradition som att de rymmer 
återklanger från sådan västerländsk buddhism74 som dominerat i såväl 

                                                
73 Det medför naturligtvis problem att även tala om västerländsk buddhism som något enhetligt 
men i detta fall åsyftas de tendenser som uppmärksammas och som av andra forskare associeras 
till ”västbuddhism”, nämligen fokus på ateism och filosofi och meditation som huvudsaklig 
religiös praktik.  
74 Thurfjell (2013) förklarar svenskars fascination av buddhism med att den ”västbuddhism” 
som svenskar främst stöter på har sin grund i dels en europeisk upplysningsfilosofisk 
berättelse om buddhism och dels i en ”protestantisk buddhism”. Den upplysningsfilosofiska 
berättelsen, menar Thurfjell, präglas av ateism och rationalitet och intresset av att undersöka 
sitt inre. Anpassning och influenser från kristendom förklarar Thurfjell syns i avståndstagande 
från det övernaturliga och rituella, fokus på filosofi och lekfolk (snarare än munkar) samt 
intresse för individen, självkännedom, bättre hälsa och livet här och nu. 
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denna undervisning som sannolikt tidigare religionskunskaps-
undervisning och läromedel.  
 
Med avstamp i ett religionssociologiskt perspektiv värnas om att 
inkludera allas religion och religiositet, människors olika levda 
”västbuddhismer” såväl som andra levda buddhismer. I en 
religionskunskapsundervisning som har som syfte att bidra till elevers 
förståelse av levd religion menar jag därför att buddhism som 
praktiseras i väst är lika intressant och viktig som annan buddhism, 
särskilt om fokus ligger på hur individer lever sin religion. Men, om 
undervisningen innehåller uteslutande västerländska representationer 
av buddhism riskerar det att bli ett för smalt urval. Att en 
minoritetsgrupp av en religiös tradition får dominerande utrymme att 
representera hela religionen, väcker vidare frågor om makt och varför 
just denna grupp har företräde (jfr Jackson et al., 2010).  
 
Återklanger i elevers yttranden om levd buddhism är också relaterade 
till de här högstadieelevernas egna livstolkningar. I den här studien 
uttrycker sig de flesta (sekulära) elever positivt till den buddhism de har 
mött i undervisningen och lyfter då främst fram det ovan diskuterade 
sambandet mellan valfrihet och ateism. Några av de sekulära 
högstadieeleverna nämner också meditation, avslappning och att arbeta 
med sitt inre som faktorer som tilltalar dem och som gör det lättare för 
dem att själva relatera till buddhistisk tradition jämfört med andra 
religiösa traditioner. Samtidigt framkommer det i tidigare forskning att 
elever som själva positionerar sig som buddhister inte känner igen sig i 
skolans religionskunskapsundervisning om den egna traditionen (jfr 
Holmqvist Lidh, 2016; Thanissaro, 2011; Vestøl et al., 2014). Oavsett 
vilka utgångspunkter elever har så är elevers egna livstolkningar och 
erfarenheter med och ger återklanger i elevers förståelseprocesser av 
religion och religiositet, och även dessa återklanger tolkar jag som 
något att ta hänsyn till i religionskunskapsundervisningen. I både 
licentiatstudien (Britton, 2014) och denna studie framkommer att det 
som sker utanför klassrummet kommer in ”genom väggarna” och 
konkret får konsekvenser för elevers förståelser av islam och buddhism. 
I religionskunskapslärarens uppdrag i det oförutsägbara klassrummet 
(Nilsson, 2018) ligger att förhålla sig till ett ämnesinnehåll som är i 
ständig rörelse. I den här studien har elevers förståelse av levd religion 
varit i fokus och återklanger från några diskurser som hindrar elevers 
förståelse har uppmärksammats. Eleverna i den här religionskunskaps-
undervisningen på högstadiet hade varit förtjänta av att bli utmanade 
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avseende de identifierade förståelserna och kanske även 
uppmärksammade på de diskurser som de kan hänföras till. Denna 
studie pekar mot att ett medvetet urval av individperspektiv (se s. 172) 
och självreflektion i kombination med uppföljning av denna (se s. 204) 
kan bidra till att nyansera elevers förståelser av buddhistisk praktik som 
något mer än meditation, att upplevelser av inre harmoni inte behöver 
stå i kontrats till tro på transcendens och att även traditioner som 
innehåller tro på något transcendent rymmer inre mångfald. I nästa 
avsnitt diskuteras återklanger som skapar möjligheter för elevers 
förståelse av levd religion. 

Återklanger som möjliggör elevers förståelser av levd religion 
Elevers ansvaranden rymmer även återklanger som bidrar till deras 
förståelser av levd religion. Det är återklangerna från elevers egna 
upplevelser från en religiös plats, tystnaden i meditationsrummet eller 
från deras användande av sin kropp genom att sitta stilla med rak rygg 
och fokusera på andningen. Dessa ansvaranden berör 
upplevelsedimensioner. En slutsats att dra från analysen är att 
återklangerna från elevers egna upplevelser under ett studiebesök kan 
vara en resurs för förståelse av ett specifikt ämnesinnehåll, det vill säga 
av upplevelsedimensioner som en del av människors levda religion. Ett 
resultat från studien är att elever genom att uppleva och relatera till sig 
själva vidgar sin förståelse av levd religion. En förutsättning för att det 
ska ske är dock att elevers egna erfarenheter behandlas från ett 
ämnesmässigt perspektiv i undervisningen.   
 
Med utgångspunkt i religionssociologiska teorier om levd religion 
uppmärksammas upplevelser av att använda sin kropp och sina sinnen 
som centrala aspekter av människors levda religiositet (se till exempel 
Ammerman, 2016; McGuire, 2008). Men som ovan diskuterats 
framkommer det i analysen att både religiös praktik och 
upplevelsedimensioner av religion och religiositet är aspekter som har 
en undanskymd roll i elevers religionsförståelse. Ett undantag är dock 
när elever själva har fått pröva att göra något som liknar religiös praktik, 
eller själva fått uppleva det religiösa rummet, stämningar, lukter, ljud et 
cetera. Efter att själva ha fått vara med rymmer elevers yttranden 
återklanger av de erfarenheterna som på något sätt relaterar till 
tempelrummet, stämningen där och den meditationsliknande 
avslappningen. Frågan väcks då hur elevernas upplevelser förhåller sig 
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till religiösa upplevelser och vad elevers egna upplevelser egentligen 
kan belysa. Den frågan kan besvaras på olika sätt.  
 
Från ett fenomenologiskt perspektiv skulle endast de elever som själva 
tidigare i sina liv erfarit en religiös upplevelse eventuellt kunna se 
likheter mellan denna och det som de själva erfarit under besöket 
(McCutcheon, 1999, s. 68, s. 127; Unser, 2018, s. 98f). Inga elever 
jämför sina upplevelser i templet med upplevelser i andra religiösa 
traditioner, men däremot omtalas ibland upplevelserna i existentiella 
termer. Från ett perspektiv av ”cultural – linguistic approach” anses 
istället att elever först behöver ha kunskaper om buddhistiska lärosatser 
och symboler för att från det erfara specifika buddhistiska religiösa 
upplevelser. Inte heller med hjälp av buddhistiska begrepp eller 
symboler omtalar eleverna sina upplevelser från besöket. Ytterligare en 
aspekt avseende att jämföra elevers upplevelser under en 
avslappningsövning med upplevelser under en buddhistisk meditation 
är att det vore att trivialisera buddhistisk meditation (Miller, 
opublicerat). Att likna högstadieelevernas upplevelser under besöket 
med religiösa upplevelser låter sig således inte göras så enkelt.  
 
Nu är dock inte syftet med denna religionskunskapsundervisning att 
elever ska stimuleras till religiösa upplevelser, att hitta det heliga i 
vardagen (Heimbrock, 2005) eller användas som redskap för att skapa 
mening i deras liv (Erricker, 1994), utan istället att bidra till en 
förståelse av ämnesinnehållet levd religion. I människors levda religion 
inkluderas upplevelsedimensioner och inte bara det som kan förstås 
intellektuellt. Oavsett om, och utan att påstå att elevernas upplevelser 
under tempelbesöket är att jämföra med religiösa upplevelser, så menar 
jag att de kan bidra till att uppmärksamma dimensioner av religion som 
är relevanta i samband med transcendens, platser och religiös praktik. 
Genom elevers egna upplevelser kan även den tidigare diskuterade 
föreställningen om att religion huvudsakligen är något kognitivt 
utmanas. I religionssociologiska studier av levd religion 
uppmärksammas också att det som kanske inte utifrån betraktas som en 
religiös handling eller plats däremot för den som gör och upplever det 
kan beskrivas i termer av andlighet och visa många likheter med 
religion (Ammerman, 2016). Ett sådant perspektiv kan berika 
religionskunskapsämnet genom att likheter, men också skillnader, 
mellan upplevelser av andlighet och religion kan uppmärksammas med 
hjälp av elevernas egna erfarenheter av det religiösa rummet, tystnaden 
eller upplevelser efter avslappningen. Återklangerna från elevers egna 
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upplevelser skulle kunna skapa möjligheter och bidra till att förstå 
upplevelsedimensioner som en del av religion och religiositet.  
 
Både licentiatstudien (Britton, 2014) och denna studie pekar mot att 
studiebesök genererar olika typer av upplevelser, vilket talar för att 
besöka en religiös byggnad om upplevelsedimensioner ska inkluderas i 
religionskunskapsundervisningen (jfr Dalevi & Osbeck, 2012; Riegel 
& Kindermann, 2016). Samtidigt riskerar platsen att begränsa elevers 
förståelser ifall religion och upplevelser i samband med religion endast 
förknippas med den religiösa institutionen (jfr Flueckiger, 2004). I 
empiriska studier av levd religion betonas att det inte endast är där det 
sker (Ammerman, 2007; McGuire, 2008)75. För de elever som inte 
själva har så mycket personlig erfarenhet av religion och religiositet, 
vilket gäller de flesta av högstadieeleverna som deltog i studien, verkar 
dock religiösa rum framkalla olika typer av upplevelser som kan vara 
en brygga till att uppmärksamma upplevelsedimensioner som viktig del 
av människors levda religion. Från ett icke-konfessionellt perspektiv 
kan det vara mer ”rättvist” att alla elever, oberoende religiös erfarenhet 
eller bakgrund, besöker en religiös plats och att det är deras upplevelser 
därifrån som undervisningen arbetar vidare med. Heimbrock (2005) har 
ett annat perspektiv där han menar att det tyska skolämnet religion 
delvis handlar om att eleven ska få möjlighet att hitta det heliga i 
vardagen och i närmiljön. Att överföra det till en svensk kontext ser jag 
dock som problematiskt då det förutsätter att ”det heliga” i vardagen 
finns att finna. Alla elever skulle sannolikt inte dela den uppfattningen. 
Men även att göra aktiviteter som kan framkalla upplevelser för elever 
som liknar religiösa eller spirituella upplevelser väcker förstås frågan 
vad som ryms inom ramen för en icke-konfessionell undervisning. 
Detta diskuteras längre fram i samband med diskussionen av levd 
religion som en del av skolämnet religionskunskap (se s. 218f).  

Att förstå levd religion genom sig själv 
I den här studien undersöks elevers förståelse av levd religion i en 
undervisning där de på olika sätt mött individers berättelser om sin egen 
religion och religiositet. Genom analysen synliggörs att elever på olika 
sätt speglar det som de möter i sig själva. En slutsats jag drar från 
analysen är att sammanhang som gör att elever kan referera till sig 
själva bidrar till deras förståelse av vissa dimensioner av levd religion. 
                                                
75 Ammerman (2016) argumenterar för att individers levda religion, inklusive 
upplevelsedimensioner, även inom den religiösa institutionen bör inkluderas mer i 
religionsvetenskapliga studier än vad som görs. Detta för att religion praktiseras även där. 
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Sådana sammanhang visar sig vara när högstadieeleverna kan 
identifiera sig med den vars religiositet de möter i undervisningen, när 
religion kopplas ihop med identitetsskapande och det komplexa i att 
vara människa samt genom att eleverna får göra något med sina kroppar 
och uppleva själva. Dessa sammanhang bidrar till att skapa förståelse 
för religion som en del av människors liv och identitet, det kroppsliga, 
sinnliga och upplevelserelaterade, det vill säga till olika dimensioner av 
skolämnesinnehållet levd religion. Jag tolkar det som att eleverna går 
via sig själva för att förstå andras levda religion, eller för att uttrycka 
det på ett annat sätt; de ”lär om” (levd) religion (Grimmitt, 1987) genom 
sig själva. I Whittals studie observerades att kopplingar mellan egna 
erfarenheter och nya, erfarenhetsdistanserade begrepp var svåra att göra 
för flera elever, medan däremot särbegåvade elever gjorde detta mycket 
enklare och snabbare (2009, s. 77). Den här studien pekar mot att 
individperspektiv är ett religionsdidaktiskt verktyg som skapar 
förutsättningar för högstadieelever att göra det erfarenhetsdistanserade 
mer erfarenhetsnära. 
 
Den religionsdidaktiska diskussionen om religionskunskapsämnets 
syfte berör två huvudpoler; att elever ska erövra kunskaper om olika 
religiösa (och icke-religiösa) traditioner eller att de ska utveckla den 
egna livstolkningen. Uttryckt på annat sätt handlar diskussionen om det 
främsta syftet med ämnet är att elever ska bilda sig eller bilda sig 
(Olson, 2013). Att bilda sig eller att bilda sig kan förstås som två 
ytterpoler inom vilka såväl styrdokumenten som den undervisande 
läraren rör sig. I debatten hänvisas ofta till Grimmitts (1987) 
begreppspar lära om religion respektive lära av religion. Även om 
Grimmitt, likt andra, menar att ämnet bör bidra till både ock så kan 
balansen dem emellan se lite olika ut. Det svenska 
religionskunskapsämnet har förskjutits alltmer åt tros- och 
livsåskådningshållet, det vill säga att lära om (Jonsson, 2016). I 
undervisningen tenderar den förskjutningen att ta sig uttryck som fokus 
på begrepp och ”faktakunskaper” men dock utan levda inslag (t ex 
Bergdahl, 2018; Holmqvist Lidh, 2016, 2018; Kittelmann Flensner, 
2015; Lindström, kommande).  
 
Jag har i denna studie endast uppmärksammat elevförståelser av ett 
specifikt ämnesinnehåll, det vill säga motsvarande lära om (levd) 
religion. Ämnesinnehållet levd religion avser dock förståelser av 
upplevelsedimensioner som en del av religion och religiositet samt hur 
religionen på olika sätt kan vara en av flera delar av en människas 
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identitet. Genom empirin framkommer det att elevers egenupplevda 
upplevelser från studiebesök skapar möjligheter för förståelser av 
upplevelsedimensioner. Därför menar jag att en religionskunskaps-
undervisning med syfte att bidra till elevers förståelser av levd religion 
bör beakta återklanger från elevers egna upplevelser av såväl ett besök 
som av identitetsskapande. Detta diskuteras vidare i samband med 
undervisning och självreflexivitet (se s. 204f). 
 
Återklanger som hindrar respektive möjliggör elevers förståelser av 
levd religion har i analysen identifierats och ovan diskuteras på vilket 
sätt dessa återklanger är en väsentlig aspekt av elevers förståelse-
processer av levd religion. Vidare har jag föreslagit att diskurser som 
ger återklanger bör uppmärksammas för elever i religionskunskaps-
undervisningen, vare sig det gäller diskurser som hindrar eller 
möjliggör förståelser av levd religion. Att uppmärksamma vilka 
diskurser som ger återklanger i elevers yttranden menar jag kan bidra 
till att utveckla ett självreflexivt förhållningssätt hos elever (se s. 204f) 

Rörelse inom, mellan eller utanför religiösa traditioner 
En dimension av förståelseprocesser av levd religion som det definieras 
i studien är (verbal) rörelse mellan individnivå, grupptillhörigheter och 
den stora traditionen (jfr representation från Jacksons (2002, 2016) 
tolkande ansats). De elevförståelser som rörelseprocessen bidrar till är 
dels elevers förståelse av inre mångfald inom en religiös tradition, dels 
elevers förståelse av religion på individnivå och hur individens levda 
religion kan vara med och skapa hens identitet. Med utgångspunkt i 
analysen kommer jag att diskutera några identifierade utmaningar för 
elever med att göra sådana rörelser. Vidare kommer jag här att diskutera 
Jacksons tolkande ansats i relation till teorier om levd religion. Den 
relationen kommer att diskuteras från ett ontologiskt perspektiv. I 
analysen framträder en ontologisk krock mellan å ena sidan ett fokus på 
den religiösa traditionen, å andra sidan på individens levda religion. 
Denna krock menar jag även hänger intimt samman med hur skolämnet 
religionskunskap organiseras och rör därför forskningsfråga 3.  
 
Analysen av elevers förståelseprocesser synliggör komplexiteten i att 
förstå religiösa uttryck som ett samspel mellan olika nivåer av religion 
(individ, grupp och tradition). En utmaning som identifieras är att elever 
har svårt att röra sig mellan de olika nivåerna om de inte har konkreta 
exempel med individers berättelser om sin religion och religiositet eller 
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ämneskunskaper om inriktningar, lärosatser, tolkningssystem et cetera. 
I analysen framkommer att elever behöver ha någon form av relation 
till respektive nivå för att kunna ”hämta upp” något därifrån och sedan 
relatera det till andra nivåer, i syfte att förstå vad som är med och formar 
någons levda religion. För högstadieeleverna har det varit svårt att 
etablera relation till framförallt gruppnivå av religion i form av olika 
buddhistiska inriktningar. Jag beskriver det som att de saknar 
”(fakta)kunskaper” eller ämneskunskaper om vad som på olika sätt kan 
beskrivas som utmärkande för en viss inriktning samt om den religiösa 
traditionen. Vidare framkommer det i elevernas arbete med mångfalds-
modellen att det även är en utmaning att relatera sina kunskaper om 
buddhistiska lärosatser (det vill säga ämneskunskaper på traditionsnivå) 
med de andra nivåerna.  
 
Trots att den här undervisningen har fört in individperspektiv av 
buddhism så är det den religiösa traditionen (här buddhism) som 
undervisningen är organiserad utifrån. Rörelsen mellan de olika 
nivåerna har ett syfte att bidra till förståelse av inre mångfald inom 
traditionen. Genom att organisera undervisningen utifrån olika 
traditioner är ämneskunskaper om buddhistisk tradition och olika 
inriktningar centrala. Med utgångspunkt i Jacksons (2008) trädmetafor 
(se s. 117) skulle ämneskunskaper på tradition- och gruppnivå kunna 
beskrivas som det som utgör  stammen och grenarna på trädet. Det 
aktualiserar frågor om det finns någon gemensam kärna i den stora 
religiösa traditionen respektive inom olika inriktningar och i så fall vem 
som definierar detta (jfr Hylén, 2012). En tolkande ansats har kritiserats 
för ett konstruktivistiskt förhållningssätt där religion som fenomen 
dekonstrueras och kunskaper om institutionens religion underskattas. 
Kritik kommer från Wright (2008) som menar att det inte räcker att 
beskriva eller undervisa om en religiös tradition som bestående av olika 
individer utan att det också finns något som av Wright beskrivs som 
substantiella sociala fakta där institutionens religion utgör en 
undergrupp. Wright hävdar att kunskaper om sådana sociala fakta inom 
en religion också behövs för att förstå en religiös tradition. Jackson 
(2008) bemöter kritiken genom att ta avstånd från att han skulle 
förespråka en konstruktivism som dekonstruerar religion som fenomen 
(jfr. Jackson, 2016, s. 156) och poängterar att även han talar om den 
religiösa traditionen och beskriver en religiös tradition just som ett träd 
med stammen som utgör det som omnämns som tendenser i tron (2008). 
Det som finns i stammen – om det finns en sådan – har vissa likheter 
med de sociala fakta som Wright efterlyser. I trädstammen för Jackson 



 

 

202 
 

in centrala begrepp och föreställningar i den religiösa traditionen och 
menar att det är ett viktigt innehåll för att förstå religion med dess inre 
mångfald. Med utgångspunkt i den religiösa traditionen förutsatte den 
verbala rörelsen som eleverna gjorde att de hade kunskaper om 
stammen och grenarna. Bladen (det vill säga individers levda religion) 
förklaras genom dess samband med grenarna och stammen. 
 
Ett alternativ till att låta den religiösa traditionen vara utgångspunkt i 
förståelseprocessen av rörelse är att individens levda religion och 
identitetsskapande är det. I läraren Annas och min utformning av 
mångfaldmodellen har vi delvis försökt att lyfta fram individ-
perspektivet genom att vi i den yttre cirkeln (som motsvarar traditionen 
eller trädstammen) fört in livsfrågor istället för begrepp och lärosatser 
från traditionen såsom Jackson (2016) gör. Livsfrågor pekar in mot 
individen och hens identitet. Även om livsfrågor tenderar att främst 
fokusera på kognitiva aspekter av religion snarare än människors levda 
religion (Berglund, 2013, s. 178), så riktas genom dessa frågor fokus på 
den enskilda individens livsåskådning (Falkevall, 2010, s. 30). Att 
inkludera frågor som berör mer av levd praktik såsom mat, kläder, 
platser, relationer et cetera skulle öppna upp för en förståelse av hur 
religion konstrueras både inom och utanför den religiösa institutionen. 
En sådan religionssociologisk konstruktivistisk förståelse av religiositet 
(jfr Ammerman, 2003, s. 210; McGuire, 2008, s. 185) krockar 
ontologiskt med en tolkande ansats och skolämnets organisation utifrån 
världsreligionsparadigmet. Jackson förklarar att han placerar sig mitt 
emellan konstruktivism och realism. Ansatsen utgår från en 
religionssyn som tar avstånd från fasta gränser för vad som ingår eller 
inte ingår i en religiös tradition, men menar samtidigt att det finns något 
av en kärna som utgör stammen och grenarna i traditionen. Vidare 
inkluderar Jackson (2004, 2018) det som Skeie (1998, 2002) beskriver 
som modern pluralitet, det vill säga att traditionella grupper upplöses 
och istället skapar individens självuppfattning och egna val en ny form 
av pluralitet. Men trots det menar jag att det faktum att den stora 
traditionen är ansatsens utgångspunkt begränsar och kanske exkluderar 
religiositet som ett bricolage som kan formas från olika religiösa 
traditioner, men även bortom dessa.  
 
Samma exkludering av levd religion som inte har förankring i en 
specifik tradition eller perspektiv av levd religion som ett bricolage 
riskerar att gälla för skolämnet religionskunskap som är organiserat 
utifrån världsreligionsparadigmet. Det förutsätter att det finns 
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avgränsade enheter i form av några utvalda ”världsreligioner” och 
religiositet som faller utanför dessa är exkluderade. Det aktualiserar 
frågor om vad som ska vara ämnesinnehåll i skolämnet 
religionskunskap: Är det individers religiositet eller trossatser som ska 
stå i centrum? Är det något som har företräde och hur kan de 
kombineras?  

Religionsdidaktiska verktyg för förståelse av levd 
religion 
Den andra forskningsfrågan rör studiens undervisningsutvecklande 
ambitioner: Vilka religionsdidaktiska möjligheter och hinder i 
undervisningen kan identifieras mot bakgrund av elevers förståelser av 
levd religion? En central del i studiens undervisningsutvecklande 
ambition är de tre religionsdidaktiska verktyg som har utvecklats på 
empirisk (Britton, 2014) och teoretisk (Bachitn, 1997; McGuire, 2008; 
Jackson, 2002) grund. De undersöks i relation till hur de bidrar till 
elevers förståelse av levd religion (se kap 7, s. 171ff). I detta avsnitt 
diskuteras inledningsvis de tre religionsdidaktiska verktygen och hur de 
förhåller sig till varandra och till elevers förståelse av levd religion. 
Därefter diskuteras två områden av religionskunskapsundervisning som 
har synliggjorts i relation till de didaktiska verktygen och förståelse av 
levd religion: självreflektion och självreflexivitet som en del av 
religionskunskapsämnet samt safe space i relation till individperspektiv 
och levd religion.  

Tre religionsdidaktiska verktyg i relation till varandra 
I den designade undervisningen har tre religionsdidaktiska verktyg 
använts i syfte att bidra till elevers förståelse av levd religion. Jag 
benämner dem alla tre som religionsdidaktiska verktyg eftersom de för 
mig och den medverkande läraren förts in i undervisningen med det 
specifika syftet att bidra till elevers förståelse av levd religion. De tre 
verktygen har dock lite olika ”status” och förhåller sig till varandra på 
olika sätt. Det första verktyget, individperspektiv, kan beskrivas som ett 
perspektiv av religion vilket står i centrum i studier av levd religion och 
som åsyftar religion på individnivå. I undervisningen har 
individperspektiv förts in från lärarhåll bland annat genom studie-
besöket och mötet med tempelrepresentanten. Men individperspektiv 
som didaktiskt verktyg har kompletterats med mångfaldsmodellen. I 
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licentiatstudien identifierades på empirisk grund att gymnasieelever 
hade behov av ett sådant verktyg och genom religionsdidaktisk teori 
(Jackson, 2002, 2016) utvecklades modellen. Högstadieeleverna har 
med hjälp av modellen analyserat individperspektiv i undervisningen 
med syftet att synliggöra hur tre nivåer av religion kan samspela i 
konstruktioner av en individs identitet och inre mångfald inom en 
religiös tradition. Individperspektivet kan på så sätt sägas vara en 
förutsättning för att använda mångfaldsmodellen. Genom individ-
perspektivet får elever möjlighet att möta och få en relation till religion 
på individnivå (som en av tre nivåer av religion). 
 
Individperspektiv som religionsdidaktiskt verktyg och perspektiv av 
religion visar sig också stimulera elevers självrefererande genom att 
elever relaterar det som de möter till sig själva. Självrefererande 
använder jag här som benämning på en talgenre (Bachtin, 1997), det 
vill säga som ett sätt att tala. En självrefererande talgenre identifierades 
i gymnasielevernas tal i licentiatstudien (Britton, 2014). När 
självrefererande görs tillsammans med klasskamrater riskerar 
klassrummet för den som delar sina erfarenheter att bli ett dignity 
unsafe space. Safe space diskuteras nedan som något att förhålla sig till 
i religionskunskapsundervisning som innehåller individperspektiv, och 
förslag på hur det kan ske diskuteras (se s. 207f).  
 
Självrefererande ligger även nära det tredje religionsdidaktiska 
verktyget självreflektion, som också förts in i den designade 
undervisningen i syfte att bidra till elevers förståelse av levd religion. 
Självreflektion som religionsdidaktiskt verktyg åsyftar aktiviteter där 
elever explicit ombeds att relatera det de möter i undervisningen till sig 
själva. Till skillnad från individperspektiv som haft ”stöd” av 
mångfaldsmodellen så har självreflektion inte haft ”stöd” av något 
analysverktyg som bidrar till att förstå varför de gör självreflektioner. 
Behovet av ett sådant verktyg har dock identifierats på empirisk grund 
i denna studie. I nästa avsnitt diskuteras hur ett sådant verktyg kan se ut 
som hjälp för elever att förstå syftet med självreflektion.  

Från självreflektion till självreflexivitet 
Jag har tidigare diskuterat hur återklanger från samhällsdiskurser 
framträder som en väsentlig del av elevers förståelseprocesser av levd 
religion. Med empiriskt stöd i båda studierna för denna avhandling och 
i enlighet med Jacksons (2002) och Bachtins (1997) teoretiska 
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utgångspunkter, menar jag att det inte går att bortse från elevers 
återklanger och gensvar som både del av och uttryck för 
förståelseprocesser av (levd) religion. Jag har tidigare diskuterat några 
identifierade återklanger som både hindrar (se s. 190ff.) och skapar 
möjligheter (se s. 196f) till högstadieelevers förståelser av levd religion. 
En fråga som studien genererar är hur återklanger från samhälls-
diskurser och elevers egna erfarenheter tas på allvar och blir en aktiv 
del av religionskunskapsundervisningen. I samband med studiebesök 
som en del av icke-konfessionell religionsundervisningen framkommer 
det både från lärarhåll (Dorroll & Dorroll, 2017; della Dora, 2011; 
Roos, 2010) och från samfundsföreträdare (Britton, 2014; Gunnarsson, 
2016, Karlsson Minganti, 2010; Roald, 2003; Svahn, 2010) att 
studiebesök uppfattas som ett tillfälle att korrigera fördomar. Både 
licentiatstudien (Britton, 2014) och den här studien pekar dock på att 
vare sig besöket i sig självt eller i kombination med självreflektioner 
räcker för att synliggöra återklanger för elever och därigenom nyansera 
deras förståelser. En rimlig slutsats att dra utifrån studiens resultat är att 
självreflektioner där elever formulerar sina värderingar, utgångspunkter 
och upplevelser inte räcker för att det ska bidra till deras förståelse av 
levd religion. Eleverna behöver veta varför de gör självreflektioner, det 
vill säga för att utveckla ett självreflexivt76 förhållningssätt genom vilket 
de bland annat kan få syn på de återklanger som är med och formar 
deras förståelser av levd religion. 
 
Ett sätt att beskriva självreflexivitet är genom Eidhamars (2019) 
tidigare introducerade modell (se s. 39) där han skiljer mellan ett 
personligt och ett ämnesmässigt perspektiv av religion. Självreflexivitet 
kan beskrivas som hur det personliga – inifrån såväl som utifrån – är 
med och formar förståelser av det ämnesmässiga. Eidhamar på liknade 
sätt som Jackson (2002) i en tolkande ansats (se s. 200f), utgår från 
religiösa (och icke-religiösa) traditioner och att det i relation till dessa 
finns både inifrån och utifrån. I den designade undervisningen 
efterfrågades ett personligt förhållningssätt med utifrånperspektiv när 
de elever som inte själva positionerar sig som buddhister till exempel 
fick frågan vad de tyckte om buddhistisk tradition just då och varför de 
tyckte som de gjorde. Det gällde för alla utom den elev som var döpt i 
buddhistisk tradition och som därmed kanske mer talade från ett 
personligt förhållningssätt med inifrånperspektiv.  

                                                
76 Det vill säga en medvetenhet hos elever om hur deras egna erfarenheter, värderingar och 
förståelser är med och formar deras förståelse av det de möter. 
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I analysen av elevers förståelse av levd religion framträder samspelet 
mellan det personliga och det ämnesmässiga. I empirin identifieras tre 
personliga perspektiv som är med och formar högstadieelevernas 
förståelse av det ämnesinnehåll de möter i undervisningen: 
 

• Elevers förståelser av religion generellt. Med utgångspunkt i 
högstadieelevernas religionsförståelse och egen positionering är 
religion i denna klass huvudsakligen ”personligt utifrån”. De 
flesta elever positionerar sig som icke-religiösa.  

• Elevers egen livstolkning. Det representerar ett ”personligt 
inifrån” oavsett om elever positionerar sig inom en tradition 
eller om de inte gör det. 

• Elevers förståelser och värderingar av buddhistisk tradition. För 
majoriteten av högstadieeleverna var buddhistisk tradition ett 
”personligt utifrån” då endast en elev positionerade sig som 
buddhist.  

 
Både ”personliga inifrån” och ”personliga utifrån” är således med i 
mötet med det ämnesmässiga. De återklanger som har identifierats i 
analysen av elevers yttranden framträder dock inte för eleverna själva 
genom undervisningen. Det religionsdidaktiska verktyget själv-
reflektion har inte bidragit till att för elever synliggöra förståelser som 
hindrar deras förståelse av levd religion. Inte heller har självreflektioner 
bidragit till att synliggöra eventuella diskurser som kan tänkas ge 
återklanger. En anledning till detta menar jag är att eleverna inte visste 
varför de gjorde självreflektionerna. Under intervjuer ger elever uttryck 
för att de tycker att det är bra att få i uppgift att relatera till sig själva, 
men de säger samtidigt att det är funderingar som de vill göra hemma i 
det privata och inte i skolan. Högstadieeleverna omtalar själv-
reflektionerna som att syftet är att lära av snarare än som ett verktyg att 
lära om. För att självreflektion istället ska fungera som ett verktyg för 
elever att synliggöra hur återklanger är med och formar förståelser av 
ett ämnesinnehåll (här: levd religion), så menar jag att ett lärandemål i 
skolämnet religionskunskap borde vara att utveckla ett självreflexivt 
förhållningssätt. Här ser jag också ett utvecklingsbehov av religions-
didaktiska metoder för detta, det vill säga för att synliggöra för elever 
hur deras ”personliga inifrån” såväl som deras ”personliga utifrån” 
inverkar på deras ämnesmässiga förståelse. Jag skulle dock vilja 
inkludera många inifrån respektive utifrån så att dessa inte stannar vid 
att gälla religiösa (och icke-religiösa) traditioner. I ett arbete att 
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utveckla metoder för att påvisa samband mellan ämnesmässigt och 
personligt kanske Eidhamars (2019) modell kan bidra. 
Högstadieeleverna i studien hade behövt ett verktyg som bidrog till 
deras förståelse av varför de gjorde självreflektioner, på motsvarande 
sätt som de genom mångfaldsmodellen hade ett verktyg som bidrog till 
deras förståelse av varför de mötte individperspektiv (det vill säga för 
att förstå inre mångfald inom traditionen samt på vilket sätt religion är 
en del av individens identitet). Självreflexivitet förutsätter att elevers 
”personliga” perspektiv synliggörs framförallt för eleven själv men 
också för läraren. Tidigare forskning uppmärksammar dock en 
utmaning med detta. Det framkommer att elever upplever en norm av 
politisk korrekthet dominera i skolan och hindrar dem från att dela sina 
utgångspunkter och värderingar av olika religiösa traditioner med både 
klasskamrater och läraren (Kittelmann Flensner & van der Lippe, 2019; 
Risenfors, 2011, s. 110ff). I ett utvecklingsarbete med att ta fram 
metoder som bidrar till elevers självreflexiva förhållningssätt är detta 
något att beakta. 
 
Sammanfattningsvis framkommer genom den här studien att en 
undervisning med syfte att bidra till elevers förståelse av levd religion 
behöver arbeta med att utveckla elevers självreflexiva förhållningssätt. 
För att religionskunskapsundervisning ska kunna bidra till ett 
självreflexivt förhållningssätt behövs metoder och verktyg för att 
synliggöra samband mellan det personliga och ämnesmässiga. Men 
detta verkar dock inte låta sig göras hur som helst om klassrummet ska 
förbli ett dignity safe space. I nästa avsnitt diskuteras hur undervisning 
behöver hantera det personliga och ämnesmässiga så att båda aspekter 
inkluderas. Även detta diskuteras med utgångspunkt i Eidhamars 
(2019) modell.   

Individperspektiv, självrefererande och risk för unsafe space 
I den här studien och licentiatstudien (Britton, 2014) framkommer det 
att möten med individperspektiv uppmuntrar elever både till 
självreflektion och att dela egna erfarenheter med klasskamrater. Att 
dela sina egna erfarenheter kan i sin tur å ena sidan bidra till möjligheter 
att klasskamrater får möta levd religion och svara an emot detta, å andra 
sidan bidra till att klassrummet blir ett dignity unsafe space (Callan, 
2016) för den som delar sina erfarenheter.  
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I analysen framkommer att elever i sina ansvaranden gör kopplingar till 
sig själva i två olika undervisningssammanhang, dels när sådana 
kopplingar efterfrågas genom det religionsdidaktiska verktyget 
självreflektion, dels när elever på eget initiativ relaterar till sig själva 
under gruppdiskussioner och utan att det har efterfrågats från lärarhåll. 
Den senare typen av självrefererande77 verkar stimuleras genom möte 
med individperspektiv, det vill säga i möte med ett ”ämnesmässigt 
inifrånperspektiv” enligt Eidhamars (2019) definition. När elever möter 
någon som delar sitt ”personliga inifrån” genom att positionera sig 
religiöst, uppmuntras vissa elever att själva positionera sig och dela sitt 
personliga inifrån. Individperspektiv skulle på så sätt kunna förstås som 
en religionsdidaktisk strategi för att sätta igång elevers självrefererande 
och eventuellt vidare självreflektion. De undervisningssammanhang 
där elever i studien själva delar sina ”inifrån” är främst i mindre 
diskussionsgrupper utan lärarens kontroll. I de kontexterna finns det 
dock risk att eleven som delar sina erfarenheter utsätts för kränkningar 
av klasskamrater. I den här studien uppmärksammas ett exempel på hur 
klasskamrater raljerar när eleven Alex delar sitt ”personliga inifrån” och 
talar om att han är buddhist och har deltagit i en initiation när han var 
liten (se s. 175f). Att risken för att bli ifrågasatt och bemött på 
kränkande sätt finns för elever som talar om sin religiositet i 
klassrummet framkommer även i tidigare religionsdidaktisk forskning 
(Holmqvist Lidh, 2016, 2018; Moulin, 2011; Nicholaisen, 2013). 
Samtidigt skapas möjligheter för klasskamrater att få möta levd religion 
i form av ”ämnesmässiga inifrån” när elever delar med sig av sina 
erfarenheter.  
 
När elever som delar sitt ”personliga inifrån” blir bemötta på kränkande 
sätt kan det förstås som ett exempel på att deras berättelser inte 
behandlats av klasskamrater från ett ämnesmässigt perspektiv. Ett 
ämnesmässigt perspektiv präglas, enligt Eidhamar (2019) inte av att 
värdera utan av ett undersökande och utforskande förhållningssätt. Om 
klasskamraters delade erfarenheter behandlas som ”ämnesmässiga 
inifrån” bidrar de till en bredare representation avseende (levd) religion 
i klassrummet. Om delade erfarenheter däremot behandlas som ett 
”personligt inifrån” och bemöts av klasskamrater från deras ”personliga 
utifrån” hotas klassrummet som ett dignity safe space. Carlsson (2018) 
                                                
77 Jag väljer här benämningen självrefererande med syftning på en självrefererande talgenre (jfr 
licentiatstudien, Britton, 2014) eftersom det är ett sätt att till form, innehåll och stil att tala i en 
viss kommunikationssfär (främst gruppdiskussioner där de gjort grupperna själva) (jfr Bachtin, 
1997). Självrefererandet gör elever på eget bevåg utan att de är ombedda genom självreflektion. 
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uppmärksammar den konflikt som läraren har att hantera avseende å 
ena sidan att delande av elevers egna erfarenheter kan bidra till bred 
representation av religion i undervisningen, å andra sidan att 
klassrummet som ett safe space kan äventyras för den elev som delar 
sina erfarenheter. Carlsson (2018) identifierar klassrummet som safe 
space och undervisning med bred representation som två 
lärarkunskaper vilka religionskunskapsläraren antingen behöver 
balansera mellan eller bestämma sig för att någon av dem har prioritet 
framför den andra. Eidhamars (2019) modell skulle kanske kunna bidra 
till att hitta former för att elever (som frivilligt väljer det) kan dela egna 
erfarenheter samtidigt som klassrummet förblir dignity safe.  
 
Individuellt arbete 
med att utveckla ett 
reflexivt 
förhållningssätt 
(till exempel 
genom loggar) 

Personligt 
förhållningssätt 
Utifrånperspektiv 

Personligt 
förhållningssätt 
Inifrånperspektiv 

I klassrummet i 
samtal med andra 
för att skapa 
dignity safe space 
(till exempel med 
hjälp av metoder 
såsom filosofiska 
samtal) 

Ämnesmässigt 
förhållningssätt 
Utifrånperspektiv 

Ämnesmässigt 
förhållningssätt 
Inifrånperspektiv 

Figur 12: Eidhamars modell (2019, s. 28) med tillägg som ett planeringsverktyg för 
läraren  

Att tydliggöra för elever skillnaden mellan att behandla religion från ett 
”personligt” respektive ”ämnesmässigt” perspektiv kan vara en grund 
för att vidare slå fast att de personliga erfarenheter och positioneringar 
som delas i klassrummet i dialog med andra ska behandlas som något 
”ämnesmässigt inifrån”, det vill säga med en utforskande snarare än 
värderande hållning (se figur 12 ovan). Att utveckla en kompetens hos 
elever att göra denna åtskillnad mellan ”personligt” och 
”ämnesmässigt” låter sig sannolikt inte göras så enkelt i alla klassrum, 
men distinktionen skulle kunna vara ett verktyg som kan bidra i en 
sådan strävan. Vidare påvisar den här studien hur personliga perspektiv 
(när elever upplever själva) kan bidra till ämnesmässig förståelse och 
att samspelet mellan båda dessa perspektiv är en viktig del av elevers 
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förståelseprocesser. Att inkludera båda perspektiven i undervisningen 
och att synliggöra både samspel och skillnader mellan dessa perspektiv 
skulle kunna vara ett led i att utveckla både ett reflexivt förhållningssätt 
och skapa ett tryggt klassrum (se figur 12, s. 209). 
 
Men ett tryggt klassrum hänger ihop med makt och inkludering. I de två 
studierna i den här avhandlingen är det främst elever som positionerar 
sig religiöst (inom islamisk respektive buddhistisk tradition) som delat 
sina ”personliga inifrån” och som därmed har blivit möjliga att 
behandla som ”ämnesmässiga inifrån” (men som också riskerat att 
utsättas för kränkningar). Genom att inifrån och utifrån relateras till 
specifika traditioner ökar risken för att religion i religionskunskaps-
undervisningen blir något som handlar om ”de andra” (jfr von 
Brömssen, 2003; Kittelmann Flensner, 2015). En begränsning som 
religionssociologiska teorier om levd religion synliggör avseende såväl 
Eidhamars modell som Jacksons tolkande ansats och skolämnet 
religionskunskap är att de utgår från religiösa traditioner snarare än 
individers identitet och religiositet som bricolage (Ammerman, 2007; 
McGuire, 2008).  
 
Sammanfattningsvis framkommer det alltså i den här studien att ett 
personligt perspektiv av religion spelar in i förståelseprocesser av det 
ämnesmässiga, genom att det är med och formar förståelser av levd 
religion. För att synliggöra detta för elever menar jag att självreflektion 
fyller sin funktion men inte utan att elever vet varför de gör det, det vill 
säga som ett led i att förstå (levd) religion. Ett sätt att ge självreflektion 
en mer framskjuten plats i religionskubskapsämnet kan vara att se 
självreflexivitiet som ett ämneskunnande i sig, det vill säga förståelse 
av hur det personliga och ämnesmässiga hänger ihop. Men det väcker 
också frågan hur personliga perspektiv ska behandlas i klassrummet. I 
studien framkommer att individperspektiv verkar stimulera själv-
reflektion och vilja att dela sitt personliga inifrån med andra, men 
samtidigt riskerar detta att göra klassrummet till ett dignity unsafe 
space. Genom att eftersträva att religion i klassrummet alltid behandlas 
som något ämnesmässigt i dialog med andra skulle kanske risken för 
klassrummet som ett dignity unsafe space kunna undvikas. Både ett 
personligt och ämnesmässigt perspektiv hör således till religions-
kunskapsundervisning även om syftet är att utveckla förståelse för ett 
specifikt ämnesinnehåll, i detta fall förståelse av levd religion.  
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Studiebesöksorienterad religionskunskapsundervisning 
Studiebesök är ett undervisningsinslag som har en särställning i 
avhandlingen. Jag vill här diskutera två frågor som denna studie har 
aktualiserat relaterade till studiebesök, dels vilken funktion 
tempelbesöket i sig har haft för att bidra till högstadieelevernas 
förståelse av levd religion, dels studiebesök som medel för specifik 
ämnesförståelse i en studiebesöksorienterad religionskunskaps-
undervisning. 

Studiebesök för att bidra till elevers förståelse av levd religion  
En slutsats jag drar baserat på den empiriska studien är att studiebesök 
har potential att bidra till elevers förståelse av levd religion, men inte i 
sig självt och oberoende av undervisning runt omkring. Jag tolkar det 
som att besöket i den designade undervisningen, i kombination med 
möte med andra individperspektiv och arbete med mångfaldmodellen, 
bidrog till elevers förståelse av inre mångfald. På liknade sätt tolkar jag 
det som att besöket i undervisningen har potential att bidra till 
förståelse av både religiös praktik och upplevelsedimensioner som en 
del av religion och religiositet genom elevers egna upplevelser. Även 
tidigare forskning visar att besök på olika sätt framkallar upplevelser 
hos elever, både positiva och negativa (Britton, 2014; Dalevi & Osbeck, 
2012; Kindermann & Riegel, 2016; Riegel & Kindermann, 2016), men 
däremot undersöks inte i de studierna hur egna upplevelser kan bidra 
till elevers förståelse av upplevelsedimensioner som en aspekt av 
religion. Även i denna studie framkom det genom elevers loggar att 
besöket framkallade upplevelser hos högstadieeleverna, men det 
framkom också att de inte gav uttryck för en förståelse där de relaterade 
det som de själva upplevt vare sig till buddhism eller till upplevelser 
som en del av religion och religiositet. Från det drar jag drar slutsatsen 
att undervisningen hade behövt fånga upp återklangerna av elevernas 
egna upplevelser och från ett ämnesmässigt perspektiv diskutera hur 
dessa kan förhålla sig till religiösa upplevelser. I den designade 
undervisningen behandlades elevers upplevelser endast från ett 
personligt perspektiv genom att elever skrev logg om vad de upplevt, 
men utan att gå vidare och behandla dem från ett ämnesmässigt 
perspektiv och på så sätt bidra till ämnesförståelse. För att elevers egna 
upplevelser ska bidra till ämnesförståelse är således undervisning i 
samband med besöket av stor vikt. 
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Vidare finns det anledning att diskutera om och i så fall hur elever möter 
levd religion under ett organiserat besök i en religiös byggnad. I studien 
är det tydligt att eleverna möter ”representerad buddhism”, det vill säga 
att representanten som tar emot inte bara gör det i egenskap av sig själv, 
utan som representant för en viss församling, i det här fallet tibetansk 
Mahayanabuddhism, där det är församlingens lama som bestämt vem 
som är lämplig att representera församlingen (se Britton & Jørgensen, 
2019). Det är alltså inte självklart att det är en berättelse om 
representantens levda religion på individnivå som elever möter.  
 
Britton och Jørgensen (2019) identifierar två delar under ett studiebesök 
som främst berör individnivå av religion: dels en inledande presentation 
av representanten, dels en avslutande frågestund med elevers egna 
frågor. Men huruvida representantens levda religion kommer på tal i 
samband med frågestunden beror på vilka frågor som ställs. Med syftet 
att möta religion på individnivå uppmuntrades högstadieeleverna i den 
här studien att planera och ställa du-frågor till representanten, det vill 
säga frågor som riktade sig till henne som person och inte om 
(tibetansk) buddhism generellt. Det visade sig dock att få du-frågor till 
slut ställdes. En förklaring kan vara att en artighetsgenre (Britton, 2014) 
hindrade högstadieeleverna då många anser att religion är något väldigt 
privat. Den buddhistiska representanten förklarar dock i en intervju 
efter besöket att hon inte har något emot personliga frågor utan tvärt om 
uppskattar sådana. En slutsats jag drar baserat på både denna studie och 
licentiatstudien (Britton, 2014) är att elever i undervisningen gärna kan 
uppmuntras att ställa personliga frågor i syfte att synliggöra 
representantens levda religion. 
 
Slutsatser avseende såväl vilken typ av elevfrågor som ställs och varför 
de ställs skiljer sig dock mellan de två studierna som ryms inom detta 
projekt (licentiatstudien (Britton, 2014) och föreliggande studie) och 
Gunnarssons (2016) postkoloniala analys av moskébesök i moskén på 
Södermalm i Stockholm. Gunnarsson undersöker besökares frågor som 
ställs till moskérepresentanterna och skiljer då mellan personliga och 
privata frågor. Personliga frågor åsyftar enligt Gunnarssons 
kategorisering representanternas egna tolkningar och tankar om ett 
fenomen. Dessa frågor liknar frågor som i licentiatstudien 
kategoriserades som du-frågor vilka efterfrågade representantens 
åsikter (Britton, 2014, s. 77). Privata frågor däremot är enligt 
Gunnarsson mer intima “som rör det vardagliga livets vanor och 
rutiner” (2016, s. 117). Gunnarssons privata frågor liknar frågor som 
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berör levd religion och som i licentiatstudien kategoriseras som du-
frågor vilka efterfrågar representantens erfarenheter och motivation. 
Dessa privata frågor var de som var mest sällsynta under 
gymnasielevernas moskébesök (Britton, 2014, s. 77). Gunnarsson 
definierar tal om hur en person lever för att följa sina tolkningar som 
privata och menar att det riktar sig mot “praktiker som försiggår i 
hemmets intima sfär” (Gunnarsson, 2016, s. 118). Genom att peka på 
sambandet mellan historien av att politisera muslimers privatliv och 
elevernas frågor om det privata tolkar Gunnarsson det som att 
elevfrågorna ställs utifrån en överordnad position. Från ett teoretiskt 
perspektiv av levd religion menar jag att det tvärtom skulle kunna vara 
ett sätt att inkludera individers levda religion och inte bara en 
institutionell (och kanske elitistisk) sådan. Gunnarsons teoretiska 
perspektiv förutsätter att eleven som frågar söker svar som kan 
materialisera den stereotypa muslimen och ge det svar som förväntas 
från till exempel en enväldig fadersfigur (2016, s. 113). Jag menar att 
sådana frågor som Gunnarsson omnämner som privata tvärtom skulle 
kunna drivas av en vilja att utmana sina fördomar (jfr Britton, 2014). 
Enligt Gunnarssons analys och teoretiska perspektiv bidrar elevfrågor 
som handlar om religiösa praktiker i det vardagliga livet och i hemmet 
till att stereotypisera bilden av islam, medan jag menar att individers 
levda religion tvärtom kan bidra till en nyanserad förståelse av religion 
och religiositet och av de individer som praktiserar denna. Men det 
förutsätter att elever på ett respektfullt sätt ”vågar” fråga och intressera 
sig för individers levda religion som sker även utanför institutionen, 
vilket eleverna i den här och licentiatstudien inte gjorde i någon större 
omfattning. 
 
Avslutningsvis finns det anledning att fundera över hur representantens 
berättelse ska behandlas i undervisningen. I den här undervisningen har 
representantens berättelse (och andra individperspektiv) i första hand 
haft funktionen att vara en typ av källa (bland andra) till buddhistisk 
tradition. Ett annat alternativ är att berättelsen i sig är själva 
studieobjektet (Kraft & Natvig, 2006, s. 115). Med ett sådant perspektiv 
är det individen och hens konstruktion av sin berättelse om sin 
religiositet som står i centrum.  Berättelsen är i sin tur färgad av 
kontexten (eller med Bachtins (1997) ord färgad av kommunikations-
sfären och dess adressater). I både denna studie och i licentiatstudien 
(Britton, 2014) framkommer det att representanten ser som sin uppgift 
att korrigera vissa missuppfattningar som hen tror att eleverna har (jfr 
Gunnarsson, 2016; Karlsson Minganti, 2010; Roald, 2003; Svahn, 
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2010). Avseende buddhistisk tradition var en föreställning som 
tempelrepresentanten ville utmana att alla buddhister lever klosterliv, 
medan moskérepresentanten ville utmana en föreställning om att alla 
muslimer är terrorister och kvinnoförtryckare (Britton, 2014). Sådana 
tänkta elevföreställningar har sitt ursprung i dominerande diskurser om 
religiösa traditioner. De diskurserna ger återklanger i representanternas 
berättelser och behöver uppmärksammas om det är berättelsen i sig som 
är studieobjektet. Roos (2010) identifierar även en risk att 
representanter tenderar att vilja ge en så enhetlig bild av traditionen som 
möjligt snarare än att vara en partikulär röst, vilket kanske är en 
läraravsikt med besöket. En önskan att ge en enhetlig bild från 
representanthåll framkommer även i denna studie då representanten i 
en intervju efter besöket berättar att hon vill förmedla en 
”grundbuddhism” som gäller buddhism generellt (Britton & Jørgensen, 
2019). Även detta är med och formar representantens berättelse under 
besöket. Ammerman (2003) föreslår (inspirerad av Margaret Somer, 
1994) berättelser på tre olika nivåer som är i spel i människors 
identitetsskapande och konstruktioner av levd religion. Det biografiska 
narrativet är en socialt konstruerad berättelse som bärs av individen och 
som fungerar orienterande i individens liv, till exempel i frågan 
avseende det transcendenta. På gruppnivå finns det som Ammerman 
talar om som offentliga narrativ, det vill säga något som konstrueras 
inom en grupp, ofta bortom individens agens. Ett exempel på en grupp 
som tillhandahåller offentliga narrativ kan vara religiösa institutioner. 
På samhällsnivå eller som ett övergripande paradigm finns 
metanarrativ vilka till exempel kan rymma tal om sekularisering, 
religionsreligionskritik, religion som grund för samhället et cetera 
(Ammerman 2003, s. 213-217). En religionskunskapsundervisning som 
fokuserar på berättelser i sig skulle med utgångspunkt i Ammermans 
olika nivåer kunna arbeta med att relatera individers berättelser till 
offentliga berättelser och metaberättelser. Det skulle kunna vara ett sätt 
att låta individens berättelse stå i centrum men samtidigt inkludera den 
religiösa institutionens religion.  
 
Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen att studiebesöket kan bidra till 
elevers förståelse av levd religion, men inte oberoende av 
undervisningen i vilken det ingår. I kombination med andra 
individperspektiv samt mångfaldmodellen kan besöket bidra till 
förståelse av inre mångfald. Självreflektion om personliga upplevelser 
under besöket i kombination med att behandla dessa från ett 
ämnesmässigt perspektiv kan bidra till förståelse av upplevelse-
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dimensioner som en del av levd religion. Vidare synliggörs hur elever 
genom sina frågor kan styra en representants tal om religion på 
individnivå. Avslutningsvis föreslås att representantens berättelser och 
andra individperspektiv kan studeras just som berättelser.  

Studiebesök som ett medel för specifik ämnesförståelse 
Som en fortsättning på den föregående diskussionen om att 
studiebesöket inte i sig självt bidrar till elevers förståelse av levd 
religion vill jag här argumentera för att studiebesök inte bör vara ett mål 
i sig utan ett medel för att uppnå ett visst ämnesinnehåll i 
religionskunskapsundervisningen. En aspekt som ofta uppmärksammas 
i samband med studiebesök är att det engagerar elever/studenter och 
ökar deras motivation för ämnet (Beaven, 2013; Britton, 2014; Jackson 
et al., 2010; Osbeck & Pettersson, 2012; Roos, 2010; Skolinspektionen, 
2012). Att elever/studenter är motiverade är förstås en viktig aspekt för 
deras förståelse och lärande, men jag menar att detta inte räcker som 
motiv för att göra studiebesök. Anders Karlsson (2015) talar om 
lärarens dilemma, det vill säga att det å ena sidan är viktigt för lärare 
”att få med eleverna”, å andra sidan att sättet att ”få med eleverna” kan 
ge (negativa) konsekvenser för ämnesinnehållet och hur religion 
konstrueras i klassrummet. Om studiebesöket i första hand genomförs 
”för att få med elever” utan att vara en del av undervisningen, pekar 
tidigare forskning (inklusive licentiatstudien, Britton, 2014) på att det 
till och med finns ”risker” med studiebesök i relation till elevers 
förståelse av den tradition de möter. En sådan risk som är relaterad till 
elevers/studenters ämnesförståelse är att besöket riskerar att bidra till 
generaliseringar om det som elever möter förstås som att representera 
den ”sanna” versionen av en religiös tradition (Britton, 2014; Roos, 
2008, 2010). Eller en alternativ risk att elever inte uppfattar det som de 
möter som trovärdigt om det är en representation som inte stämmer med 
elevers egna förståelser av traditionen (Britton, 2014). Ytterligare en 
risk som är relaterad till elevers ämnesförståelse är att besöket riskerar 
att bekräfta fördomar, beroende på vilken representation elever möter 
och om denna inte sätts in ett sammanhang i undervisning efteråt. Om 
besök i första hand görs ”för att få med elever” så finns också risken att 
besökets potential för att bidra till förståelse av religion och religiositet 
inte tas till vara. Jag menar vidare att det är lärarens ansvar, och inte 
representantens, att besöket bidrar till ämnesförståelse och det bör ske 
genom undervisning före och efter besöket, och kanske även under 
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besöket genom att beakta formen för besöket och eventuella uppgifter 
för elever.  
 
Men att förbereda, genomföra och efterarbeta studiebesök kräver 
undervisningstid. Tidsbrist är något som synliggörs såväl i denna studie 
som i lärares tal om religionskunskapsämnet generellt (jfr Ipgrave & 
Jackson, 2009, s. 166). För många svenska gymnasielärare är den 
knappa tiden en orsak till att inte göra studiebesök alls 
(Skolinspektionen, 2012). Ett annat sätt att se studiebesök är att det 
bidrar med ett ämnesinnehåll som eleverna inte kan få på annat sätt. I 
den här studien är det ämnesinnehållet levd religion som står i centrum 
(jfr Flueckiger, 2004; Long, 2018; McGinn, 2004) där 
upplevelsedimensioner av religion och religiositet är en aspekt som 
uppmärksammas i analysen av elevers förståelser av levd religion (jfr 
Britton, 2014, Dalevi & Osbeck, 2012; Riegel & Kindermann, 2016). 
Estetik är ett annat ämnesinnehåll som kan vara fokus för ett besök 
(Stabel, 2017), delvis överlappande med upplevelsedimensioner. Det 
finns förstås fler exempel på ämnesinnehåll som studiebesök, till 
skillnad från annan klassrumsundervisning, kan bidra till förståelse av 
(se Roos, 2011). Som ett svar på tidsbrist och andra praktiska 
omständigheter som hindrar lärare från att genomföra studiebesök 
föreslår Skolinspektionen (2012) virtuella besök som snabbare och 
enklare alternativ. Om syftet är att se interiörer i en religiös byggnad 
kan det vara ett alternativ, men inte om syftet är att bidra till elevers 
förståelse av levd religion. Jag skulle istället vilja vända på 
resonemanget om att det är tidskrävande att genomföra studiebesök och 
istället fokusera på vad ett studiebesök kan ge som inte går att få på 
annat sätt och som är relevant för elevers förståelse av religion och 
religiositet. Det är ett sådant ämnesinnehåll som jag menar bör vara 
fokus inte bara för studiebesök utan även för undervisning i samband 
med besök. Studiebesök och undervisning i samband med besök har 
unik potential att bidra till förståelse av religion och religiositet, vilket 
borde få stå i första rummet framför att det är tidskrävande. 
 
Med det inte sagt att begränsad undervisningstid inte är en reell 
utmaning för religionskunskapslärare. Att något kräver undervisnings-
tid kan ju dock vara ett tecken på att det är komplext, vilket 
framkommer i denna studie då elever försöker förstå representantens 
religiösa uttryck (och även andra inifrånperspektiv som de möter) och 
sätta det i relation till den stora traditionen och andra representationer. 
Det framkommer att elever behöver både kunskaper om den religiösa 
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traditionens lärosatser och inriktningar, förmåga att använda 
analysverktyg (mångfaldsmodellen) samt jämförelsematerial både 
inom och mellan religiösa traditioner. Om ett möte med religion och 
religiositet, vilket sker under ett studiebesök, är för komplext och 
tidskrävande för att kunna genomföras och bearbetas inom religions-
kunskapsämnets ramar så finns det snarare anledning att se över 
ramarna än att räkna bort studiebesök. Komplexiteten i ett fenomen 
borde vara argument för att ge ämnet mer tid eller mindre stoff, snarare 
än att skapa ramar som gör att det inte finns tid att ta sig an det 
komplexa.  
 
Sammanfattningsvis argumenterar jag för att studiebesök bör få plats i 
undervisningen och vara ett medel för ämnesspecifika förståelser av 
religion som är svåra att få på annat sätt. Ett specifikt ämnesmål som 
denna studie visar att studiebesöksorienterad religionskunskaps-
undervisning kan bidra till är elevers förståelse av levd religion. Här 
visar sig studiebesöket erbjuda något som är svårare att få i klassrummet 
på ett tryggt sätt, nämligen möten med såväl individers levda religion 
som med upplevelser av platser där religion kan praktiseras. 

Levd religion som en del av religionskunskapsämnet  
I det här avsnittet fortsätter jag att diskutera den tredje forskningsfrågan 
om levd religion i relation till religionskunskapsämnet: Vilka 
möjligheter och hinder för skolämnet religionskunskap ger elevers 
identifierade förståelser av levd religion (forskningsfråga 1) samt 
religionsdidaktiska hinder och utmaningar i relation till dessa 
förståelser (forskningsfråga 2)?  
 
Upplevelsedimensioner är en aspekt som uppmärksammas genom 
studier av levd religion. Jag inleder avsnittet med att med avstamp i 
studiens empiri diskutera frågan vilka erfarenheter och upplevelser som 
ryms inom icke-konfessionell religionsundervisning. Därefter 
argumenterar jag med stöd i studiens resultat för att levd religion kan 
fylla en funktion inom religionskunskapsundervisningen både som ett 
mål i sig och som ett medel för ett mer inkluderande 
religionskunskapsämne.  
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Gränser för vad som ryms inom religionskunskapsämnet  
Jag har tidigare, baserat på analysen av elevers förståelse av levd 
religion, diskuterat betydelsen av att skapa möjligheter för elever att på 
något sätt inom religionskunskapsundervisningen själva få uppleva 
sådant som har med religion och religiositet att göra. Vidare har jag 
argumenterat för att i undervisningen behandla elevers upplevelser från 
ett ämnesmässigt perspektiv genom att undersöka dem som något som 
kan visa vissa likheter (och olikheter) med olika upplevelsedimensioner 
av religion och religiositet (se s. 196f). Att låta elever själva få uppleva 
sådant som har med religion och religiositet att göra aktualiserar frågor 
om, och i så fall hur, det kan ske inom ramen för en undervisning i ett 
icke-konfessionellt religionskunskapsämnet på högstadiet. Skolverket 
har gjort en distinktion mellan att ”ta del av”, ”delta i” och ”utöva” och 
slagit fast att elever inom skolan får ”ta del av” men inte ”utöva” 
religion (Dalevi & Osbeck, 2012, s. 20). Dalevi och Osbeck påvisar 
dock dels att det är oklart vad Skolverket anser avseende 
mittenpositionen att ”delta i”, dels att gränserna mellan de tre verben är 
oklara. Relevant för den här studien är om det elever gjorde under 
besöket, och som jag menar bidrar till deras förståelse av levd religion, 
är att kategorisera som utövande av religion. I det sammanhanget menar 
jag att det även finns anledning att reda ut vad som definierar gränsen 
för att något kategoriseras som utövning av religiös praktik? Det 
diskuteras här med utgångspunkt i studiens resultat och 
religionssociologiska teorier om levd religion. 
 
En aspekt som kan vara med och definiera gränsen för vad som är 
religiös praktik är syftet med praktiken. I templet omtalade 
representanten praktiken just som avslappningar utan några 
hänvisningar till buddhistisk lära. Detta liknar de praktiker som, enligt 
Skolinspektionen har fallit utanför konfessionellt utövande. 
Skolinspektionen gav ett utlåtande avseende att praktisera yoga på en 
grundskola, och konstaterade att det rymdes inom det icke-
konfessionella. Skolinspektionen motiverar sitt beslut med att ”Yogan 
har utövats på ett sådant sätt att fokus legat på hälsa och välbefinnande, 
inte på religiös utövning, enligt myndigheten. Den är därmed att 
betrakta som icke-konfessionell” (Thorén, 2012). Syftet med 
avslappningsövningarna i templet var enligt tempelrepresentanten att, 
precis som med yogan, samla ihop sig, slappna av och må bra, det vill 
säga hälsa och välbefinnande, vilket enligt Skolinspektionen då skulle 
göra att det inte räknas som religiös praktik. Med utgångspunkt i 
religionssociologisk forskning om levd religion kan paralleller dras till 
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praktiker som pilgrimsfärd eller bön. Det är två av flera exempel på 
religiösa praktiker som även de utförs för att tillfredsställa materiella 
behov såsom god hälsa och ekonomiskt välstånd (McGuire, 2008, s. 
55). Betyder det att pilgrimsfärder och bön också skulle accepteras som 
praktiker att göra inom ramen för icke-konfessionell undervisning? Att 
utgå från syftet med praktiken för att avgöra om något är religiös praktik 
eller inte, bygger på att det finns en tydlig skillnad mellan vad som är 
religiösa och materiella syften. En sådan distinktion mellan religion och 
vardag visar studier av levd religion inte finns i människors liv. 
McGuire (2008) förklarar en sådan distinktion som något som kyrkan 
genom den långa reformationen ville upprätta för att bevara sin makt. 
Om syftet med praktiken ska definiera huruvida något är religiös 
praktik, så finns det också anledning att undra vem som definierar 
syftet. De flesta elever som genomförde avslappningen omtalade den 
som just avslappning som skapade välbefinnande, medan några elever 
beskrev den i mer existentiella termer, dock utan att hänvisa till 
buddhism. Med bakgrund i studiens empiri och religionssociologisk 
forskning menar jag att syftet med att någon utför en praktik är en oklar 
grund för att definiera om något är en religiös praktik.  
 
En annan aspekt rörande vad som definierar en praktik som religiös kan 
vara den fysiska platsen för utövande. Avslappningarna som 
högstadieeleverna gjorde ägde rum i en buddhistisk miljö, till skillnad 
från den ovan beskrivna yogan som ägde rum i skolans lokaler. Det 
förekommer också att religiös praktik iscensätts i klassrum, till exempel 
en hinduisk puja (Kittelmann Flensner, 2018). Det väcker frågan om 
högstadieelevernas avslappning i templet är ”mer religiös” än en puja 
som åkallar och offrar frukt till en hinduisk gud men som äger rum i ett 
klassrum. Empiriska studier av människors levda religion visar att 
platsen för religiös praktik och möte med transcendens sker såväl inom 
som utanför institutionen, i hemmet och naturen såväl som i religiösa 
byggnader. Religion och religiositet går inte att begränsa till vissa 
platser. Samtidigt ger några av högstadieeleverna i den här studien 
uttryck för hur tystnaden i templet framkallade känslor av närvaro, 
kanske på ett annat sätt än om det hade varit i klassrummet. Att låta 
platsen där praktiken utövas definiera om en praktik är religiös är alltså 
inte heller ett tydligt kriterium.  
 
Ytterligare en aspekt som kan definiera vad som är religiös praktik är 
vem som utför och guidar praktiken. I så fall skulle en avslappning som 
guidas av en tempelrepresentant kunna ses som religiös praktik, men 
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inte en puja som iscensätts av en lärare. Det i sin tur väcker frågan om 
det spelar det någon roll om det är en hinduisk lärare som i klassrummet 
iscensätter en puja som elever deltar i eller om det är en lärare som 
tillhör någon annan religiös eller icke-religiös tradition? Någon 
högstadieelev jämför meditation som hen gjort på egen hand med 
avslappningen som gjordes i templet. Hen ger då uttryck för att det som 
gjordes under tempelbesöket var ”meditation på riktigt” (kanske för att 
en som kunde meditera guidade), men samtidigt görs inga associationer 
till buddhism av eleven. Att definiera religiös praktik med utgångpunkt 
i vem som initierar eller guidar den är inte heller det ett tillräckligt 
kriterium. 
 
Vidare verkar det finnas anledning att fundera över om det spelar roll 
från vilken religiös tradition praktiken kommer för att något ska räknas 
som religiös praktik i undervisningssammanhang. I Kittelmann 
Flensners (2015, 2018) studie i 13 religionskunskapsklassrum 
observerar hon att det är hinduiska pujor, yoga och någon form av 
buddhistisk meditation som är praktiker som iscensätts i klassrummet. 
Inga iscensättningar av till exempel nattvard, salat eller torah-läsning 
observeras. Under de fyra studiebesök som ingår i licentiatstudien (ett 
besök i katolska kyrkan och ett moskébesök, Britton, 2014) och denna 
studie (ett moskébesök och ett buddhistiskt tempelbesök) så är det 
endast under tempelbesöket som elever erbjudits att delta i någon form 
av praktik78 och den praktiken har haft likheter med meditation och 
avslappning. Att praktiker inom olika religiösa traditioner kan uppfattas 
som mer eller mindre religiösa, och att buddhistisk meditation till hör 
det senare, skulle kunna förklaras med en dominerande bild av 
buddhism som en rationell filosofi som syftar till fysiskt och psykiskt 
välbefinnande (Kittelmann Flensner, 2015; Thurfjell, 2013). Det är en 
representation av buddhistisk tradition, men buddhism, som alla andra 
religiösa och icke-religiösa traditioner, rymmer såklart inre mångfald. 
Avståndet till religiös tradition skulle också kunna vara en förklaring 
(men inte argument) till att det är en hinduisk puja som iscensätts 
snarare än nattvard eller salat. Eftersom det finns färre hinduiska elever 
i svenska klassrum än kristna eller muslimer så skulle det kunna vara 
en förklaring till att just hinduiska pujor iscensätts i klassrum. En fråga 
som väcks är hur en hinduisk elev upplever en sådan iscensättning i 
klassrummet? Det menar jag vara en etisk aspekt för lärare att ta hänsyn 
                                                
78 Detsamma gäller från alla mina studiebesök som jag har gjort med klasser under mer än 25 
år som lärare, det vill säga det har endast varit meditation/avslappning i buddhistiska 
sammanhang samt att äta mat hos Hare Krishna som elever har erbjudits att pröva själva. 
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till i planering av undervisning. Att den religiösa tradition som 
praktiken kommer ifrån skulle vara avgörande för om en praktik är en 
religiös praktik eller ej är en ologisk grund för en avgränsning. 
 
Avslutningsvis skulle elevers egen tolkning av den praktik som 
genomförs kunna definiera om det är religiös praktik för dem. När 
eleverna i den här studien genomför avslappningen är det ingen av dem 
som omtalar det som religiös praktik. För att återvända till Eidhamars 
(2019) modell så beskriver eleverna sina upplevelser av avslappningen 
från ett sekulärt inifrånperspektiv. För representanten och andra 
buddhister associeras sannolikt det som praktiserades under besöket 
mer med religiös buddhistisk praktik än vad det gjorde för 
högstadieeleverna. För den elev som inte själv tillhör en religiös 
tradition kanske inte utförandet av en praktik kopplat till en tradition 
har med religion att göra och därför inte bör klassas som ’utövande’, på 
samma sätt som majoriteten av högstadieeleverna inte upplevde 
avslappningen i templet som buddhistisk (religiös) praktik?  
 
Diskussionen ovan uppmärksammar oklarheter i att identifiera vad som 
är konfessionellt respektive icke-konfessionellt för såväl lärare som 
andra instanser som uttalar sig om religionskunskapsundervisning. 
Dalevi och Osbeck (2012) lyfter tre frågor som de menar vara viktiga 
att diskutera i relation till gränsen mellan att ta del av, delta i och utöva: 

Och vem definierar denna gräns? Och vilken sorts religionskunskaps-
undervisning blir resultatet av denna tredelade distinktion? Är det en distinktion 
som är möjlig att genomföra i praktiken, eller är den enbart en 
tankekonstruktion? (Dalevi & Osbeck, 2012, s. 72) 

 
Den sista frågan handlar om huruvida det är möjligt att definiera 
gränsen för när elever tar del av, deltar i eller utövar religiös praktik. En 
förutsättning för att en praktik ska definieras som utövning menar jag 
är att det rör sin om religiös praktik. Med bakgrund i diskussionen ovan 
om vad som gör en praktik religiös följer då att även svaret på var 
gränsen mellan att ”delta i” och att ”utöva” är oklar. Högstadieelevernas 
yttranden om den praktik de utfört i templet, sett i ljuset av 
religionssociologiska teorier om levd religion, bidrar till att 
problematisera en sådan distinktion genom att synliggöra hur religion 
och vardag överlappar varandra i människors liv. Därför är en generell 
definition av vad som gör ett utövande religiöst svår att göra. Ett sätt att 
besvara Dalevis och Osbecks (2012) första fråga, det vill säga vem som 
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definierar gränsen mellan att ta del av, delta i och utöva, skulle kunna 
vara att det är eleven själv.  
 
Den andra frågan i citatet ovan handlar om vilken sorts 
religionskunskapsundervisning som blir resultatet av en distinktion 
mellan att ”ta del av” och att ”utöva”. Detta är i högsta grad relevant för 
den här studien som intresserar sig för elevers förståelse av levd 
religion. Om en gräns för vad som ryms inom religionskunskapsämnet 
betyder att elever hindras från att uppleva själva och relatera till det de 
möter, så menar jag, med utgångspunkt i studiens resultat, att vitala 
aspekter av människors levda religion riskerar att gå förlorade i 
undervisningen. I både denna studie och i licentiatstudien (Britton, 
2014) framkommer det att elever i samband med studiebesök och möten 
med berättelser som har ett inifrånperspektiv svarar an på ett sätt där de 
relaterar till sig själva på ett mer påtagligt sätt än i resten av 
undervisningen. Det fysiska mötet stimulerar elever till att blanda in sig 
själva och sina egna upplevelser (positiva och negativa) på ett annat sätt 
än i en klassrumsundervisning som fokuserar på det som elever själva 
benämner som ”fakta” som är ”blankt” (se avhandlingens inledande 
citat). Jag menar att elevers egna upplevelser som individperspektiv 
generellt och studiebesök specifikt erbjuder kan bidra till en vidgad 
religionsförståelse genom att komplettera en kognitiv förståelse av 
religion och religiositet med andra typer av förståelser. Men för att den 
här formen av möten ska bidra till elevers förståelse av upplevelse-
dimensioner som en del av religion och religiositet ställs krav på 
undervisningen, vilket tidigare har argumenterats för.   

Levd religion i religionskunskapsämnet; som mål eller som medel? 
Avslutningsvis vill jag diskutera och argumentera för perspektiv av levd 
religion både som ett mål och som medel i religionskunskapsämnet. Jag 
har tidigare konstaterat att religionsvetenskapliga studier allt mer går åt 
ett kulturvetenskapligt förhållningssätt där individers religiositet står i 
centrum snarare än lärosatser (Gilhus & Mikaelsson, 2003). Det 
framkommer också kritik av världsreligionsparadigmet som dominerar 
såväl religionsvetenskaplig undervisning på grundläggande nivå som 
skolämnet religionskunskap (Anker, 2017; Cotter & Robertson, 2016; 
Jackson, 2004; Owen, 2012). Världsreligionsparadigmet kritiseras för 
att religion studeras på ett icke-empiriskt sätt som grundas på 
essentialism snarare än på etnografiska och historiska data (Owen, 
2012). Fokus för studier som utgår från världsreligionsparadigmet 
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anses istället vara religiösa texter och elitens religion. Därigenom 
riskerar många gruppers levda religion och inre mångfald inom 
religiösa traditioner att exkluderas. Vidare anklagas världsreligions-
paradigmet för att utesluta till exempel ursprungs-religioner. De här 
religionsvetenskapliga argumenten för levd religion som viktiga 
perspektiv i det akademiska ämnet menar jag talar för att levd religion 
som perspektiv och ämnesinnehåll bör vara ett mål även för skolämnet 
religionskunskap. I Niemis (2018a) studie av vad lärarstudenter i 
religionskunskap upplever som tröskelbegrepp så talar han om 
världsreligionsparadigmet och levd religion som tröskelbegrepps-
komplex i den bemärkelsen att levd religion erbjuder ett nytt sätt att 
förstå religion och religiositet istället för världsreligionsparadigmet. 
Från resonemangen ovan skulle det kulturvetenskapliga och levd 
religion ersätta en tidigare fenomenologisk religionssyn i 
religionsvetenskapliga studier, det vill säga istället för att utgå från den 
religiösa traditionen så skulle individens levda religiositet vara 
utgångspunkt.  
 
Men en sådan förändring för religionskunskapsämnets fokus låter sig 
inte göras så enkelt. Jag har tidigare diskuterat hur både Jacksons (2002, 
2018) tolkande ansats och Eidhamars (2019) modell där han skiljer 
inifrån- och utifrånperspektiv förutsätter en viss religiös tradition som 
ämnesmässigt fokus. Wright (2008) talar om motsvarande som sociala 
fakta i olika traditioner och menar att dessa är viktiga delar av 
religionsämnet. Om ett sådant ämnesinnehåll avseende det 
gemensamma för den religiösa traditionen tas bort från 
religionskunskapsämnet så väcks frågan vad som blir kvar som det 
ämnesspecifika. I denna studie uppmärksammades att högstadie-
eleverna ibland saknade sådana ämneskunskaper, vilket begränsade 
deras förståelse av både inre mångfald inom traditionen och individens 
religiositet. Samtidigt aktualiserar såväl religionsvetenskaplig som 
religionsdidaktisk forskning att en religionsförståelse där inte 
människors levda religion inom såväl som utanför religiösa traditioner 
är inkluderad dels missar centrala aspekter av religion och religiositet, 
dels skapar avstånd till den religion och religiositet som skolämnet 
rymmer. Avstånd riskerar att skapas både genom att religion begränsas 
till religiositet inom specifika religiösa traditioner (”världsreligioner”) 
och genom att levda inslag inom religiösa traditioner saknas. Jag menar 
att både ”religionen i religionen”, det vill säga det som utgör någon 
form av gemensam kärna för den religiösa traditionen, och människors 
levda religion både inom som utanför religiösa traditioner fyller viktiga 
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funktioner inom skolämnet. Baserat på studiens resultat avseende de 
förståelser som elevers möten med individperspektiv har bidragit till i 
form av förståelser av inre mångfald och av levd religion som en del av 
individens identitet, menar jag att ett kulturvetenskapligt perspektiv i 
religionskunskapsämnet och undervisningen skulle skapa möjligheter 
för en mer nyanserad religionsförståelse hos elever. Att föra in levd 
religion i religionskunskapsämnet och dess undervisning kan således 
ses som ett ämnesrelaterat mål och Ammermans narrativa perspektiv 
diskuteras ovan som ett tänkbart sätt det kan ske på (se s. 213). 
 
Men att föra in levd religion i religionskunskapsämnet och 
undervisningen ser jag också som ett medel för att skapa en mer 
inkluderande religionskunskapsundervisning. Det kan gälla såväl 
elever som positionerar sig religiöst som de som inte gör det. Tidigare 
religionsdidaktiska studier visar hur elever som positionerar sig 
religiöst inte känner igen sig i ”faktainriktad” undervisningen som 
fokuserar på dogmer och utesluter praktik, gemenskap, religionens 
identitetsskapande funktion och det faktum att religiösa traditioner inte 
har fasta gränser (Bergdahl, 2018; Holmqvist Lidh, 2016, 2018; 
Nicolaisen, 2013; Thanissaro, 2011; Vestøl et al., 2014). Denna studie 
pekar även mot att elever som inte positionerar sig religiöst förs närmre 
ämnet genom möten med individers religion och religiositet samt 
genom kopplingar till religion som den del av en persons identitet. 
Möten med individers levda religion skulle således kunna vara ett 
medel för att såväl elever som positionerar sig religiöst och som de som 
inte gör det känner sig mer inkluderade.  

En undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk studie med 
flera målgrupper – förslag på vidare forskning  
Jag vill avsluta den här avhandlingen med att lyfta fram några resultat 
som jag hoppas har relevans för avhandlingens olika målgrupper. Jag 
kommer även att uppmärksamma nya problem som synliggjorts rörande 
undervisningsutveckling, religionskunskapsämnet samt metoder och 
teorier för undervisningsutvecklande studier.  
 
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett religionsdidaktiskt problem 
relaterat till religionskunskapsundervisning. Problemet har sin grund 
både i tidigare religionsdidaktisk forskning och i lärarpraktiken, men 
också i ett delvis nytt religiöst landskap i Sverige och resten av världen; 
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människors levda religion och religiositet tar sig nya uttryck både inom, 
utanför och mellan religiösa traditioner. En ambition med avhandlingen 
är att bidra till lärarprofessionen. Detta har motiverat dels val av 
kunskapsbidrag som handlar om undervisningsutveckling, dels 
metodiska val genom ett nära samarbete med en högstadielärare för att 
tillsammans utpröva hur religionsdidaktiska teorier kan omsättas i 
praktiken. En viktig målgrupp för studien är således verksamma och 
blivande religionskunskapslärare som vill utveckla studiebesöks-
orienterad religionskunskapsundervisning och en undervisning som 
bidrar till elevers vidgade religionsförståelse avseende levd religion. En 
annan målgrupp för avhandlingen är olika instanser som utvecklar 
religionskunskapsämnets styrdokument, då studien undersöker 
relationer mellan religionssociologiska, religionsdidaktiska infalls-
vinklar och skolämnet religionskunskap. Slutligen är förstås ambitionen 
att bidra till det religionsdidaktiska forskningsfältet, avseende såväl 
kunskapsbidrag som teorier och metoder för praktiknära undervisnings-
utvecklade forskning. Det är således en studie med flera målgrupper 
som befinner sig på olika nivåer, kopplade till olika syften och 
uppgifter.  
 
Ett resultat från studien som är relevant för religionskunskapslärare är 
den viktiga roll som undervisning i samband med studiebesök har för 
att studiebesök ska bidra med det ämnesinnehåll och elevförståelse som 
är lärarens syfte. Studien visar att studiebesök skapar möjligheter att 
bidra till elevers förståelse av olika dimensioner av religion, men 
huruvida det sker är beroende av undervisningen i vilket besöket ingår. 
Ett studiebesök kan till exempel bidra till förståelse av inre mångfald 
om det behandlas som en partikulär röst i relation till den stora 
traditionen i undervisningen, men om det inte görs så riskerar den 
representation som möts under besöket att antingen representera ”den 
sanna” varianten eller att inte vara trovärdig. Eller ett studiebesök kan 
bidra till att synliggöra upplevelsedimensioner av religion, men om 
dessa inte uppmärksammas i undervisningen riskerar den dimensionen 
få en underordnad roll i elevers religionsförståelse. I den här studien är 
det studiebesöksorienterad undervisning med syfte att bidra till 
högstadieelevers förståelse av ämnesinnehållet levd religion som står i 
centrum som kunskapsbidrag. Jag hoppas att mina resultat både kan 
vara argument för och ligga till grund för fortsatt forskning om såväl 
studiebesöksorienterad undervisning avseende annat ämnesinnehåll 
som besök specifikt kan bidra till. Vidare hoppas jag forskning om 
studiebesöksorienterad undervisning kan bygga vidare på denna studie 
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men bedrivas på olika undervisningsstadier och även avseende 
undervisning om religiositet utanför institutioner.  
 
Studien har vidare visat hur tre religionsdidaktiska verktyg på olika sätt 
kan bidra till elevers förståelse av ämnesperspektivet levd religion, 
vilket är relevant för religionskunskapslärare att testa och utveckla 
vidare, anpassat till olika undervisningsstadier. Den här forskningen är 
genomförd på högstadiet men jag uppfattar de didaktiska verktygen 
som i viss mån generella och därför möjliga att anpassa till olika 
skolåldrar och undervisningssammanhang. Ytterligare ett resultat för 
religionskunskapslärare att förhålla sig till är studiens synliggörande av 
hur återklanger från olika samhällsdiskurser, elevers egna erfarenheter 
och livstolkningar är med och formar elevers förståelser. Genom det 
resultatet uppmärksammas även behovet av att utveckla metoder som 
bidrar till elevers självreflexiva förhållningssätt. Där föreslår jag 
Eidhamars (2019) modell som något att undersöka och utveckla vidare. 
Vidare synliggör studien den centrala plats som jag menar att ett sådant 
metodiskt grepp som självreflexivitet borde ha i religionskunskaps-
ämnet. Den här studien bidrar med empiriskt underlag för en sådan 
slutsats, vilket är relevant för olika instanser som utvecklar 
religionskunskapsämnets styrdokument. 
 
Levd religion som ett perspektiv i religionskunskapsämnet är också ett 
sätt att inkludera elever i det ämnesinnehåll som behandlas. Tidigare 
studier visar att elever som positionerar sig religiöst efterlyser levda 
inslag. I den här studien framkommer det att möten med individers 
levda religion även kan bidra till att elever som inte positionerar sig 
religiöst lättare kan relatera till det som de möter och känna sig mer 
inkluderade i religionskunskapsundervisningen. När högstadieeleverna 
möter religion på individnivå kan de dela andra inifrånperspektiv än 
religiös tillhörighet med dem vars religion de möter i undervisningen, 
till exempel perspektiv av att vara ung, människa, bo i Sverige et cetera. 
Teorier om levd religion bidrar till en bredare religionsdefinition som 
ställer nya frågor om vad som bör inkluderas i religionskunskapsämnet, 
men också i religionsdidaktiska teorier. Genom studien påvisas behov 
av vidare forskning om hur såväl religionskunskapsämnet som 
religionsdidaktiska teorier och ansatser kan utvecklas för att inkludera 
religion och religiositet även utanför religiösa (och icke-religiösa) 
institutioner. Jag föreslår Ammermans (2003) olika nivåer av narrativ 
som ett sätt att ta sig an levd religion inom ramen för religions-
kunskapsämnet. Studiens analyser synliggör hur såväl ämneskunskaper 
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om den offentliga berättelsen om en religiös tradition (”religionen i 
religionen”) som diskurser om religion och religiositet generellt för och 
om den specifika religiösa traditionen är centrala aspekter i elevers 
förståelseprocesser av levd religion. Det motiverar att ett framtida 
utvecklingsarbete med ett religionsdidaktiskt verktyg som har ett 
narrativt angreppssätt. 
 
Avseende religionskunskapsämnet och ett perspektiv av levd religion 
synliggör den här studien en spänning som är relevant för såväl 
utveckling av styrdokument som för religionsdidaktisk forskning. 
Spänningen gäller å ena sidan värdet av att föra in perspektiv av levd 
religion i religionskunskapsundervisningen, å andra sidan 
komplexiteten att dra gränser för vad som anses rymmas inom ramen 
för ett icke-konfessionellt religionskunskapsämne i form av elevers 
egna upplevelser och praktik. Den här avhandlingen pekar på behovet 
att undersöka dessa gränser vidare och eventuellt omdefiniera grunder 
för vad som räknas som konfessionell respektive icke-konfessionell 
ämnesundervisning. Jag menar att religionssociologiska teorier om levd 
religion kan bidra med viktiga perspektiv i det arbetet genom att 
problematisera föreställda gränser mellan religion och vardag, syftet 
med religiös praktik och en bredare religionsförståelse.  
 
Slutligen hoppas jag att den här avhandlingen kan uppmuntra till 
utveckling av såväl metodiska som teoretiska angreppsätt för 
praktiknära ämnesutvecklande religionsdidaktiska studier som sker 
tillsammans med professionen. I den här studien har jag som forskare 
samarbetat nära med en lärare. Andra exempel på samarbetande 
religionsdidaktisk forskning mellan akademin och professionen är 
learning studies (Demirel & Wright, 2019; Frisk, 2016; Hella, 2008) 
eller aktionsforskningsprojekt där antingen forskare undersökt sin egen 
undervisning tillsammans i en ”community of practice” (Ipgrave et al., 
2009) eller där skollärare undersökt sin undervisning tillsammans i en 
”community of practice” i vilken även forskare medverkat (Skeie, 
2010). Intressant fortsatt forskning vore att jämföra kunskapsbidrag 
från olika typer av samarbete mellan akademin och professionen. 
Jämförelsen skulle dels kunna undersöka de medverkande lärarnas 
lärande i olika samarbetsprojekt, dels vilka forskningsbidrag avseende 
undervisningsutveckling olika samarbetsformer kan bidra till.  
 
Det teoretiska angreppssättet för den här praktiknära undervisnings-
utvecklande ämnesdidaktiska studien är ett för studiens ändamål 
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utvecklat integrerat teoretiskt ramverk. Ramverket är utvecklat för såväl 
den designade undervisningen som för analysen av elevers förståelse av 
det ämnesspecifika innehållet levd religion. Genom att kombinera delar 
av teorier från olika discipliner (religionsdidaktik, religionssociologi 
och dialogteori) så har en specifik ämnesförståelse kunnat undersökas 
empiriskt, samtidigt som nytt ljus kan spridas över såväl religions-
kunskapsämnet som religionsdidaktiska teorier. Jag hoppas att detta 
teoretiska angreppssätt både kan diskuteras, utvecklas vidare och 
inspirera till nya praktiknära undervisningsutvecklande studier för 
skolämnet religionskunskap.  
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Thesis summary 

Facing the Lived: Opportunities and barriers for understanding lived 
religion in field visit-oriented RE- teaching 

Introduction 
 
This is a thesis with two parts, the first of which is the licentiate thesis: 
‘Field visits in religious education: Students' talk about Islam before, 
during and after a mosque visit’ (Britton 2014). Part Two is the present 
study: ‘Facing the lived: Opportunities and barriers for understanding 
lived religion in field visit-oriented RE-teaching’. The present study 
builds on results from the licentiate thesis. Together, the two studies 
have been completed within the time-frame for a doctoral thesis, i.e., 
four years of full-time studies. 

Background and aims 
Within the field of religious studies, a growing interest is being directed 
towards the concept of lived religion, which in short can be described 
as religion/spirituality as experienced in the lives of individuals. Robert 
Jackson’s (2002) interpretive approach to religious education 
emphasises the individual level as one of three dimensions (together 
with group and religious tradition) within which religion is constructed. 
Jackson explains that wider traditions are constituted by combinations 
of and interactions between many individuals' religiosities, which in 
turn means that each religious tradition holds an inner diversity. From 
a sociology of religion perspective, McGuire (2008) discusses how 
studies of lived religion have challenged the boundaries between who 
does and who does not belong to a particular religious tradition. Thus, 
it is argued that people’s lived religion, as expressed in human lives 
with all their emotions, experiences and practices, is a vital element of 
the study of religion, which both illuminates the inner diversity that 
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each tradition holds and legitimises (all) people's lived religion when 
challenging boundaries of exclusion. Sociologists of religion underline 
that related research methods take lived religion into account in order 
to recognise the religiosity that exists and the complexity of people’s 
lived religion (see, e.g., Ammerman 2007; McGuire 2008, p. 87). 
Furthermore, overlooking a perspective of lived religion results in a 
narrow representation of religion in religious education. This study 
therefore examines how religious education can contribute to students' 
understanding of lived religion. 
 
Previous research shows that the teaching practices of Swedish non-
confessional religious education mainly encompass history, dogmas, 
and concepts (Bergdahl 2018, Berglund 2014a, Holmqvist Lidh 2016, 
Kittelman Flensner 2015, 2013, Lindskog forthcoming, Niemi 2018a, 
2018b). ‘Secular’ students view religion as an old-fashioned construct 
that concerns ‘others’ (von Brömssen 2003, Kittelmann Flensner 2015). 
However, even students who position themselves religiously do not 
recognise what is being taught at school about their own traditions. 
They miss perspectives about religion as a part of identity, religion as 
fellowship and community, and religion as part of everyday life in all 
its fluidity and varying contexts (Bergdahl 2018, Holmqvist Lidh 2016, 
Nicolaisen 2013, Thanissaro 2011, Vestøl 2016). The gap between 
religion understood on the one hand as people’s lived religion from an 
inside perspective, including feelings and personal expressions, and on 
the other hand as a generalised, all-encompassing concept focussed on 
dogmas and doctrines is highlighted in religious education research. 
 
Jonsson (2016) identifies a shift in the current Swedish religious 
education (RE) curriculum (Lgr 11 and Lgy 11) towards an intellectual 
understanding of religion in which emotions, experiences and practices 
play a secondary role. At the same time, the accompanying commentary 
guidelines declare that more attention should paid to lived religion. 
Lived religion is explained as inner diversity (as exemplified by the fact 
that different people, ‘the people as well as the elite’, live with and 
express their religion) and as religious practice (defined as the rituals 
and rules of life and often linked to sacred rooms and places). However, 
there is no mention in the curricular materials of the experiential 
dimensions of people’s lived religion. To summarise, religious 
experiences and practices as part of people's daily life can be identified 
as a missing dimension in both teaching and the curriculum. 
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Field visits can be a method for including lived religion in religious 
education (Britton 2014; Flueckiger 2004; Long 2018; McGinn 2004). 
In the licentiate thesis (Britton 2014), challenges as well as 
opportunities regarding students’ understandings of lived religion were 
identified in relation to a mosque visit. Therefore, the purpose of the 
present study is to develop knowledge about how field visit-oriented 
religious teaching can contribute to students' understanding of lived 
religion (in the sense of inner diversity, religious practice and 
experiential dimensions). 
 
Three research questions were constructed to gain knowledge about this 
topic: 
 

1. What understandings of lived religion do students 
express during the teaching sequence? 
 
2. What RE opportunities and barriers can be identified in 
light of students' understanding of lived religion? 
 
3. What are the implications (of the results) for the 
school’s subject of religion? 

Previous research 
The present study employs empirical classroom research with the aim 
to develop knowledge about how RE teaching can contribute to 
students' understandings of lived religion, with a particular focus on 
teaching that includes field visits. A teaching sequence about Buddhist 
tradition was designed as a basis for investigating secondary students' 
understandings of lived religion. 
 
As mentioned above, previous research provides good grounds for 
examining lived religion as a perspective in religious education, namely 
that the predominant focus is on cognitive aspects of religion, which 
could benefit from being supplemented with a lived religion 
perspective. This is also the case for teaching materials related to 
Buddhism (Härenstam 2000, Jackson et al. 2010, Nyborg 2017, 
Thomas & Rolin 2019). 
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However, a review of previous research also demonstrates that a lived 
religion perspective generates teaching and learning challenges. For 
instance, although several teachers consider field visits to be a means 
of allowing students to encounter lived religion first-hand (Flueckiger 
2004; Long 2018; McGinn 2004), such activities also seem to generate 
challenges (Berger 2004; Britton 2014; Carlsson 2004; Flueckiger 
2004; McNally 2004; Roos 2010; Stern 2018). This study builds on and 
elaborates the findings from the licentiate thesis (Britton 2014). The 
prior analysis of upper secondary school students' talk about Islam 
before, during and after a mosque visit described the emergence of 
students’ talk about three characteristics of lived religion, namely inner 
diversity, religious practice and experiential dimensions of religion and 
religiosity. Through analysing students’ talk concerning these 
characteristics, the licentiate study identified both teaching and learning 
challenges and opportunities for understanding the characteristics of 
lived religion. Furthermore, two speech genres (cf. Bachtin 1997) 
related to students' talk about the three characteristics of lived religion 
were identified, namely individual-centred and self-referential speech 
genres. These speech genres have been included in the present study's 
designed teaching sequences, in which they are employed as two 
didactical tools termed individual perspective and self-reflection. The 
third didactical tool in this study’s designed teaching sequences is a 
diversity model, which has the purpose of contributing to students' 
understanding of inner diversity. The need for this kind of model was 
highlighted in the licentiate thesis and the theoretical base for the model 
is the concept of representation as embodied in Jackson's (2016) 
interpretive approach. With this foundation provided by the results from 
the licentiate study, students' understanding of lived religion can now 
be explored in relation to the designed teaching in order to develop 
knowledge about how field visit-oriented religious education can 
contribute to such understandings. 
 
Understanding of inner diversity, which was one of the aspects of lived 
religion identified in the licentiate study (Britton 2014), is also observed 
in previous research, including both the importance of making it part of 
teaching and learning and barriers for students to understand this 
concept. With regard to inner diversity within Buddhist tradition, 
dominant representations tend to portray Buddhism as an atheistic 
philosophy with meditation as the predominant religious practice. This 
narrow representation of Buddhism can be found in classroom teaching 
(Kittelmann Flensner 2015) as well as teaching materials (Härenstam 
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2000; Jackson et al. 2010; Nyborg 2017; Thomas & Rolin 2019), and it 
risks hindering an understanding of inner diversity within Buddhist 
tradition. Inner diversity is also discussed in relation to field visits. On 
the one hand, field visits may contribute to students' understanding of 
inner diversity (Jørgensen 2017); on the other hand, field visits risk 
contributing to generalisations of the tradition being observed, as 
students tend to regard the host as representing ‘the true version’ of the 
tradition (Roos 2008, 2010). This challenge also emerged in the 
licentiate study (Britton 2014). The present study empirically explores 
how teaching can address this problem by designing a teaching 
sequence that employs didactical tools developed from the results of the 
licentiate study with the purpose of contributing to students' 
understandings of lived religion. The teaching design is then enacted 
and students' processes of understanding inner diversity are analysed in 
relation to the didactical tools. 
 
Teaching about inner diversity raises questions about boundaries 
between and within religious traditions as well as questions concerning 
the world religion paradigm that organises the study of religion in 
schools. In previous research, a shift has been proposed from an 
understanding of religion based on the world religion paradigm to an 
understanding of lived religion (Niemi 2018a, Owen 2011). But if the 
world religion paradigm is replaced by lived religion, what is left for 
which the school subject to contribute knowledge? Should ‘the 
Religion’ within religiosity still be a part of the subject? (cf. Frisk 2016, 
Wright 2004). And if so, how could this be accomplished without 
confining religions and the people who live their religions into ‘boxes’? 
 
Religious practice, a further aspect of lived religion, has also been 
treated by previous research. Incorporating elements of lived religion 
into teaching risks overstepping what is accepted within non-
denominational teaching (Leganger-Krogstad, 2008). This may be the 
case when students attempt practices similar to religious practices, for 
instance when a RE-teacher performs a puja or guides yoga or 
meditation (Kittelmann Flensner 2018). Apart from raising questions 
about what should and should not be included in non-denominational 
teaching of religion, other questions concern how such classroom 
practices relate to religious rituals (Joyce Miller, unpublished), as well 
as how students' experiences from such practices relate to religious 
experiences (Ammenman 2013; Barnes & Lindbeck via Unser 2018; 
Kindermann & Riegel 2016; McCutcheon 1999). These questions about 



 

 

234 
 

religious practice are related to a third aspect of lived religion, namely 
the experiential dimensions of religion and religiosity. 
 
Furthermore, previous research observes that the curriculum as well as 
the teaching includes very little of the experiential dimensions of 
religion, as it rather focusses on cognitive aspects. At the same time, 
field visits are highlighted as a way of expanding an understanding of 
religion that otherwise would be restricted to the cognitive domain 
(Dalevi & Os-beck 2012; Jørgensen 2017; Riegel & Kindermann 2016). 
However, a tension arises whereby on the one hand, it seems that field 
visits may contribute to a broader understanding of religion by the 
introduction of experiential dimensions; on the other hand, it also seems 
that especially older (secondary school) students do not consider it to 
be ‘a part of the subject’ (Dalevi & Osbeck, 2012). The place of the 
experiential dimensions in religious education is further explored by 
examining how secondary school students' own experiences during a 
field visit can contribute to their understandings of lived religion. 
 
Finally, previous research also considers how students’ self-reflection 
practices are triggered when they encounter people’s inside 
perspectives of religion. Field visits seems to stimulate self-reflection 
(Britton 2014), and they sometimes even prompt students to challenge 
prejudice (della Dora 2011; Dorroll & Dorroll 2017; Jackson 2002, 
2016; Jørgensen 2018; Næslund 2009b, 2009c). Thus, the identified 
understanding engendered by self-reflection is primarily to ‘learn from’ 
religion, that is, to understand oneself and perhaps eliminate prejudice 
(della Dora 2011; Dorroll & Dorroll 2017; Næslund 2009b, 2009c). 
However, previous research also notes that students' own experiences 
and values are resources in the processes of understanding and 
interpreting what they encounter in the teaching sequences (including 
during a field visit) (Britton 2014; Eidhamar 2019; Jackson 2002, 
2016). Therefore, in this study, self-reflection is explored as an integral 
part of the process of understanding the subject matter of lived religion 
rather than as a way of learning about oneself. Self-reflection is 
explored as one (of three) didactical tools with regard to how it 
contributes to students' understanding of lived religion. How students' 
own experiences, values, and understandings are incorporated into 
processes of understanding religion, and perhaps specifically in 
meeting with lived religion, is also part of the study's theoretical 
framework, which draws from Michail Bachtin's (1997) theory of 
dialogue, Robert Jackson's (2002) interpretive approach to religious 
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education, and sociological theories of lived religion, particularly 
Meredith McGuire (2008). 

Theoretical approaches and central concepts 
This study examines students' understanding processes of lived 
religion. Three different theoretical approaches are employed to define 
and operationalise understanding and understanding processes of lived 
religion, namely components of Michail Bachtin's (1997) dialogue 
theory, Robert Jackson's (2002) interpretive approach to religious 
education, and Meredith McGuire's (2008) religion sociology theories 
concerning lived religion. The theoretical framework is partly derived 
from the licentiate study but has mainly been specifically developed in 
alignment with the purpose of this study. In short, the theoretical 
framework can be described as such: Understanding and processes of 
understanding are framed as dialogue and responding, such that the 
latter does not exist in a vacuum but rather contains echoes from other 
statements (Bachtin 1997). Furthermore, students' (verbal) motions 
between the different levels within which religion is constructed 
(individual, group affiliation and the religious tradition; Jackson 2002, 
2016) are regarded as an essential aspect of the study's concept of 
understanding, as it relates individuals' lived religion to a religious 
tradition’s inner diversity. Responding and motion are two fundamental 
theoretical aspects for the theoretical framing of students' understanding 
processes of lived religion. 
 
Finally, the understanding of lived religion is conceived in the study as 
three different content areas, which function as analytical domains, 
namely inner diversity, religious practice and experiential dimensions 
of religion and religiosity (from McGuire 2008). Motions between the 
levels within which religion is constructed relate to the first area of 
analysis, that is the understanding of inner diversity among individuals' 
lived religion and religiosity. The second analytical area concerns the 
understanding of religious practice, and the third considers the 
dimensions of experience as part of religion and religiosity. Taken 
together, these three domains relate both to understanding processes of 
motion (Jackson 2002, 2016) and to responding (Bachtin 1997), since 
students' own experiences of encounters with religious places and 
practices are considered vital to engendering their understanding 
processes of lived religion. The theoretical definition and 
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operationalisation of the understanding of lived religion simultaneously 
constitutes a tool for analysing student utterances and the guiding 
concept for the designed teaching sequence (through which student's 
analysed utterances are produced). 

Methodological considerations 
The purpose of this qualitative study is to develop knowledge about 
how religious education can contribute to students' understanding of 
lived religion. Briefly, the methodological procedures can be described 
as follows. The research can be characterised as educational 
developmental research. Drawing from the licentiate study, two 
didactical tools (individual perspective and self-reflection) were 
constructed and a need for a third appeared (the diversity model). A 
prerequisite for being able to investigate the didactical tools in relation 
to students’ understanding of lived religion was to design a teaching 
sequence wherein the didactical tools were utilised with the explicit 
purpose of contributing to students' understanding of lived religion. 
Accordingly, the study’s empirical data were produced from selected 
parts of an enacted teaching design about Buddhism that included a 
temple visit. The teaching was designed and implemented in 
collaboration with a secondary school teacher. The teaching design was 
enacted in nine lessons with a single class group of 27 year nine 
students, and the field visit took place at a Tibetan-Buddhist 
congregation. The study's empirical data consist of students' oral and 
written utterances from the entire teaching sequence as produced by 
lesson recordings, student journals, lesson exercises, assignments, 
group discussions, an examination and follow-up interviews with 
students, the teacher and the temple representative. The students 'oral 
and written utterances were analysed using the previously presented 
analytical framework in order to glean information about opportunities 
and obstacles in teaching in relation to students' understandings of lived 
religion. 

A designed field visit-oriented RE-teaching sequence 
Drawing from the results of the licentiate study, three religious didactic 
tools—individual perspective, the diversity model and self-reflection—
were incorporated in a teaching sequence about Buddhist tradition that 
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included a temple visit. The teacher and I collaborated in planning and 
implementing the teaching sequence. In addition to the teacher's regular 
learning goals, our additional and joint purpose was to contribute to 
students' understandings of lived religion. It is these understandings that 
are explored in the study, rather than the teaching as such. The teaching 
sequences included nine lessons (between 60 and 80 minutes each). 
 
The first didactical tool in the designed teaching sequence was 
individual perspective. Through students' encounters with different 
individual perspectives of Buddhism, we wanted them to encounter 
religion from inside, thus enabling an understanding that religion is 
always someone's, that it is lived by someone and that there is not one 
Buddhism but rather many Buddhisms. We wanted the teaching to 
guide students to recognise that there are several aspects around a 
person that influence their way of living a religion (cf. Ammerman 
2007; Jackson 2002; McGuire2008, Orsi 2003). Incorporating 
encounters with different people's Buddhisms was a way of both 
illustrating how religion and life interpretations are involved in shaping 
people's identities and lives in various ways and highlighting and 
affording opportunities to understand diversity within Buddhist 
tradition. Individual perspectives were introduced in the designed 
teaching sequence in several ways, namely through discussions of 
photos of different people who position themselves as Buddhists, 
documentaries and newspaper stories. Selections of documentaries 
were made with the aim to show how Buddhist tradition can be involved 
in shaping an individual's identity and illustrate diversity between 
different Buddhists as well as to demonstrate how Buddhism can be 
practised in different ways. Additionally, ahead of the field visit, 
students were encouraged to focus on individual perspectives when they 
prepared questions for the Buddhist temple representative. Students 
were asked to formulate (and later ask) questions that addressed the 
representative as an individual rather than as an expert on Buddhism (or 
as a representative of ‘Buddhists’ in general, see Britton 2014, p. 181). 
Finally, the individual perspective had a place in the designed teaching 
through the diversity model that students used to help them understand 
the representations they encountered. The teaching activities that 
included the individual perspective generated data to explore students' 
understanding processes of lived religion in relation to individual 
perspective. 
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The second didactical tool that was introduced into the teaching design 
was a model of diversity developed by me and the teacher. The model 
was based on the concept of representation in Jackson’s (2002, 2016) 
interpretive approach. As discussed before, this didactical tool built on 
results from the licentiate study, wherein it emerged that upper 
secondary school students experienced difficulties relating the mosque 
representative's talk about Islam to Islam as a doctrine or 
philosophy/religious tradition (Britton 2014, p. 168f). Unlike the 
didactical tools of individual perspective (see above) and self-reflection 
(see below), the diversity model was explicitly used by students as a 
tool of analysis. In brief, the model can be described as follows: The 
model's inner core (yellow and blue in the model, see Figure 5, p. 116) 
refers to the individual level. The individual was placed at the centre of 
the model (the yellow), and an identity chart (the blue section in the 
model) was subsequently added, that is, examples of different group 
affiliations that might influence, as well as be influenced by, the 
individual's identity, such as family, friends, country/city/district, 
history, social media, gender, age, and religion/interpretation of life. 
The next circle (the dark orange section in Figure 5) focusses on group 
affiliations such as different scholars (within Buddhist tradition), 
countries where religion is practised and ways of living (whether or not 
someone lives a monastic life). The outer circle (the lighter orange 
section in Figure 5) contains various examples of life questions. The 
reason we chose to highlight life questions was to illustrate that a 
religious tradition, in this case a Buddhist tradition, asks and answers 
questions that are someone's, rather than ‘just’ consisting of a number 
of concepts with the risk of downplaying context. 
 
We developed the diversity model to help students understand why a 
religious tradition can be expressed in several ways, relate different 
representations to each other, and understand how life interpretations 
and religion can be involved in shaping an individual's identity. The 
students used the model by sorting the content of an individual's talk 
about his/her tradition into the different parts of the model as a means 
to make visible the interactions that can take place in the construction 
of someone's religiosity. 
 
The third didactical tool used in the teaching sequence aimed at 
contributing to students' understanding of lived religion was self-
reflection. Self-reflection was introduced in the teaching in a number of 
ways, including students’ written journals before and after the temple 
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visit, photographing during the visit (students were asked to take at least 
one photo of something that they observed), and linking Buddhism to 
identity and life questions as a means of making the teaching more 
relevant to being human and bringing the subject matter closer to the 
students themselves. These teaching activities, which all included self-
reflection, generated opportunities for me as a researcher to explore 
students' understanding processes of lived religion related to self-
reflection. 
 
The Buddhist temple visit took place during one afternoon in the 
residential building where the temple was housed. The temple 
representative was a woman who told us that she was born into a 
Christian family but became a Buddhist in her 20s. She had extensive 
experiences of guiding school classes. The representative greeted us 
and asked everyone to be quiet in the meditation hall. Her presentation 
started with a small relaxation during which we were asked to sit still 
and quiet. Then the temple representative's presentation began and she 
shared—as she herself described it—some basic thoughts of Buddhist 
tradition in general, for example that everything in life is experienced 
within ourselves, that we need to relax in order to recognise what is 
happening and discover our own potential, and that every living being 
is perfect as it is. The representative spoke for 20 minutes and then 
students asked their questions. The questions and answers went on for 
approximately 40 minutes. The representative finished as she began—
i.e., with a brief relaxation during which we were guided to sit with 
straight backs, relax and follow our inhalations and exhalations. The 
visit ended with the students walking around the temple grounds and 
photographing for about 10 minutes with the task of photographing 
anything they wanted and found interesting. The purpose of this activity 
was to direct the students’ attention towards the environment and the 
artefacts they encountered. 

Students' Understanding of Lived Religion 
Using the previously presented analytical framework, during the 
analysis of the secondary school students’ written and oral utterances, I 
identified students' understandings of lived religion as they appeared in 
the teaching sequence. The identified understandings relate to the first 
research question: What understandings of lived religion do students 
express during the teaching sequences? Furthermore, I analysed student 
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utterances based on the next research question: What RE opportunities 
and barriers can be identified in the light of students' understandings of 
lived religion? 
 
This chapter, which is the first of two concerning results, is organised 
on the basis of the three analytical areas of lived religion, namely 
students' understanding of inner diversity, religious practice and 
experiential dimensions of religion and religiosity. Each area of 
analysis constitutes a section in one of the following three questions is 
answered: 

• How do students respond to the aspect of living religion? 
• What in the teaching sequence creates opportunities to enhance 

students’ understanding of the aspect? 
• What in the teaching sequence creates barriers for students’ 

understanding of the aspect? 
 
The results of the analysis are summarised and presented in bullet-point 
form with the purpose of systematically unpacking the aspect of 
understanding and thereby accentuating the various components of 
students’ understandings. 

Students’ understandings of inner diversity  
Through the analysis of students’ utterances, the following 
understandings of inner diversity within a religious tradition (here: 
Buddhist tradition) emerge: 

• Students consistently respond that there is inner diversity within 
Buddhist tradition. 

• Students respond that inner diversity is expressed primarily 
through what someone believes and how someone interprets 
religious doctrines, but also to what extent life is pervaded by 
religion and through what circumstances that the place of 
practice may look different. 

• Students express that inner diversity bears the mark of the place 
where someone lives, as well as culture, politics and living 
conditions. Students explain inner diversity mainly by referring 
to varying group affiliations related to the individual rather than 
to different schools of Buddhism. 

• Students explain inner diversity by pointing out that individuals 
have freedom of choice (to varying degrees). 
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• Students express the tension between freedom of choice and 
authority. According to student utterances, authorities that 
impede freedom of choice can include a god and the individual’s 
environment in some cases. According to student utterances, the 
lack of belief in God in Buddhist tradition facilitates 
independent interpretations of the religion. 

 
Three circumstances from the designed teaching sequence appear as 
opportunities for and thereby seem to enable students' understandings 
of inner diversity. They emerge when: 

• Students have encountered different individuals who talk about 
their religion (through the teacher’s use of the didactical tool of 
individual perspective). 

• Students have systematically compared these talks. 
• The diversity model prompts students to verbally move between 

varying levels within which religion and religiosity are 
constructed (individual, group and tradition) and thereby also to 
highlight how different factors are involved in creating an 
individual's religion and religiosity as well as inner diversity 
within the broader tradition. 

 
Two circumstances appear as barriers for students' understanding of 
inner diversity as part of their understanding of lived religion. They are: 

• Some perceptions of Buddhist tradition in particular, as well as 
conceptualisations of religion and religiosity in general, limit 
the students' understandings of inner diversity. These 
perceptions are that unlike other religious traditions, Buddhism 
is open to free interpretation due to the lack of religious 
authority (i.e., a deity or other transcendent entity), and 
furthermore, that freedom of choice inherently is something 
worth striving for and religion limits this freedom. 

• A prerequisite for the aspired verbal motion between the 
different levels of religion is that students can relate to the 
different levels, i.e., concrete examples of the individual level 
and knowledge about different scholars from the religious (in 
this case Buddhist) tradition, as well as dogmas and religious 
practices within the tradition. When they cannot do so, the 
motion does not contribute to understanding why inner diversity 
exists. 
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Students’ understandings of religious practice  
From the analysis of students’ utterances related to religious practice, 
the following understandings of religious (in this case Buddhist) 
practice emerge as aspects of lived religion: 

• Students mainly respond to meditation as Buddhist practice 
(throughout the course). 

• Students respond that Buddhist practice (read: meditation) is 
demanding, which some students view as being positive, as 
religion is rendered a therapeutic function, whereas other 
students perceive it negatively because they signify that 
believing is more important than practice. 

• During the field visit, students respond by asking questions 
about what ceremonies exist within the Buddhist tradition; 
however, they do not relate the ceremonies to the individual 
level (that is, what ceremonies mean to the representative 
him/herself). 

• Students link aspects such as aesthetics, practice, and artefacts 
to the broader Buddhist tradition rather than specifically to 
Tibetan Buddhism or with regard to what approach makes sense 
for the individual. 

• Students do not respond by asking questions about artefacts 
during the temple visit, even though they exhibited such interest 
while taking photos and making observations, as well as in 
group discussions in the classroom following the temple visit. 

• Visiting the temple and experiencing the representative’s talk 
about Buddhism influence students to negotiate an imaginable 
distinction between religion and everyday life. 

 
Three circumstances are identified as creating opportunities for 
students’ enhanced understanding of religious practice as part of lived 
religion. They are when: 

• Students relate Buddhist practice to (parts of) their own lives, 
which contributes to challenging the boundary between religion 
and everyday life. 

• Students encounter personal stories about religion and 
religiosity through the individual perspective, which directs 
attention to the complexity and nuances of religious practice as 
well as reduces the distance between the student and the practice 
in question. 
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• Students are given the opportunity to visit a religious building 
through the field visit, which seems to create opportunities for 
meeting and experiencing artefacts and places connected to a 
certain religious practice. 

 
Two obstacles are identified for students' understandings of religious 
practice as an aspect of their understanding of lived religion. They are: 

• Echoes from societal discourses about religious practice limit 
students' understandings. This group of students express an 
understanding that faith has priority over religious practice, 
religious practice takes place by coercion, and the degree of 
religiosity depends on how often someone visits a religious 
building/place. 

• Students almost exclusively refer to meditation as a religious 
practice, which is partly related to what they have experienced 
during the temple visit and partly derives from the echoes of 
societal discourses about Buddhist tradition. 

Students’ understandings of experiential dimensions  
From the analysis of students’ understandings of experiential 
dimensions as part of individuals' lived religion, the following 
understandings are identified. They are: 

• Prior to the temple visit, students respond to experiences of 
community, friendship, inner peace and harmony as elements 
of Buddhist practice. 

• Students contrast the Buddhist striving for peace and harmony 
with an imagined Muslim and Christian experience of coercion 
due to strict rules, which could be interpreted as an 
understanding that that a lack of (mandatory) transcendence is 
a prerequisite for inner well-being. 

• After the temple visit, students give voice to their own 
experiences from the relaxation and their experiences of silence 
and of the religious room. I see this as a possible resource for 
making the experiential dimension visible as a fundamental part 
of religion and religiosity. 

• A possible boundary between religious practice and everyday 
life as well as between body and soul is challenged in students' 
utterances about their own experiences. 
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• On the whole, students refer to their own experiences when 
writing individually rather than during group discussions or in 
their answers to exam questions. This indicates that dimensions 
of experience are not part of the secondary school students' 
understandings of religion and religiosity in a school subject 
context. 

Two circumstances appear as opportunities for understanding the 
dimensions of experience as part of religiosity. They are when: 

• Students are afforded experiences of their own through the field 
visit by being in a religious room, practising a relaxation similar 
to meditation, and meeting someone who speaks about 
Buddhism from an inside perspective. 

• Students are offered a teaching context wherein experiences—
their own or others—have a place and are recognised as part of 
religion and religiosity. 

Three circumstances appear as barriers for students' understanding of 
experiential dimensions as a vital part of religion and religiosity. They 
are when: 

• Students express an understanding of religion as being 
something essentially cognitive. 

• Students' experiences from the temple visit are not compared 
and contrasted with religious experiences. 

• A prevailing genre of politeness (cf. Britton 2014) prevents 
students from asking the representative about personal things 
such as experiences. 

 
This examination and systematic survey of students' understanding of 
inner diversity, religious practice and experiential dimensions as part of 
religiosity forms the basis for exploring in what ways the didactical 
teaching tools can contribute to secondary school students' 
understanding of lived religion, which will be done in the next result 
chapter. 
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Three didactical teaching tools - opportunities and 
barriers to qualifying students' understanding of lived 
religion 
 
The goal of this chapter is to identify barriers and opportunities 
regarding students' understanding of lived religion in the context of the 
three theoretically qualified didactical teaching tools that were 
employed in the teaching sequence. To reiterate, the three tools, which 
are explored in the chapter in relation to how they contribute to students' 
understanding of lived religion, are individual perspectives (encounters 
with several individuals' stories), the diversity model (encounters with 
religion as part of the identity and explanations of inner diversity 
through a model deriving from the representation concept of Jackson’s 
(2002, 2016) interpretive approach) and self-reflection (reflection about 
students’ own reactions to encounters with religion). 

Individual perspectives 
From the analysis of student understandings of lived religion, two areas 
of RE barriers and opportunities are identified that relate to individual 
perspectives as a didactical tool for advancing students’ understandings 
of lived religion, namely barriers and opportunities concerning 
representation and safe space. 
 
The analysis of students' understandings of lived religion in relation to 
representation of the individual perspectives indicates that it is valuable 
when students can identify with the person whose religiosity they 
encounter, as identification contributes to understandings of religion as 
a part of life ‘here and now’ that is lived by someone. Another aspect 
of representation is that the individual perspective offers 
counterexamples that challenge dominant understandings of religion 
generally as well as the specific religious tradition (in this case 
Buddhism). I previously (Chapter 6) identified a number of student 
understandings of religion generally as something essentially cognitive 
and coerced and specifically of Buddhism as an atheist feel-good 
philosophy that centres on meditation. To challenge these images, 
students, need to 1) encounter counterexamples and 2) be made aware 
that such encounters constitute counterexamples. Finally, a wide 
selection of individual perspectives contributes to students’ 
understandings of inner diversity. 
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Another area for challenges in connection to the individual perspective 
is that of safe space. Encounters with individual perspectives stimulate 
students to share their own experiences with other classmates. The 
analyses provide examples wherein classmates react with irony to 
students who share from their experiences. As this mainly occurs in 
group discussions, it is difficult for a teacher to establish that the 
classroom is a safe space that ensures dignity. On the one hand, students 
want to share their experiences, on the other hand, doing so takes place 
within a context that risks the classroom becoming an unsafe space. 

Model of diversity 
Based on the analysis of student understandings of lived religion, I 
identified barriers and opportunities for students' understanding of lived 
religion related to the diversity model. In that context, I identified two 
main areas, namely barriers and opportunities for students´ 
understanding of lived religion related to students' use of the model as 
well as to the design/content of the model itself. 
 
The analysis of students' understandings of inner diversity in relation to 
their use of the diversity model indicates that in combination with the 
individual perspective, the model helps students challenge the 
perception that there is one ‘true’ Buddhism, given that they work with 
the model recursively and with concrete examples to understand how 
different levels of religion interact in shaping individuals' lived religion. 
Furthermore, (factual) knowledge concerning the levels of group and 
tradition is required for students to understand why and how inner 
diversity is expressed as well as how different individuals' religiosity 
relate to each other. Finally, the analysis accentuates the complexity of 
understanding inner diversity and individuals’ lived religion, as 
students need to recognise how different levels of religion interact in 
the construction of lived religion as well as develop knowledge about 
these different levels in order to be able to understand how and why 
people’s lived religion is manifested as it is. 
 
The analysis also identifies three shortcomings in the construction of 
the diversity model related to lived religion. Firstly, the geographical 
place as well as the social status of the religious tradition (i.e., whether 
it is in majority or minority), both of which impact on individuals lived 
religion, are absent in the model. Secondly, the life questions 
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enumerated in the model focus on existential questions and practices 
within the institution, whereas questions related to everyday practice 
and dimensions of experiences are neglected. Thirdly, no parts of the 
model examine how influences from other religious traditions can affect 
people’s lived religion. 

Self-reflection 
The third didactical teaching tool is self-reflection, which was 
developed with the intention of contributing to students' understandings 
of lived religion. Based on the analysis of students’ understandings of 
lived religion, two areas of RE challenges and opportunities that relate 
to self-reflection are identified, namely students' own experiences as 
resources for understanding lived religion and self-reflection as a tool 
for developing self-reflexivity. 
 
One type of self-reflection occurs when students reflect on their own 
experiences of the temple visit. The analysis indicates that the temple 
visit prompts students to experience the religious place and the silence 
and to use their bodies during the visit. These experiences from the visit 
could contribute to students' understandings of lived religion. However, 
the students do not compare (similarities and differences) their own 
experiences of the visit to the experiential dimension of religion and 
religiosity. Therefore, teaching should enable comparing in order to 
contribute to students’ understandings of the experiential dimension as 
a part of religion and religiosity. Furthermore, using students' own 
experiences as a religious education ‘tool’ or resource education to 
understand lived religion raises questions about what is acceptable 
within non-denominational religious education. 
 
Another kind of self-reflection is students’ personal reflections about 
religion generally and Buddhism specifically. The analysis of students' 
understandings of lived religion in relation to self-reflection indicates 
that one way to challenge a narrow understanding of Buddhism as a 
rational, atheistic, good-natured religion could be to make students 
aware of their own understandings of Buddhism as well as dominant 
discourses about Buddhist tradition in teaching, teaching materials and 
society. Furthermore, the analysis indicates that it is not sufficient to 
make room for self-reflection if students do not know why they engage 
in self-reflection, i.e., as a tool to make visible and further enable them 
to challenge echoes of dominant societal discourses on religion 
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generally and the studied religious tradition specifically. The students 
enjoy self-reflection; however, they think they do it for the purpose of 
‘learning from’ religion.  

Discussion 

Students' understandings of lived religion 
Response and motion, the two concepts that define understanding in the 
study, are discussed in the light of the first research question: What 
understandings of lived religion do students express in teaching? 

Response and echoes in students’ understanding of lived religion 
The first concept in the study’s definition of understanding is response, 
in this case student responses about lived religion. Some perspectives 
expressed in students’ responses were identified as interfering with their 
understanding of lived (Buddhist) religion: (i) student understandings 
that touch upon the links between individual freedom and religion; (ii) 
the relation between belief and religious practice and experiences; and 
(iii) ‘Western Buddhism’ in relation to Buddhism outside the West. 
These understandings are interpreted as responses and echoes (cf. 
Bachtin 1997) from three different discourses identified in previous 
research. The three discourses are respectively referred to as Protestant, 
secularist and Western Buddhist discourses. The study's empirical 
results indicate that the identified understandings and discourses should 
be considered in religious education when the purpose is to contribute 
to students' understandings of lived religion. Such consideration could 
entail both that the teacher selects teaching materials containing counter 
examples of these discourses and that the discourses are made visible 
for students in religious education. Paying attention to these discourses 
could be one way for students to develop a self-reflexive approach. 
 
Furthermore, students’ responses contain echoes that contribute to their 
understandings of lived religion. Such echoes derive from students' own 
experiences of a religious place, the silence in the meditation room, or 
bodily experiences from the relaxation exercise in the temple. Thus, 
these responses reflect dimensions of experience. One possible 
conclusion from the analysis is that echoes and responses of students' 
own experiences from a study visit may be a resource for recognising 
the experiential dimension of people's lived religion. Accordingly, one 
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result in this study is that students broaden their understanding of lived 
religion through their own experiences. However, a prerequisite for this 
to occur is that students' experiences are dealt with from a disciplinary 
perspective. 

Motion as a way of understanding lived religion 
The second concept of understanding is motion, which in this case 
denotes motion between three levels of religion. The analysis of 
students' processes of understanding highlights the complexity of 
understanding religious expressions as embodying interactions between 
different levels (individual, group and tradition). One identified 
challenge is the difficulties students have moving between different 
levels unless they have access to exemplifying individual stories about 
religion and religiosity or to subject knowledge of the specific religious 
tradition, scriptures, interpretation systems, etcetera. The analysis thus 
demonstrates that students need some form of connection to each level 
in order to be able to ‘pick’ from it and relate it to other levels as a 
means of understanding what is involved in shaping someone's lived 
religion. 
 
Notwithstanding the inclusion of individual perspectives of Buddhism, 
the teaching in question is organised around the religious tradition, 
wherein the motion between the three levels of religion has the purpose 
of contributing to understandings of internal diversity within the 
tradition. Borrowing Jackson's (2018) tree metaphor, subject 
knowledge at the level of tradition constitutes the trunk and knowledge 
at the group level forms the branches. This raises the questions of 
whether there is a common core in the broader religious tradition that 
encompasses different schools of the tradition, and if so, who defines 
the core (cf. Hylén 2012)? The interpretive approach has been criticised 
by Wright (2008), among others, as being overly constructivist. Wright 
(2008) argues that it does not suffice to describe a religious tradition as 
consisting of different individuals; rather, there is a need to include the 
substantial social facts that entrench the religious tradition within the 
religious institution. Jackson points out that he too encompasses the 
religious tradition, describing it as a tree with the trunk equalling what 
are referred to as trends in the faith (2016, p. 150). In this respect, even 
if both Jackson and Wright acknowledge blurred boundaries of the 
religious tradition, they both start from the tradition. 
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If teaching (and the approach) should instead begin from individual 
stories of religion and religiosity, then the motion might need to happen 
between or outside religious traditions in order to contribute to an 
understanding of an individual’s lived religion. A sociology of religion 
perspective on lived religion that incorporates issues of lived practice 
such as food, clothing, places and relationships would facilitate an 
understanding of how religion is constructed both within and outside 
religious institutions. Such a sociological constructivist understanding 
of religiosity (cf. Ammerman 2003, p. 210; McGuire 2008, p. 185) 
clashes ontologically with an interpretative approach and with the 
organisation of the school subject based on the world religion paradigm. 
Jackson explains that he positions himself between constructivism and 
realism, such that his approach is based on a religious view that rejects 
fixed boundaries of what is or is not part of a religious tradition while 
simultaneously holding that there is something like a core that 
constitutes the trunk and branches of the tradition. Nonetheless, I 
believe that the very fact that the great tradition constitutes the framing 
limits—and perhaps also excludes—the understanding of religiosity as 
a bricolage, which can be formed from as well as beyond different 
religious traditions. 
 
So long as the school subject religious education is organised on the 
basis of the world religion paradigm, there is a similar serious risk of 
excluding both lived religion that is not rooted in a specific tradition 
and perspectives of lived religion as bricolage. 

Didactical tools for understanding lived religion 
The second research question concerns the study's goal of educational 
development: What religious educational teaching opportunities and 
barriers can be identified in light of students' understandings of lived 
religion? Relevant for this question are the three religious didactic tools 
that have been developed on both empirical (Britton 2014) and 
theoretical grounds (Bachtin 1997; Jackson 2002; McGuire 2008). The 
tools are examined to discern how they contribute to students' 
understandings of lived religion (see Chapter 7). In this section, I 
discuss how these tools relate to one another and how the teaching can 
contribute to students’ developing of self-reflexivity while also 
ensuring that the classroom is a safe space. 
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An individual perspective can be described as a perspective of religion 
that is focussed on studies of lived religion. Individual perspective as a 
didactic tool has been supplemented by the diversity model in this 
study. The need for this model was identified on empirical grounds in 
the licentiate study (Britton 2014), and its development was informed 
by religious education theory (Jackson 2002, 2016). Using the model, 
the secondary school students analysed individual perspectives of 
religion with two aims: (i) to understand how three levels of religion 
interact in the construction of an individual's religiosity and (ii) to 
understand inner diversity within a religious tradition. The individual 
perspective of religion is a prerequisite for using the diversity model. 
 
Self-reflection as a didactic tool refers to activities wherein students are 
asked to give a personal perspective on issues that they encounter in 
teaching. A result from the study is that students' personal perspectives 
and values of religion generally, and more specifically of the studied 
religious tradition, are important parts of their understanding of lived 
religion. I argue that self-reflection could be an important activity to 
make students aware of this issue; however, students need to understand 
why they undertake this self-reflection, i.e., as part of understanding 
(lived) religion. One way to position self-reflection more prominently 
in the school subject of religion can be to make self-reflexivity an 
explicit learning objective. Self-reflexivity refers to students' awareness 
of their own experiences, values and understandings and how they 
contribute to their understandings of what they encounter in RE 
teaching. Self-reflexivity can be explained as an understanding of how 
personal and disciplinary knowledge interrelate. Eidhamar's (2019) 
model that distinguishes between the personal and the disciplinary is 
proposed as a tool for developing students' self-reflexive approaches. 
 
However, developing students’ self-reflexivity also raises questions 
about how their personal perspectives should be addressed in the 
classroom. This study shows that employing personal perspectives of 
religion as religious didactic tools seems to stimulate students to 
undertake self-reflecting actions and share their reflections with 
classmates; however, the classroom risks becoming a dignity unsafe 
space for these students. Based on Eidhamar's (2019) distinction 
between disciplinary and personal perspectives, it is suggested that 
religion in the classroom should always be treated from a disciplinary 
perspective in dialogue with others in order to reduce the risk of the 
classroom becoming a dignity unsafe space. The study thus 
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demonstrates that both personal and disciplinary perspectives are 
important elements of religious education when the purpose is to 
develop students’ understanding of lived religion. 

Field visit-oriented RE teaching 
Field visits are an important teaching activity in this study. A plausible 
conclusion from the analysis is that field visits certainly have the 
potential to contribute to students' understanding of lived religion; 
however, they cannot be viewed independently of the teaching of which 
they are part. In combination with other individual perspectives as well 
as the diversity model, the field visit can contribute to understanding 
internal diversity within the religious tradition. Students’ self-reflection 
activities about personal experiences during the visit in combination 
with treating these experiences from a disciplinary perspective in class 
can contribute to their understanding of experiential dimensions as part 
of lived religion. Furthermore, this study highlights that students’ 
questions to the representative can direct their attention to the individual 
level. Finally, it is suggested that representative stories and other 
individual perspectives can be studied as narratives. 
 
Furthermore, I argue that field visits indeed have a place in teaching 
RE; moreover, they should be means for obtaining subject-specific 
understandings of religion that are otherwise difficult to gain. In this 
study, field visits provide something that is highly challenging to 
achieve in a safe way in the classroom, namely close encounters with 
individuals' lived religion as well as experiences of places where 
religion can be practised. 

Lived religion as an integral component of RE 
The third research question examines lived religion in relation to the 
school subject of religion: What are the implications (of the results) for 
the school subject of religion? Based on the analysis of students' 
understanding of lived religion, I have discussed the need for RE 
teaching to provide students with opportunities to experience aspects 
regarding religion and religiosity first-hand. Furthermore, I have argued 
that students’ own experiences should be treated from a disciplinary 
perspective such that they are examined for their possible similarities 
(and differences) with various experiential dimensions of religion and 
religiosity. To include students’ own experiences of religion in teaching 
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raises the question of how it can be accomplished in the context of 
teaching a non-denominational school subject. It was important for this 
study to find out what defines the boundaries of something categorised 
as religious practice. These boundaries are discussed in light of the 
study's empirical results and sociological theories of lived religion. 
Different definitions for something to count as a religious practice are 
discussed, such as the purpose of the practice, the place of the practice, 
who guides the practice, or the origin of the practice (religious practices 
from Hindu or Buddhist tradition seem to be ‘less religious’ than 
practices from other traditions [Kittelman Flensner 2018]). None of 
these aspects are considered sufficient to define what makes a practice 
religious. Instead, it is suggested that what matters is if the students 
themselves interpret the practice as religious. In the study, no students 
interpreted the relaxation exercise they performed in the temple in terms 
of religious or Buddhist practice. 
 
A further question that is raised concerns what kind of religious 
education is possible if students are prevented from experiencing 
themselves? Based on the study's results, I suggest that vital aspects of 
people's lived religion risk being neglected if students are prevented 
from forging experiences on their own. According to this research as 
well as in the licentiate study (Britton 2014), it appears that students 
relate what they have encountered during field visits and with inside 
perspective stories to themselves to a higher degree than the rest of RE 
teaching. I suggest that students' own experiences, as offered by 
individual perspectives generally and study visits specifically, can 
contribute to a broader understanding of religion. These experiences 
can supplement their cognitive understanding of religion and 
religiosity. However, in order for field visits to contribute to students' 
understandings of experiential dimensions as parts of religion and 
religiosity, high demands are placed on teaching, as has previously been 
argued. 
 
Finally, I discuss whether lived religion as a perspective is a goal or a 
mean in religious education and I propose that it can be both. Research 
in religious studies and education notes that lived religion tends to be 
omitted in studies of religion. Otherwise, central aspects of religion and 
religiosity are excluded, which creates distance between the students 
and the content of the school subject (both by being limited to studying 
religiosity within different religious traditions (‘world religions’) and 
by excluding lived elements within religious traditions). At the same 
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time, such a perspective raises the question of what remains as 
disciplinary knowledge of the school subject of religion if 
commonalities across the religious tradition are removed. However, I 
believe that both are needed within the school subject, that is, ‘the 
Religion’ within religiosity as well as people's lived religion both within 
and outside religious traditions. Incorporating lived religion into the 
school subject of religion is thus a disciplinary learning objective. 
 
However, I also argue that lived religion can be a means to create a 
more inclusive religious education. Previous research shows that 
students who position themselves religiously do not recognise 
themselves in ‘fact-oriented’ teaching that emphasises dogmas and 
excludes practice, community, the identity-making function of religion, 
and the fact that religious traditions do not have fixed boundaries 
(Bergdahl 2018; Holmqvist Lidh 2016; Nicolaisen 2013; Thanissaro 
2011; Vestøl et al 2014). This study also demonstrates that students who 
do not position themselves religiously are brought closer to the subject 
through encounters with individuals' religion and religiosity and 
through the connection to religion as part of a person's identity. 
Meetings with individuals' lived religion could thus be a means to 
include both students who position themselves religiously and those 
who do not. 

Further research 
Some suggestions for further research that have been identified through 
this study are: 

• Research at different educational stages about field visit-
oriented teaching with the aim of contributing to lived religion; 

• Research about field-visit-oriented teaching with different 
teaching objectives to which field visits can contribute; 

• Research and development of methods that contribute to 
students' self-reflexive approaches; 

• Research and development of methods whereby religion can be 
studied as narratives, 

• Research about how the school subject of religion and theories 
of religious education can be developed to include religion and 
religiosity even outside of religious (and non-religious) 
institutions; 
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• Research that examines the boundaries of what is regarded as 
confessional elements in non-confessional teaching; 

• Research that compares knowledge contributions from different 
types of collaboration between academia and the teaching 
profession (e.g. Demirel & Wright 2019; Frisk 2016; Hella 
2008; Ipgrave et al. 2009; Skeie 2010). Such a comparison could 
investigate the professional development of the teachers who 
participate in different collaborative projects, as well as in what 
ways the results contribute to developing teaching about 
religion; and 

• Research that develops new theoretical approaches to practice-
based and education developmental studies for the school 
subject of religion. 
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Sveriges television (2012). Från Sverige till himlen – Thaibuddism 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5385 

Skriftliga elevyttranden 
Introduktion genom bilder – 19 individuella elevtexter (20170418) 
Logg 1 – 26 individuella elevtexter (20170424) 
Logg 2 – 15 individuella elevtexter (20170426) 
Examination – 21 individuella elevtexter (20170511) 

Transkriberade lektioner  
Introduktion genom bilder – 2 gruppdiskussioner (2017-04-18) 
Planering av frågor inför besöket – 4 gruppdiskussioner (2017-04-24) 
Tempelbesöket – 60 min (2017-04-26) 
Gruppdiskussion efter besöket – 5 gruppdiskussioner (2017-05-02) 

Transkriberade intervjuer 
Disa (elev) (17 min) 2017-05-18 
Gösta (15 min) 2017-05-18 
Irma (elev) (27 min) 2017-05-17 
Jakob (elev) (23 min) 2018-05-18 
Love (elev) (13 min) 2017-05-18 
May (elev) (25 min) 2017-05-11 
Nisse (elev) (18 min) 2017-05-18 
 
Lärarintervju (50 min) 2017-05-17 
Tempelrepresentantintervju (85 min) 2017-06-07 
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Bilaga 1: Medgivandebrev 
 
 
Till dig som är elev i klass 9X, 
       
 
 
Jag heter Thérèse Halvarson Britton och går på̊ en forskarutbildning på 
Stockholms universitet i ämnet religionsdidaktik (vilket behandlar 
frågorna hur, vad och varför när det gäller 
religionskunskapsundervisning). Syftet med religionsdidaktisk 
forskning är bland annat att skaffa kunskap om hur elevers lärande och 
identitetsskapande går till inom ramen för religionskunskapsämnet, hur 
relationen mellan elevers lärande och religionskunskapsundervisningen 
ser ut och hur ämnesundervisningen tar form i praktiken. Denna 
forskning kan i slutändan bidra till att religionskunskapsundervisningen 
i skolan blir ännu bättre. Jag planerar att genomföra min forskning på 
Äppelskolan i klass 9X tillsammans med er lärare Y och med er elever 
i klassen i vår (mars/april 2017). Det betyder att jag kommer att vara 
med på ett antal religionskunskapslektioner och observera dessa 
lektioner samt spela in (ljudupptagning) lektioner och eventuellt 
gruppdiskussioner, ta del av saker ni skriver i t ex loggböcker, 
exitticket, prov etc. samt eventuellt intervjua några av er under 
förutsättning att ni själva vill förstås. Inga personuppgifter kommer att 
samlas in förutom ditt namn som kommer att anonymiseras genom att 
jag ger dig ett påhittat namn. Materialet som samlas in kommer under 
arbetets gång att förvaras på lösenordskyddad dator och därefter 
arkiveras inlåst på Stockholms universitet. Dina svar och dina resultat 
kommer alltså att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och 
Stockholms universitet är ansvarig för dina personuppgifter79. När 
analysen av materialet är färdigt kommer jag att bjuda in dig till ett möte 
där jag presenterar preliminära resultat och visar exempel på hur 
resultaten kommer att presenteras.    
       
Resultatet av min forskning kommer att presenteras i en 
doktorsavhandling, vilken publiceras vid Stockholms universitet. I den 

                                                
79 Personuppgiftslagen är den lag som skyddar människor mot att deras personliga 
integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 
(http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204)  
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avhandlingen kommer alla medverkande (inklusive skolans namn) att 
anonymiseras. För att få genomföra projektet så behöver jag dock 
tillstånd från dig som ska delta. Om du är under 15 år behövs även 
vårdnadshavares medgivande80. Om du inte vill delta i mitt 
forskningsprojekt (dvs inte tycker att det är okej att jag läser något av 
det du skrivit i undervisningen samt använder det du säger i samband 
med undervisningen) så respekteras det förstås. Dessutom har alla som 
deltar i projektet när som helst rätt att dra sig ur81. 
       
Om du har ytterligare frågor om projektet eller vad medverkan innebär 
så är du välkommen att kontakta ansvarig för projektet, professor Geir 
Skeie, eller mig så berättar jag gärna mer. 
       
Med vänliga hälsningar  
Thérèse Halvarson Britton, doktorand  
therese.britton@hsd.su.se tel 08-16 41 21 
 
Geir Skeie, Handledare och ansvarig för projektet 
geir.skeie@uis.no tel +47 41612920 
 
 
      
 
Jag ger mitt godkännande till att delta i projektet beskrivet ovan. 
       
 
 
 
 
________________________________________________________ 
(elevens underskrift)      (namnförtydligande) 
       
       
Om du är under 15 år: 

                                                
80 ”I Lagen om etikprövning sägs i 18 § om sådan forskning som faller under lagen 
att barn som fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär för hans eller hennes del, 
skall informeras och samtycka till forskningen. ” 
(http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml)   
81 Människors välfärd skall ges företräde framför samhällets och vetenskapens 
behov. Därför får bland annat ett samtycke till att delta i forskning när som helst tas 
tillbaka med omedelbar verkan. (http://www.codex.vr.se/manniska5.shtml) 



 

 

272 
 

 
 
 
 
_______________________________________________________ 
 
Vårdnadshavare 1 (underskrift)   
    
   
_______________________________________________________ 
 
Vårdnadshavare 2 (underskrift)   
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Bilaga 2: Etikprövning 
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Bilaga 3: Reflektionsuppgift hinduism och identitet 
På vilka sätt kan hinduism vara med och skapa en persons 
identitet? Resonera genom att använda dig av modellen (individ-grupp-
lära) och hänvisa till olika konkreta exempel (Gargi, Sonal och ev någon mer 
från film). Lyft fram likheter och skillnader från de olika exemplen och 
resonera om vad dessa kan tänkas bero på.  Försök att få med följande i ditt 
resonemang: 

inre och yttre kännetecken på hinduism 
olika grupptillhörigheter som påverkar hur hinduism kan se ut 
hinduisk lära (begrepp och svar på livsfrågor) 
hänvisning till (minst 2) konkreta exempel från olika hinduer som vi mött 
i undervisningen. 
den sociala dimensionen, dvs vad man gör tillsamman och vad som 
skapar gemenskap 

 
Identiteten kan visas genom yttre symboler som signalerar var man hör 
hemma. 
Genom att göra saker tillsammans med andra så stärks ens identitet 
Platser som man är på tillsammans med andra kan vara viktiga i 
identitetsskapandet. 
Många saker påverkar vem jag är - och omgivningen påverkas av mig 
Jag kan ha flera olika identiteter i olika sammanhang 
Min identitet förändras 
Livstolkning/religion kan vara en större eller mindre del i ens liv 
Livstolkning/religion kan påverka ens identitet olika mycket i olika perioder 
av ens liv 
Livstolkning/religion kan synas utåt på olika sätt i olika sammanhang 
Religion/livstolkning behandlar livsfrågor 
Religion/livstolkning handlar både om ”att tro” och ”att göra”. 
Religion/livstolkning signalerar och skapar tillhörighet 

Individens livstolkning silas 
genom den religiösa 
traditionen och olika 
grupptillhörigheter och på så 
sätt formas den och blir till 
”sin egen”. 

familj

vänner/
fritidsintressen

land/
stad/

stadsdelsamtid

historia

genus/kön

ålder

livstolknin
g/religion

Vem är 
jag som 
hindu? 

Inriktning (shivaism, 
vishnuism, shaktism)

kasttillhörighetde
l a

v 
In

di
en

Vad är meningen med livet?

Va
d 

hä
nd

er
 n

är
 m

an
 d

ör
? Hur bör man leva?

Vad är viktigt i livet?

Högtider, ritualer och ceremonier

Sy
mbo

ler sociala 
medier

andra religioner
Den religiösa traditionen tar 
form och förändras genom 
alla individer som lever 
religionen.

En religiös tradition levs alltid 
genom individer.

Det finns inte en ”hinduism” 
utan flera ”hinduismer”.
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Bilaga 4: Loggar 
 
Logg 1 (10 min) (lektion 3): 
Just nu: Vad tycker du om buddhism? Varför? 
 
 
 
Logg 2 (som eleverna skulle göra hemma) (mellan lektion 4 och 5):  
 
Skriv detta direkt efter besöket och ta med till nästa SO-lektion (dvs 
imorgon torsdag). Tänk på att det finns en fråga på baksidan 
också. Om du hellre vi göra det muntligt och spela in så går det bra. 
Skicka ljudfil till therese.britton@hsd.su.se eller messa 0000-000000. 
Glöm inte att tala om vem det är ifrån. 
 
Hur tycker du att det var att besöka templet och varför? 
 
 
Beskriv något från besöket/templet som du tyckte var 
 
fint 
 
nytt för dig 
 
spännande 
 
förvånande 
 
svårt att förstå   
        
3. a) Vad observerade du i templet? (t ex symboler, saker, vad som 
görs, hur det görs, stämning, lukter, ljud)  
 
b) Vad tänker du om det sättet (dvs observation i ett tempel) att få 
kunskap om buddhism? 
 
 
Övrigt: Något annat du vill säga om tempelbesöket? 
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Bilaga 5: Fördjupning av begreppsförståelse (lektion 6-8) 
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Bilaga 6: Examinationsuppgift (lektion 9) 
 
 
Examinationsuppgift: Buddhism  
 
1.Vad är meningen med livet och hur ska man leva? Hur skulle en 
buddhist kunna svar på den frågan? Använd följande begrepp och se 
hur de hänger ihop. Dukkha (otillfredställelse), samsara, 
livstörst/begär/, den åttafaldiga vägen, dãna, nirvana, karma, 
munk/nunna, lekman/kvinna.  
 
 Välj en av följande frågor. 
2. Vilka olika buddhismer har du kommit i kontakt med under 
religionsavsnittet? Hur och varför skiljer sig dessa åt? Utgå från 
begreppen individ, grupptillhörighet och lära. Använd dig av några 
konkreta exempel från undervisningen. 
 
3. Diskutera kring de olika källor som vi använt under avsnittet 
(Läroboken, studiebesöket, filmer och artiklar). Använd begrepp som 
trovärdig, positiv, kritisk, neutral, expert och personlig erfarenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

278 
 

Bilaga 7: Intervjuguider 
 
Elevintervjuer 

 
1. Hur tycker du att det har varit att läsa om buddhism? Varför? 
2. Vad tänker du att det innebär att vara buddhist? 
3. (Bild 1). Du har sett dem förut. Vad skulle du säga nu? (Efter 

ett tag visar jag bild 2) 
4. Om du jämför tempelbesöket med moskébesöket. Vad tänker 

du då?  
5. (Bild 3) Alla de här personerna är muslimer. Vad tänker du om 

det? På vilket sätt tror du att religionen i deras liv skiljer sig? 
Vad tror du att olikheterna kan bero på? Vad tänker du att det 
innebär att vara muslim? 

6. Vad tycker du är viktigt för att du ska få förståelse för en ny 
religion? 

7. När du läser om religion i skolan, tänker du att det är något 
som har med dig att göra och i så fall på vilket sätt? 

 

Bild 1. På den bild som användes under intervjuerna var även representantens 
fotografi med. Det är dock borttagen här i strävan att anonymisera.   



279 
 

 
 

 
Bild 2 
 

 
 
 
Bild 3 
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Lärarintervju 
 
1.Reflektera kring olika undervisningsinslag 

- Identitet: Jacksons modell och identitetsgarderoben 
- Möten med olika individer (bilder, filmer, besök) 
- Arbetet med två utvalda begrepp: relatera till sig själv, till 

buddhistisk lära och till livsfrågor 
- Studiebesöket  

FÖRBEREDELSER: planera frågor 
GENOMFÖRANDE: studiebesöket. fotografera och observera 
under besöket.  
UPPFÖLJNING: Gruppdiskussion av besöket  

 
2. Varför vill du göra studiebesök, vad vill du med dem? Tycker du att det 
uppnåddes genom tempelbesöket? Vad tänker du om de båda studiebesöken, 
moskén och templet? Om du jämför? Uppnåddes det? 
 
3.Hur tycker du att det här upplägget av hinduism och buddhism har varit 
jämfört med andra tillfällen?  

Relaterat till elevers lärande?  
Till vad som krävs av dig?  
Vad tror du att eleverna tänker? Upplever de att de är någon skillnad? Har 
du fått några reaktioner? 

 
4. Vad vill du ta med dig av detta, har det inspirerat till något annat, något 
nytt, något du vill fortsätta med?  
 
5. Hur har du upplevt att det har varit att samarbeta runt ett upplägg såsom vi 
har gjort? Svårigheter och vinster? 
 
6. Beskriv klassen 
 
7. Det skrivs i syftet om levd religion, hur tolkar du det? Är det något som 
du försöker få med i din undervisning?  
 
8. Hur tänker du om ämnet syfte i relation till förmågor och kunskapskrav; 
vilken roll spelar dessa i din planering av undervisningen? 
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Intervju med representanten 
 
Vad tänker/tycker du är syftet med att ta emot klasser som vill besöka 
er?   
 
Är det något speciellt/viktigaste som du vill att eleverna ska förstå om 
buddhism/ att vara buddhist. Varför? ändra uppfattning om?  
 
Vad ger det och/eller orsakar er som församling att klasser kommer 
hit?   
 
Hur vill du lägga upp ett besök? Vad är det för viktiga inslag? Vad 
görs under ett besök?  
 
Vad tycker du utmärker ett ”lyckat” besök? ”Misslyckat”? Vad tror du 
att det beror på?  
 
Är några typer av frågor från elever som du uppskattar mer eller 
mindre? Vad tycker du om att elever ställer personliga frågor? 
 
Hur tycker du att elever, generellt uppför sig/uppträder i templet och 
mot dig?  
 
Finns det några ”fördomar”/kritik som du brukar behöva förhålla dig 
till? Vad tror du att den föreställningen kommer från? 
 
Hur bestämmer ni vem som ska ta emot klasser? Har ni några 
gemensamma principer om hur ni pratar om buddism sådana 
sammanhang? 
 
Vad tänker du att du representerar under ett besök? (centret, tibetansk 
buddhism, dig själv, buddhism ….)  
 
Hur tänker du om relationen buddhism som tradition/lära och att vara 
buddhist? Är det något du vill förmedla under ett besök? Hur tänker 
du runt detta att det att buddhismen kan se så olika ut i t ex Stockholm 
och landsbygden i Thailand? Eller i Burma? Vilken buddhism vill du 
förmedla?  
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Brukar du komma ut till skolor och prata - vad upplever du för 
skillnad mot om klasser kommer till templet? 
 

Bilaga 8: Översikt över undervisningsmomenten och 
dataproduktion (exklusive intervjuer) 
 
datu
m 

syfte innehåll data Nedslag för 
analys  

Lekti
on 1 
(27/3
–17) 

Ge en bakgrund 
och start till 
kunskaper om 
hinduisk 
tradition, 
upplevelse av 
görandet inom 
religionen 

Puja, 
genomgång av 
historia, 
grundtankar och 
inriktningar 

(inspelning av 
lektion och min 
reflektion) 

 

Lekti
on 2 
(28/3
–17) 

Ge analys-
verktyg för 
religion och 
identitet samt 
inre variation 
 
Inre och yttre 
faktorer inom 
religion och 
livstolkning  
 
Knyta ihop 
religioner, 
identitet och 
livsfrågor och 
att religion är 
något som levs 
av individer. 

Genomgång av 
mångfaldsmode
llen från en 
tolkande ansats 
i relation till 
identitet. 
Identitets-
garderob på en 
flicka från 
läroboken. 

(inspelning av 
lektion och min 
reflektion) 

 

Lekti
on 3 
(3/4–
17) 

Träna att arbeta 
med begrepp 
samt med 
identitets-
garderob 

Arbetar med 
begrepp. Film 
och identitets-
garderob från 
filmen. 

Inspelning från 2 
grupper som 
arbetar med 
begrepp 
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Lekti
on 4 
(6/4–
17) 

Träna samt 
redovisa 
tillämpning av 
dels mångfalds-
modellen, dels 
begrepp och 
grundtankar 
samt återknyta 
till sociala 
dimensioner. 

Reflektions-
uppgift om 
hinduism och 
identitet 

26 skriftliga 
reflektionstexter. 
(Inspelning från 
tre par som 
arbetar) 

26 skriftliga 
reflektioner: 
Hinduism och 
identitet (se 
bilaga 3) 
 
 

Lekti
on 5 
(18/4
–17) 

Introduktion av 
buddhism 
genom att 
reflektera över 
olika 
representationer. 
Tillämpning av 
mångfaldsmodel
len 

Genomgång, 
olika bilder av 
Buddha samt 
olika 
buddhistiska 
represen-
tationer. Elever 
skriver 
reflektion 
individuellt 
men några 
diskuterar i 
grupp. 
Repetition av 
Buddhas liv 
samt 4 
sanningarna 

19 skriftliga 
reflektioner,  
 
Inspelning av två 
grupp-
diskussioner i 
samband med att 
lösa uppgiften 

19 skriftliga 
reflektioner: 
Bilduppgift (se 
s.124)  
 
 

Lekti
on 6 
(20/4
–17) 

Introduktion av 
buddhistisk lära 
genom lärares 
genomgång 
samt att arbeta 
med begrepp 

20 min 
genomgång av 
Buddhas liv och 
centrala 
tankegångar. 
Elever arbetar 
med begrepp 
och frågor 

Fältanteckningar 
men inga 
inspelningar. 

 

Lekti
on 7 
(24/4
–17) 

Träna att se hur 
buddhism kan 
vara en del av 
ens identitet. 
Buddhistisk 
lära, identitet. 
Källkritik 
genom att arbeta 

Filmen Världs-
religioner i 
Sverige 
(buddhism). 
Gemensam 
sammanfattning 
kopplat till 
identitet. Snabb 

Inspelad 
klassrums-
diskussion,  
 
Transkriberade 
grupp-
diskussioner 
relaterade till 

Gruppdiskussio
ner under 
planering av 
frågor.  
 
26 skriftliga 
loggar: Logg 1 
(se bilaga 4) 
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med olika typer 
av frågor.  
Skapa 
medvetenhet om 
elevers egen 
utgångspunkt i 
relation till 
buddhism 
(reflexivitet)  

genomgång av 
olika typer av 
frågor. 
Samarbete i 
grupp. Logg 1: 
Vad tycker du 
om buddhism 
just nu och 
varför? 

planerande av 
frågor  
 
26 skriftliga 
loggar. 

 
 
 
 
 
 

Lekti
on 8 
(26/4
–17) 

Studiebesök i 
buddhistiskt 
tempel, 
Observationsup
pgift och logg2 

 Inspelat och 
transkriberat 
besök 
 
15 loggar (varav 
två muntliga) 

Transkriberat 
besök. 
 
 
15 loggar 
(varav 2 
muntliga): logg 
2 (se bilaga 4) 
 

Lekti
on 9 
(2/5–
17) 

Att tolka det de 
mött i besöket 
med hjälp av 
mångfaldsmodel
len. Att träna 
och göra 
källkritiska 
reflektioner.  

Gruppdiskussio
ner 

5 inspelade 
grupp-
diskussioner och 
en där jag förde 
anteckningar 

Transkriberade 
grupp-
diskussioner: 
Gruppdiskussio
n efter besöket 
(se s.129) 
 
 

Lekti
on 10 
(8/5–
17) 

Att träna 
reflexivt 
förhållningssätt 
samt få 
fördjupad 
förståelse 
genom att arbeta 
med begreppet 
dukkha. Att 
träna samband 
genom att 
koppla dana till 
livsfrågor. Att 
göra begreppen 
levande genom 
att möta 
personer som 

Klipp med 
Christer Hedin 
om begär och 
fastklängande. 
Arbetar med 
Dana och 
Dukkha. Några 
gemensamt, 
andra 
individuellt 

Fältanteckningar   
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talar om det 
eller praktiserar. 
 

Lekti
on 11 
(Ocks
å 8/5–
17) 

Att träna 
reflexivt 
förhållningssätt 
samt få 
fördjupad 
förståelse 
genom att arbeta 
med begreppet 
dana. Att träna 
samband genom 
att koppla dana 
till livsfrågor. 
Att göra 
begreppen 
levande genom 
att möta 
personer som 
talar om det 
eller praktiserar. 

Film Från 
Sverige till 
himlen 
(thailändsk 
kvinna möter 
munkar) – 
kopplar till 
Dana 

Fältanteckningar   

Lekti
on 12 
(9/5–
17) 

Att göra 
begreppen 
levande genom 
att möta 
personer som 
talar om det 
eller praktiserar. 

Filmklipp med 
Richard Gere. 
Text om 
Shaolin-munk, 
film om 
buddhism i 
Thailand 

fältanteckningar  

Lekti
on 13 

Att redovisa 
kunskaper och 
förståelse om 
buddhistisk 
tradition 
kopplad till 
livsfrågor, 
källkritik och 
inre mångfald 

Skriver 
examination 
under 60 min 

21 examinationer 21skriftliga 
examinationer 
(se bilaga 6):  
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Thérèse H. Britton
är gymnasielektor och undervisar i
svenska och religionskunskap. Hon
arbetar även med professions-
utveckling för religionskunskaps-
lärare. Forskningsintressen är
studiebesök och levd religion i
religionskunskapsundervisningen.

I den här religionsdidaktiska avhandlingen undersöks hur perspektiv av
levd religion, det vill säga religiositet som den kommer till uttryck i
människors liv, kan föras in i religionskunskapsundervisningen.
Avhandlingen bidrar med kunskap om hur en studiebesöksorienterad
undervisning kan bidra till elevers förståelser av levd religion. Genom
ett nära samarbete med en högstadielärare har en undervisningssekvens
om buddhistisk tradition i religionskunskap designats och genomförts.
Tre för studien utvecklade religionsdidaktiska verktyg undersöks i
relation till hur de bidrar till elevers förståelser av levd religion. Några
religionsdidaktiska områden som aktualiseras och diskuteras i
avhandlingen är klassrummet som safe space, självreflexivitet samt
gränser för vilka aktiviteter som ryms inom icke-konfessionell
religionsundervisning. I studien identifieras elevförståelser som både
möjliggör och hindrar förståelser av levd religion och diskussioner förs
om hur undervisning kan förhålla sig till dessa.
   Avhandlingen vänder sig till verksamma och blivande religions-
kunskapslärare, de som arbetar med ämnets styrdokument samt till det
religionsdidaktiska forskningsfältet. En förhoppning är att studien även
ska uppmuntra till nya angreppssätt för undervisningsutvecklande
samarbetsprojekt mellan akademin och lärarprofessionen.


