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Abstract 

New religious movements are often introduced as suspect and controversial, not least according 

to media. This essay investigates how new religious movements are described in religion 

textbooks through a critical discourse analysis. The aim of the essay is to illustrate how new 

religious movements are presented and discussed in textbooks, as well as comparing how the 

content corresponds with the curriculum for religious studies 2 in the Swedish upper secondary 

school. The analysis focuses on the language use in the textbooks, for example which 

discourses, categorizations, and terms that recur. The questions are: (1) How are new religious 

movements introduced and presented in religion textbooks? (2) Which terms are used and how 

are they discussed? (3) How do religion textbooks relate to the curriculum in religious studies 

2?  

 

 

Nyckelord: nyreligiösa rörelser, läroböcker, religionsdidaktik, religionskunskap, kritisk 

diskursanalys. 

  



3 

 

Innehållsförteckning 

Nyreligiösa rörelser i läroböcker ................................................................................................ 1 

Kapitel 1 Inledning ..................................................................................................................... 4 
1.1. Syfte och frågeställning ............................................................................................... 5 
1.2. Källmaterial och avgränsning ...................................................................................... 5 
1.3. Kritisk diskursanalys ................................................................................................... 6 

1.3.1. Problematiska aspekter ......................................................................................... 8 

1.4. Centrala begrepp .......................................................................................................... 8 
1.5. Tidigare forskning ....................................................................................................... 9 

Kapitel 2 Bakgrund .................................................................................................................. 13 
2.1. Nyreligiösa rörelser ................................................................................................... 13 
2.2. Relationen mellan läroplan och läroböcker i religionskunskap ................................. 15 

Kapitel 3 Undersökning ........................................................................................................... 17 
3.1. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2 ................................................................ 17 

3.1.1. Nodalpunkten – Andlighet ................................................................................. 17 

3.1.2. Nodalpunkten – Psykologiska metoder .............................................................. 19 

3.1.3. Nodalpunkten – Sekt .......................................................................................... 20 

3.1.4. Nodalpunkten – Västerlänningar ........................................................................ 22 

3.2. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan ................................. 23 
3.2.1. Nodalpunkten – Andlighet ................................................................................. 23 

3.2.2. Nodalpunkten - Sekt ........................................................................................... 24 

3.2.3. Nodalpunkten - Media ........................................................................................ 26 

3.2.4. Nodalpunkten - Mångfald .................................................................................. 27 

3.3. Diskussion ................................................................................................................. 29 

Kapitel 4 Sammanfattning och slutsatser ................................................................................. 32 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 35 
Källmaterial .......................................................................................................................... 35 
Litteratur ............................................................................................................................... 35 

 

 

 



4 

 

Kapitel 1 Inledning 

Under de senaste århundradena har många nyreligiösa rörelser vuxit fram runt om i världen. 

Moderna processer som globalisering, sekularisering och mångkulturella samhällen har bidragit 

till dess framväxt.1 Nyreligiösa rörelser uppfattas många gånger som avvikande och 

misstänkliggörs av allmänheten, eftersom tanken av hur en religion bör vara många gånger 

utgår ifrån vissa normer. Det som inte passar in i normen pekas ut som annorlunda och 

kritiseras.2 Tidigare forskning visar på att nyreligiösa rörelser ofta generaliseras och färgas av 

varandra, trots att de flesta rörelser skiljer sig åt markant. Karismatiska ledare, hjärntvätt och 

kontrollmetoder är återkommande anklagelser, som många gånger understöds och förstärks av 

den mediala rapporteringen. Huruvida detta tar sig uttryck i praktiken har däremot visat sig vara 

svårt att bevisa utifrån tidigare vetenskapliga undersökningar.3 

För att skapa en bredare förståelse och undvika stereotyper av nyreligiösa rörelser behövs 

kunskap och undervisning, aspekter som religionskunskapsundervisningen i gymnasieskolan 

ska behandla enligt ämnesplanen.4 Läroböcker är ett viktigt verktyg i undervisningen och kan 

påverka vilken kunskapssyn elever erhåller. Om läroböcker utesluter vissa perspektiv eller 

normalisera vissa gruppers världsuppfattningar bidrar det till att etablerade maktpositioner i 

samhället bibehåller sin position, medan minoriteter misstänkliggörs.5  

Nyreligiösa rörelsers framväxt i samhället samt ämnesplanens betoning erbjuder ett 

intressant undersökningsområde, nämligen hur läroböcker i religionskunskap framställer olika 

nyreligiösa rörelser. Hur och vad är det som introduceras? Intresset grundar sig också i 

begreppets komplexitet. Nyreligiösa rörelser är ett svårhanterligt begrepp på många olika sätt, 

vilket kommer diskuteras vidare utifrån de diskurser som går att finna i läroböckerna.  

 

 
1 Frisk. De nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen? s. 9–10. 
2 Bogdan. ”New age och nya religiösa rörelser”, s. 500.  
3 Rothstein. Gud är blå. De nya religiösa rörelserna, s. 178, 317.  
4 Skolverket. Ämne – Religionskunskap. 
5 SOU 2006:40, s. 15.  
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1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur nyreligiösa rörelser framställs och diskuteras i läroböcker 

ämnade för religionskunskap, samt jämföra hur väl innehållet stämmer överens med 

ämnesplanen för religionskunskap 2 på gymnasieskolan. Det centrala innehållet i ämnesplanen 

uttrycker att undervisningen ska beröra ”Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som 

kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna”.6 Läroböcker speglar 

sin samtids sociala kontext och demonstrerar vilken kunskap som anses viktig för sin tid. Med 

detta som utgångspunkt är en kritisk diskursanalys användbar för att synliggöra hur nyreligiösa 

rörelser i samtiden presenteras.7 De begrepp och termer som används i läroböckerna påverkar 

vilken bild elever får med sig. Tidigare forskning inom ämnesområdet med fokus på läroböcker 

har varit knapphändig och därav finns det ett intresse att bidra med detta. Frågeställningen blir 

följaktligen:  

(1) Hur introduceras och framställs nyreligiösa rörelser i religionsläroböcker?  

(2) Vilka begrepp används och hur diskuteras dem?  

(3) Hur förhåller sig religionsläroböcker till ämnesplanen i religionskunskap 2?  

1.2. Källmaterial och avgränsning  

Analysen har avgränsats till läroböcker som är anpassade efter 2011 års läroplansreform. De 

utvalda läroböckerna är vidare ämnade för kursen religionskunskap 2 på gymnasieskolan, 

innehåller avsnitt om nyreligiösa rörelser och är utgivna av olika bokförlag. Läroböcker som 

uttrycker sig att vara anpassade efter ämnesplanen indikerar på möjligheten att analyseras 

utifrån sitt sociala sammanhang och diskurs. I vilken utsträckning läroböckerna används på 

gymnasieskolor i samtiden är inte undersökt, däremot representerar de välkända 

läromedelsförlag. Nedan introduceras de valda läroböckerna var för sig.   

Den första läroboken att analyseras är Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, skriven av 

gymnasieläraren Malin Mattsson Flennegård och Lars Eriksson år 2012. Läroboken är utgiven 

av förlaget Liber och är den fjärde upplagan. Läroboken riktar in sig både på gymnasieskolans 

religionskunskap kurs 1 och 2.8  

 
6 Skolverket. Ämne – Religionskunskap.  
7 Spjut. ”Kritisk diskursanalys av läromedelsinnehåll”, s. 106, 108.  
8 Mattson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2.  
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Den andra läroboken som undersökningen bygger på är Under samma himmel. 

Religionskunskap för gymnasieskolan, av Ola Björlin och Ulf Jämterud. Läroboken är utgiven 

av förlaget Sanoma Utbildning år 2013. Författarna är i grunden lärare, men arbetar även som 

lärarutbildare, frilansskribent och föredragshållare. I likhet med föregående lärobok är 

förevarande anpassad till kurserna religionskunskap 1 och 2 på gymnasieskolan.9  

1.3. Kritisk diskursanalys   

Den teoretiska utgångspunkten och det metodologiska tillvägagångssättet som kommer att 

tillämpas är en kritisk diskursanalys utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Kritisk 

diskursanalys är en del av det diskursanalytiska perspektivet som består av en metod med 

integrerad teoretisk utgångspunkt och analytiska verktyg. Den kritiska diskursanalysen kommer 

att kompletteras med perspektiv från antologin Diskursanalys med utbildningsvetenskapliga 

perspektiv för en ökad förståelse hur ett läroplansteoretiskt perspektiv påverkar läroböckers 

utformning. Inledningsvis kommer de teoretiska utgångspunkterna att presenteras, därefter det 

metodologiska tillvägagångssättet som sker i form av en tre stegs modell med hjälp av 

analytiska verktyg. Avslutningsvis diskuteras diskursanalysens problematiska aspekter.  

Den teoretiska utgångspunkten vid studier av diskurser i läroböcker är fokus på 

språkanvändning, begrepp och kategoriseringar. Utifrån en diskursanalys är verkligheten 

socialt och begreppsligt konstruerad av människan. Olika begrepp och teorier ger verkligheten 

en viss innebörd, där människan sätter ord på och kategoriserar fenomen utifrån sin världsbild. 

Det språkbruk som används konstruerar verkligheten. Begreppet diskurs används som ett 

hjälpmedel för att identifiera kategoriseringar, språkbruk och maktstrukturer i läroböckerna. 

Studier av diskurser fokuserar på hur och varför språket används i olika syften och vid olika 

kontexter.10 Språkanvändning har en grundläggande plats inom skolan och skapar 

förutsättningar för kulturella, sociala och ideologiska normer, vilket gör den betydelsefull att 

undersöka.11 En kritisk diskursanalys betonar också vikten av ett kritiskt förhållningsätt till 

reproducerade begrepp och stereotypiska uttryck. Därmed kan studier av diskurser även 

användas för att synliggöra orättvisor och ojämlika maktförhållanden i samhället mellan olika 

sociala grupper.12  

 
9 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan.  
10 Fairclough. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, s. 58-59.  
11 Eliard och Dahl. ”Inledning: diskursanalyser för utbildningsvetenskapliga studier och sammanhang”, s. 24.  
12 Fairclough. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, s. 8.  
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Den metodologiska utgångspunkten består av en textanalys med 

kontextuella diskurser, det vill säga omgivningen och 

sammanhanget läroböcker är en del av. Analysen kommer att 

genomföras i en trestegsmetod utifrån Norman Fairclough modell, 

som finns illustrerad i Figur 1. Modellen består av tre kvadrater som 

delas in i text, diskursiv praktik och social praktik. Fairclough 

menar att de olika nivåerna kompletterar varandra och ger ett 

helhetsperspektiv till de diskurser som återfinns i läroböcker. 

Genom att läsa texten ord för ord och analysera det valda språkbruket undersöks dess diskurser 

noggrant. Därefter ställs text resultatet mot den diskursiva och social praktiken.13 Nedan 

kommer de olika stegen att förklaras.  

Det första steget i modellen är en textanalys som med hjälp av de analytiska verktygen 

nodalpunkt, transitivitet och modalitet utgör grunden för analysen. De analytiska verktygen 

kommer att redogöras var för sig.  

Winther Jørgensesn och Philips liknar en diskurs med ett fiskenät som består av knutar med 

viktiga begrepp. Knutarna i fiskenätet kallas för moment och element. Moment är svårrörliga 

och har oftast en etablerad och fast mening. Element är mer lättrörliga knutar som formas av en 

diskurs. Det är när moment och element förbinds med diskursens andra moment och element 

via ekvivalenskedjor som de får sin mening. Nodalpunkter är de viktigaste elementen i en 

diskurs och det är omkring dem som en diskurs organiseras. Nodalpunkter är vida begrepp som 

har olika betydelser vid olika sammanhang. Det kan exempelvis ha olika betydelse i olika 

läroböcker. Nodalpunkter kommer i denna undersökning att användas som ett analytiskt 

verktyg som fokuserar på språkliga begrepp som ofta återkommer och organiserar diskurser.14  

Transitivitet används för att identifiera en texts inställning, det vill säga om texten förmedlar 

en positiv eller negativ syn av innehållet. Transitiviteten synliggör om de nyreligiösa rörelserna 

presenteras sakligt och allsidigt. Modalitetens syfte är att synliggöra hur texten presenterar och 

påvisar olika förklaringsmodellers acceptans, med andra ord hur texten introduceras som en 

sanning eller om den visar på alternativa perspektiv och förklaringar.15  

Det andra steget i modellen sätter textanalysens resultat i sin diskursiva praktik, med andra 

ord den aktuella diskursens sammanhang. Lärobokstexten analyseras utifrån det sammanhang 

den är en del av. Förutsättningar för textens produktion och konsumtion, samt hur den rådande 

 
13 Fairclough. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, s. 95, 131-133. 
14 Winther Jørgensesn och Philips. Diskursanalys som teori och metod, s. 32–35, 57–58.  
15 Spjut. ”Kritisk diskursanalys av läromedelsinnehåll”, s. 110–111, 113–115.  

Figur 1. Faircloughs modell 

för kritisk diskursanalys.  
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läro- och ämnesplanen ser ut diskuteras. Kunskapssynen förändras ständigt och är viktig i 

förhållande till religionskunskapsämnets traditionella innehåll.16  

Det tredje steget i modellen ställer textanalysens och den diskursiva praktikens resultat mot 

den samtid i vilken texten är skapad. Den sociala praktiken innefattar en bredare 

samhällskontext, där läroboken sätts in i ett större sammanhang med hjälp av läroplansteori, 

tidigare forskning och begreppsanalyser.17  

 

1.3.1. Problematiska aspekter  

Det finns en del problematik vid användandet av en kritisk diskursanalys som behöver tas i 

beaktning. För det första; är det vid läroboksanalyser svårt att fastställa ett representativt resultat 

eftersom urvalet är subjektivt. Slutsatserna grundar sig endast på de undersökta läroböckerna 

och kan inte representera samtliga läroböcker i religionskunskap. För det andra; är tolkningen 

relativ och kan uppfattas annorlunda av andra människor beroende på tillvägagångsätt, teoretisk 

utgångspunkt och tidigare erfarenheter. Tolkningen kommer därmed att diskuteras och styrkas 

med konkreta argument. För det tredje; är det även av vikt att inte fastna i tidigare 

forskningsresultat, eftersom språkanvändandet i läroböcker förändras liksom dess diskurser. 

Det kan finnas diskurser i nyare läroböcker; som tidigare inte uppmärksammats. För det fjärde; 

finns det ytterligare en aspekt att beakta när det kommer till språket i läroböcker. Läroböcker 

behöver ett enkelt språk för att elever ska kunna ta till sig innehållet och läraren har en 

grundläggande roll i att problematisera innehållet för eleverna. Å andra sidan finns det en risk 

att språket är för överskådligt, vilket kan leda till generaliseringar. Lärobokens ställning 

kommer att diskuteras mer utförligt i kapitel 2 bakgrund.18  

1.4. Centrala begrepp  

Nedan kommer begreppen nyreligiösa rörelser och sekt att redogöras för att synliggöra 

skillnader. Begreppen förknippas många gånger med varandra och problematiken kring dess 

kännetecken och kategorisering är något som analysen kommer att ta fasta på. 

Begreppsanvändningen i läroböcker påverkar vilken bild elever får med sig, men även hur väl 

lärobokstexten uppfyller styrdokumentens krav gällande objektivitet och främjandet av olika 

levnadsätt och perspektiv.  

 
16 Spjut. ”Kritisk diskursanalys av läromedelsinnehåll”, s. 110. 
17 Spjut. ”Kritisk diskursanalys av läromedelsinnehåll”, s. 110–111. 
18 Selander. ”Pedagogiska texter på väg in i hybridsamhället”, s. 240. 
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Nyreligiösa rörelser är en paraplybeteckning som ofta används i den akademiska världen. 

Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap, definierar nyreligiösa rörelser i 

Nationalencyklopedin i egenskap av ”rörelser och fenomen som växer fram under främst 1960- 

och 70-talen och framställde sig som alternativ till eller vidareutveckling av de etablerade 

religionerna.”19 Det problematiska med begreppet nyreligiösa rörelser; är att det inte finns en 

entydig definition av kännetecken, vilka som omfattas, eller hur länge en rörelse ska betraktas 

som ny. Mikael Rothstein påpekar att det är svårhanterligt att sammanställa nyreligiösa rörelser 

i ett enhetligt begrepp, eftersom kontrasterna mellan rörelserna är stora och riskerar att bidra 

till generaliseringar. Samtidigt finns det rörelser som inte kategoriseras inom nyreligiösa 

rörelser, men som har liknande tendenser.20 Vilka som ingår i paraplybeteckningen är därmed 

flytande, vilket skapar ett intresse att undersöka hur läroböcker förhåller sig till olika 

kategoriseringar och resonemang.  

Sekt har en stark negativ association hos den bredare allmänheten och Göran Gustafsson, 

professor i religionssociologi, definierar sekt som en ”religiös grupp som markant avviker från 

den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle”, i Nationalencyklopedin.21 Inom den 

akademiska världen används sekt som en del av en typologi för att beskriva olika religiösa 

organisationer. Utifrån typologin ser sekten sig själv som innehavare av sanningen och kräver 

mycket av sina medlemmar. Sekten består framförallt av människor som aktivt har valt att gå 

med och det finns ofta en viss misstänksamhet gentemot samhället. Användandet av begreppet 

sekt kan därmed bli problematisk, eftersom den akademiska definitionen skiljer sig från den 

bredare allmänhetens uppfattning. Religionssociologer hävdar att språkbruket inom 

religionsforskning inte ska anpassas efter allmänhetens förståelse, men det skapar också en risk 

för missförstånd.22   

1.5. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen delas in i två kategorier, dels forskning rörande nyreligiösa rörelser 

generellt med Frisk i spetsen, dels inslag av läroboksanalyser i en bredare fattning. För att 

komplettera den tidigare forskningen berörande nyreligiösa rörelser kommer ytterligare två 

undersökningar att presenteras. Undersökningarna lyfter fram hur islam och hinduism har 

 
19 Frisk. Nyreligiösa rörelser. Nationalencyklopedin.  
20 Rothstein. Gud är blå. De nya religiösa rörelserna, s. 13, 84. 
21 Gustafsson. Sekt. Nationalencyklopedin.  
22 Furseth och Repstad. Religionssociologi: en introduktion, s. 180, 185, 187. 
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skildrats i läroböcker, religioner som i tidigare forskning har visat sig betraktas som annorlunda, 

aspekter som också går att antyda gällande nyreligiösa rörelser.  

Frisk har undersökt fem nyreligiösa rörelser i sin bok De nya religiösa rörelserna – vart tog 

de vägen? Hon har med frågeställningen ”hur dessa rörelser har förändrats under fyra 

decennier”; undersökt Scientologi-kyrkan, Familjen (Guds Barn), Hare Krishna-rörelsen, 

Familjefederationen samt Osho-rörelsen. Tiden efter 1980-talet är i fokus för studien. Det 

material som har använts är akademisk litteratur och intervjuer. Intervjuerna ägde rum mellan 

åren 2003 och 2007, med medlemmar samt tidigare medlemmar som valt att lämna rörelserna.23 

Resultatet visar att samtliga nyreligiösa rörelser med tiden har närmat sig samhället. Den 

karismatiske ledarens död har varit en avgörande händelse för de undersökta organisationernas 

fortsatta utveckling. Ledarskapsfrågan har bidragit till att flera av de nyreligiösa rörelserna 

utvecklat en mer strukturerad organisation och blivit mindre kontroversiell än i det tidigare 

stadiet. Frisk påpekar också att samhället i sig förändrats. Globalisering, pluralism och det 

mångkulturella samhället som växt fram har bidragit till en större öppenhet för alternativa 

levdassätt, som tidigare betraktades kontroversiellt.24 Det finns med andra ord en större 

acceptans för nyreligiösa rörelser idag än tidigare i historien.  

För att lämna den mer allmänna forskningen och fokusera på konkret läroboksforskning 

kommer först och främst Tro på villovägar i skolans läroböcker. Fallstudie att presenteras. 

Sveriges Interreligiösa Fredsråd sammanställde år 2009 en läroboksanalys rörande hur 

nyreligiösa rörelser beskrivs i läroböcker. Analysen genomfördes av Bertil Persson och Peter 

Åkerbäck. Materialet bestod av fyra läroböcker från olika bokförlag. Resultatet exemplifierade 

bland annat att nyreligiösa rörelser vid flertalet tillfällen framställs som problematiska. De 

beskrivs bland annat som oärliga, manipulativa och farliga. När det kommer till faktainnehåll 

introduceras den som absolut. Saklighet och objektivitet i beskrivningen är frånvarande i 

läroböckerna. Konsekvenserna av en sådan porträttering bidrar till att elever riskerar att 

reproducera förutfattade meningar och misstänksamhet gentemot nyreligiösa rörelser när de 

inte erhålls med tillräckliga fakta.25  

Ytterligare en läroboksanalys med fokus på strukturell och institutionell diskriminering inom 

utbildningsväsendet genomfördes efter beslut av regeringen år 2004. Utgångspunkten var att 

undersöka om det fanns mönster och trender som reproducerade diskurser av vi och de andra i 

läroböcker i historia och religion. Masoud Kamali deltog i läroboksanalysen där kristendomen 

 
23 Frisk. De nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen? s. 10. 
24 Frisk. De nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen? s. 270, 272. 
25 Sveriges Interreligiösa Fredsråd. Tro på villovägar i skolans läroböcker. Fallstudie, s. 2, 4–5.  



11 

 

stod för vi, medan islam och hinduismen representerar de andra. Utredningen sammanställdes 

i SOU 2006:40, Utbildningens dilemma: demokratiska ideal och andrafierande praxi. 

Resultatet visar att läroböcker konsekvent introducerar de andra som underlägsna, samtidigt 

som det går att antyda ett kristocentriskt förhållningsätt till andra religioner. Kristendomen 

utgör normen för hur en religion bör vara. En diskursiv mekanism som används konsekvent 

utifrån Kamalis undersökning är det symboliska våldet i form av begreppsanvändning och 

stereotypiseringar. Det finns ett återkommande mönster i hur läroböcker i religionskunskap 

reproducerar olika religiösa grupper och hur makthierarkin i from av indelningen av vi och dem 

är en del av utbildningsväsendet. Aspekter som påverkar elevers förståelse av olika religioner.26  

Den sista läroboksanalysen att presenteras är Skolverkets sammanställning från år 2006. 

Utgångspunkten var en redogörelse för hur väl läroböcker stämmer överens med läroplanens 

värdegrundsaspekter. Rapporten I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur 

etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av 

läroböcker genomfördes på uppdrag av regeringen. Forskare med specialkompetens inom 

ämnet genomförde undersökningen. Kjell Härenstam ansvarade för religion/trosuppfattning 

och avgränsade studien till hinduismen och islam. I resultatet demonstrerar Härenstam att 

islams presentation överensstämmer med läroplanens värderingar, medan hinduismen inte 

uppfyller styrdokumentets krav. Läroplanen lyfter att främlingsfientlighet och intolerans ska 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser, vilket Härenstam påpekar som 

svårhanterligt om eleverna inte erbjuds tillräckligt med kunskap om ämnet ifråga.27 Detsamma 

gäller när olika perspektiv inte presenteras i den mån som behövs för att understödja den bredare 

förståelsen. Rapporten har också exponerat viss frånvaro av förklaringar och definitioner i 

läroböckerna. Exempelvis används begreppen västerlandet och västerländska traditioner utan 

att definieras eller föra en kritisk diskussion angående termerna. Avsaknaden av 

kunskapsinnehåll, olika perspektiv och definitioner kan till viss del förklaras utifrån lärobokens 

begränsade utrymme. Däremot reduceras elevernas möjlighet till ”att förstå, analysera, förklara 

och kritisk reflektera kring olika aspekter av världen, såsom kursplanerna föreskriver”.28 

Dessutom pekar granskningen i sin helhet på att det förekommer vissa stereotypa och 

 
26 SOU 2006:40, s. 51, 93–94. 
27 Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, 

kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, s. 5, 33, 35–36.   
28 Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, 

kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, s. 45–46.   
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onyanserade framställningar i läroböckerna, som kan uppfattas diskriminerande för olika 

grupper.29 

Sammanfattningsvis går den tidigare forskningen tillbaka ett antal år. Det religiösa 

landskapet är i ständig förändring, vilket motiverar en vidare analys i samtiden. Tillika är bristen 

på forskning rörande nyreligiösa rörelser i läroböcker ett faktum att arbeta vidare med. Det som 

framgår är att nyreligiösa rörelser i tidigare forskning skildrats som absolut, annorlunda och till 

viss del kontroversiella. Diskurser som analysen kommer ta till fasta på om det i samtidens 

läroböcker har skett en förändring i framställning, språk- och begreppsanvändning.  

 

 
29 Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, 

kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, s. 51.   
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Kapitel 2 Bakgrund 

För att tydliggöra uppsatsen kontext behövs en bakgrundsgenomgång. Nedan kommer 

nyreligiösa rörelsers historiska- och samtida utveckling att presenteras för att komplettera de 

centrala begreppen som i sig är svåra att definiera. Vidare kommer även läroböckers och 

läroplanens betydelse i skolan att diskuteras; för att exemplifiera dess diskursiva och sociala 

praktik.  

2.1. Nyreligiösa rörelser 

Nyreligiösa rörelser är inte ett modernt fenomen, men såg en snabb utveckling under den senare 

delen av 1900-talet. Det var framförallt under 1960 och 1970-talet som många nyreligiösa 

rörelser etablerades internationellt.30 De flesta nyreligiösa rörelser är väldigt olika varandra och 

alla definierar sig inte som ”nya”. Vissa bygger vidare på redan existerande traditioner där 

framförallt kristendomen och hinduismen är framträdande. Andra rörelser uppvisar en helt ny 

och alternativ lära.31 En del nyreligiösa rörelser hävdar att deras lära går tillbaka till ursprunget 

av en viss religion. Exempelvis Jehovas Vittnen ser sig som förespråkare för den sanna 

kristendomen, medan vissa nyhedniska rörelser anses representera en förkristen religion. Hur 

länge en religion ska betraktas som ny och när den ska utgöra en del av begreppet är därmed 

svårt att klargöra. Utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv kategoriseras de som ”nya” 

eftersom de uppkommit sent i förhållande till äldre traditioner.32  

Inrättandet av nyreligiösa rörelser kan ses som en följd av olika moderniseringsprocesser 

som framförallt har inträffat runt om i Europa och Nordamerika. Globaliseringen har bidragit 

till att ideologier och religioner runt om i världen sammanstrålas. Samhället har blivit allt mer 

mångkulturellt, samtidigt som urbaniseringen bidrar till att fler vidareutbildar sig och stöter på 

 
30 Bogdan. ”New age och nya religiösa rörelser”, s. 480. 
31 Rothstein. Gud är blå. De nya religiösa rörelserna, s. 45. 
32 Bogdan. ”New aga och nya religiösa rörelser”, s. 497–498. 
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nya tankar och idéer.33 Även de traditionella religionerna genomgår förändringar och anpassas 

med tiden efter samhället de existerar i. Religion antar nya former, meningar och funktioner.34 

Nyreligiösa rörelser är som tidigare nämnt en paraplybeteckning som består av många olika 

rörelser och strömningar. Därmed behövs en försiktighet i skildrandet av dem för att inte 

generalisera i för stor grad. Trots detta lägger Frisk fram några gemensamma drag som 

karaktäriserar vissa nyreligiösa rörelser. Den första är tanken om vetenskap som en världsbild, 

alternativt att rörelser motsätter sig den helt. Psykologiska teman är också vanligt i form av 

meditation och terapi. Det finns även ofta en betoning på individen och att hen har möjlighet 

att självständigt välja sin väg. Slutligen lyfter Frisk upp att många nyreligiösa rörelser betonar 

enkelheten i sitt levnadsätt med en positiv inställning till världen.35 

Vidare finns det en viss misstänksamhet från samhället gentemot nyreligiösa rörelser som 

etablerar sig, vilket i sig inte är ett nytt fenomen. Vid närmandet av nya religioner och kulturer 

finns det många gånger en västerländsk ram, av hur en religion bör vara. Om dessa tankar och 

världsbilder inte stämmer överens med ramen uppstår misstänksamhet och normer utmanas. 

Många nyreligiösa rörelser saknar dessutom ett kulturellt kapital; som traditionella religioner 

besitter i from av olika skrifter, traditioner, ritualer och en gemensam historia. De har utvecklat 

en organiserad religion som bygger på tradition, vilket nyreligiösa rörelser saknar och därmed 

oftare framställs som myter.36 Ifrågasättande och kritik gentemot nyreligiösa rörelser är vanligt 

förekommande. Människor är rädda för nya fenomen och kritik riktat mot nya religioner är 

vanligt förekommande genom historien. Kristendomen kantades exempelvis av förföljelse i 

flera århundranden under dess tidiga stadie och det finns även andra liknande exempel inom 

religionshistorien. Misstänksamheten grundar sig många gånger i tankar om vad som är normen 

för en religion. Det som bryter eller utmanar normen misstänkliggörs och stämplas som 

avvikande, en diskurs som många gånger är svår att ta sig ur. Kritiker av nyreligiösa rörelser är 

ofta organiserad i olika grupper, vars syfte är att motarbeta nyreligiösa rörelser. Det 

förekommer både kritik från religiösa grupper och sekulära organisationer. Massmedia spelar 

här en aktiv roll i att bygga upp bilden av nyreligiösa rörelser som sekter i form av manipulation 

och hjärntvätt i händerna på en karismatisk ledare.37  

Frisk studie har som bekant, visat att många nyreligiösa rörelser med tiden har blivit mindre 

kontroversiella och närmat sig samhället, vilket i sin tur grundar sig i att samhället utvecklat en 

 
33 Frisk. De nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen? s. 9–10. 
34 Andersson och Sander. ”Religion och religiositet i en pluralistisk och föränderlig värld”, s. 39. 
35 Frisk. Nyreligiositet i Sverige. Ett religionsvetenskapligt perspektiv, s. 17–20.  
36 Bowie. The Anthropology of Religion: An Introduction, s. 7, 22.  
37 Bogdan. ”New age och nya religiösa rörelser”, s. 500–502.  
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acceptans och en mer öppensinnad inställning till nyreligiösa rörelser och kulturell mångfald 

generellt.38 Idag menar vissa forskare att nyreligiösa rörelser reflekterar samtiden, samt att det 

inom dessa rörelser finns svar på de problem och livsvillkor människors står inför i samtiden. 

Moderna processer har bidragit till att nyreligiösa rörelserna haft möjlighet att utvecklas och 

med tiden integrerats i kulturen. Medlemmar rekryteras ur det egna samhället och består ofta 

av unga vuxna som sökt sig dit frivilligt. Vissa forskare hänvisar till ungdomars behov av att 

skapa sig en identitet. Därmed kan nyreligiösa rörelserna ses som en produkt av sin egen kultur 

där den religiösa sfären har tagit en ny form.39  

2.2. Relationen mellan läroplan och läroböcker i religionskunskap 

Läroböcker har i över 100 år betraktats som en grund i den svenska skolans undervisning. De 

fysiska läroböckerna har än idag en stark position och används ofta i kombination med andra 

pedagogiska och digitala verktyg.40  

De läroböcker som används i skolan ska vara anpassade efter läro- och ämnesplaner för det 

specifika ämnet och innehållet är tänkt som en bas för undervisningen. Läro- och ämnesplaner 

speglar sin samtid och kan ses som ett tidsdokument för vad som anses som viktigt 

kunskapsinnehåll, vid en viss tidpunkt. Kunskapsurvalet är föränderligt och varierar mellan 

olika tider beroende av politiska, sociala och internationella behov.41 Det centrala innehållet, 

för årskurs 7–9 i grundskolan och kursen religionskunskap 2 på gymnasieskolan, uttrycker att 

undervisningen i religionskunskap ska innehålla fakta och förståelse om nyreligiösa rörelser 

och strömningar samt hur de förhåller sig till världsreligionerna. Religionskunskapens syfte 

påpekar dessutom att undervisningen ska bidra till att elever breddar, fördjupar och utvecklar 

sina kunskaper om olika religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska bygga på en 

öppenhet inför olika livsstilar, livshållning och människors olikheter.42 Religionskunskapen i 

skolan ska med andra ord betona objektivitet, där olika perspektiv lyfts fram och accepteras.  

Tidigare kursplaner uttryckte inte specifikt att nyreligiösa rörelser och strömningar skulle 

behandlas i undervisningen. Emellertid var det upp till den enskilda läraren att tolka vilka 

religioner och livsåskådningar undervisningen skulle behandla.43 Att nyreligiösa rörelser och 

 
38 Frisk. De nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen? s. 267–268.  
39 Rothstein. Gud är blå. De nya religiösa rörelserna, s. 212–213, 317–318. 
40 Selander. ”Pedagogiska texter på väg in i hybridsamhället”, s. 239. 
41 Spjut. ”Kritisk diskursanalys av läromedelsinnehåll”, s. 106.  
42 Skolverket. Religionskunskap; Skolverket. Ämne – religionskunskap.  
43 Skolverket. Ämne – Religionskunskap (ej gällande). 
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strömningar uttryckligen står med i den rådande ämnesplanen indikerar dess ökade betydelse i 

samhället, eftersom läroboken formas efter samtidens syn på kunskap. Läroböckerna kan ses 

som en länk mellan läro- och ämnesplaner och den praktiska undervisningen som sker i 

klassrummet.44  

Läroboksinnehållet ska visa på förklaringar och exempel, som hjälper elever att bearbeta 

kunskap. En viss förenkling behövs eftersom elever och lärare inte har tid eller möjlighet för 

detaljer. Texten ska inte vara för avancerad, samtidigt får den inte heller innehålla grova 

generaliseringar. Innehållet bör erbjuda möjlighet till vidare diskussioner; genom exempelvis 

frågor och fördjupningsuppgifter. Vidare ingår läroböcker i ett socialt spel och är beroende av 

det politiska, ekonomiska, teknologiska, sociala och religiösa samhällsklimatet. Likväl 

påverkas läroböckernas utformning av teknik, tradition och läroplaners innehåll.45 Genom 

historien finns en tendens att strukturera och deponera läroböcker på likartade sätt. 

Utformningen följer många gånger samma mall, vilket delvis kan förklaras utifrån dess 

kommersiella syfte att sälja.46 Läroböcker kan följaktligen ses som en del av en större social 

och diskursiv praktik, utifrån en kritisk diskursanalys.47 

 

 

 
44 Spjut. ”Kritisk diskursanalys av läromedelsinnehåll”, s. 106.  
45 Selander. ”Pedagogiska texter på väg in i hybridsamhället”, s. 240–241. 
46 Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, 

religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, s. 47.   
47 Eliard. ”Rasifiera(n)de strukturer och positioneringar: diskursanalys med exempel från läromedel och SVT”, s. 

172. 
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Kapitel 3 Undersökning  

Textanalysen av läroböckerna redogörs var för sig. Analysen är strukturerad utifrån 

läroböckernas framträdande nodalpunkter. Kritiska diskursanalysen är som tidigare 

introducerats, uppdelad i en trestegsmodell där textanalysen fokuserar på språkbruk. Resultatet 

av textanalysen kommer sedan att jämföras och sammanställas utifrån läroböckernas diskursiva 

och sociala praktik, det vill säga det sammanhang och den samtid som läroböckerna är en del 

av.  

Nodalpunkter används för att synliggöra språkliga begrepp samt centrala kodord som 

återkommer och formar lärobokens diskurs. Diskursens olika moment och element kommer att 

tydliggöras via ekvivalenskedjor alternativt genom att lyfta fram hur olika element formar 

nodalpunkten. Jag kommer kontinuerligt att fetmarkera direkt i citaten de element som avser 

bilda ekvivalenskedjor, för att tydliggöra dessa. Även de analytiska verktygen transitivitet och 

modaliteten kommer att diskuteras flytande i analysen. Transitivitet tydliggör textens 

inställning, exempelvis i vilken mån innehållet beskrivs sakligt och allsidigt. Modalitetens 

används för att synliggöra hur texten hanterar olika perspektiv. Utifrån modaliteten studeras hur 

fenomen beskrivs som en sanning eller om läroboken betonar att det finns varierande sanningar 

och förklaringsmodeller. Utifrån de analytiska verktygen klargörs framställning av nyreligiösa 

rörelser och tydliggör det centrala innehållet i läroböckerna.  

3.1. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2 

Läroboken innehåller ett kapitel som benämns som nyandlighet, vilket utgör 40 sidor. Innehållet 

består av diskussioner berörande nya religiösa uttryck i form av andlighet, introduktion av några 

nyreligiösa rörelser samt olika metoder och strömningar. De nodalpunkter som är framträdande 

och styr lärobokens diskurs är andlighet, psykologiska metoder, sekt och västvärlden.  

 

3.1.1. Nodalpunkten – Andlighet  

Andlighet förekommer ofta i olika former i läroboken och blir såldes en viktig nodalpunkt i 

diskursen. Begreppet används kontinuerligt tillsammans med andra begrepp för att visa på olika 
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religiösa uttryck och hur nyandliga rörelser organiserar sig. Det talas bland annat om 

nyandlighet, nyandliga rörelser, andligt sökande, andliga uttryck, andliga krafter, andlig 

utveckling, högre andlighet och andlig inspiration. Exempelvis presenteras andlighet som en 

del av det moderna samhället.  

Även om sekulariseringen präglar den tid vi lever i så finns det också en annan sida. Det finns parallellt 

med sekulariseringen ett nytt slags andligt sökande. Människors behov av religioners symboler och svar 

på existentiella frågor tar sig nya uttryck. Man talar om andlighetens återkomst.48 
 

En ekvivalenskedja som går att antyda är således: andligt sökande = existentiella frågor = 

andlighetens återkomst. Nodalpunkten andlighet återkommer i texten och styr diskursen som 

visar på hur människors behov av svar på existentiella frågor kan bemötas genom andlighet. 

Det moderna samhället har bidragit till ett nytt slags andligt sökande som konkurrerar med den 

traditionella religionsutövningen. Behovet av religion finns kvar, men antar nya former. Detta 

går också att antyda i introduceringen av New Age.  

Man kallar ofta new age för ett andligt smörgåsbord. Här kan en sökande människa fritt plocka och välja 

de symboler, handlingar och tankar som känns rätt. New age är därmed inte namnet på en religion utan ett 

samlingsbegrepp för en rad olika religiösa uttryck. 

Bakgrunden till new age hittar vi främst i de ofta österländskt influerande rörelser som växte fram under 

60- och 70-talet som ville ha alternativ till den traditionella kristendomen och som revolterade mot en 

samhällsutveckling som präglas av materialism och ytlighet.49 
 

En ekvivalenskedja som framträder är således: New Age = andligt smörgåsbord = sökande 

människa = olika religiösa uttryck = alternativ. Andlighet lockar den sökande människan att 

använda olika religiösa uttryck i form av tankar och tekniker. Det betonas även att New Age 

framväxt kan betraktas utifrån ett behov av ett alternativ till kristendomen. Diskursen påpekar 

att det finns alternativ till traditionella uttryck, vilket också framträder när ockultismen 

introduceras.  

Ockultism och ockulta rörelser kännetecknas av tanken att det bortom den fysiska verkligheten finns 

andliga krafter som människan kan komma i kontakt med genom olika ritualer och metoder.  

Idag finns ett stort intresse för ockulta idéer och metoder. Många nyandliga rörelser talar dock sällan om 

sina ockulta rötter eftersom det är något som ofta förknippas med vidskepelse. Istället beskriver man hellre 

det ockulta i psykologiska och vetenskapliga termer.50 
 

De element som formar en kedja av ekvivalens här är: ockultism = andliga krafter = 

vidskepelse = psykologiska och vetenskapliga termer. Andlighet återkommer i olika former och 

 
48 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 357. 
49 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 359.  
50 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 383. 



19 

 

ses här som ett element i redogörelsen till varför ockultismen använder sig av psykologiska och 

vetenskapliga termer. Begreppet ockulta förekommer ett flertal gånger och associeras med 

vidskepelse, vilket de nyandliga rörelserna vill röra sig bort ifrån. Det finns med andra ord ett 

behov hos nyandliga rörelser att anpassa och förankra sin lära till samtiden i hopp om att erhålla 

en större acceptans.  

 

3.1.2. Nodalpunkten – Psykologiska metoder 

Den andra nodalpunkten som centreras i läroboken är psykologiska metoder, vilket ofta går 

hand i hand med andlighet. Det talas ett flertal gånger om att nyandliga rörelser gärna använder 

sig av psykologiska och vetenskapliga termer för att anpassas till den sökande människan. 

Sökande människor är ett återkommande begrepp och hänvisar till att människor söker kunskap 

om sig själva. Kort sagt handlar psykologiska metoder om att hjälpa människor att må bättre 

och bygga upp en god hälsa.  

Inom New Age presenteras ett antal gemensamma tankar, vilka berör olika psykologiska 

metoder.  

Meditation är den bästa metoden att nå inre utveckling. New age betonar också varje individs inneboende 

kraft. Positiva tankar leder till positiva konsekvenser och tvärtom. Man sätter stor tilltro till människans 

förmåga att läka både fysiska och psykiska åkommor genom enbart tankens kraft.51  
 

Ekvivalenskedjan kan därmed målas upp som: meditation = tankar = inre utveckling. I 

utdraget framhålls meditation och positiva tankar som bra psykologiska metoder för inre 

utveckling. Individens utveckling och tankens kraft är viktiga element i diskursen, vilket också 

återfinns i presentationen av mer organiserade rörelser, nyhedendom och nyschamanism, inom 

New Age. 

Nyhedendom använder gamla tankar i ett modernt sammanhang. Man använder t.ex. gamla myter och 

tolkar dem på ett sätt som anknyter till modern psykologisk forskning. Dessa omtolkningar ska hjälpa 

människor att må bättre och leva ett bättre liv.  

Nyschamanismen har formats för att passa det västerländska samhället. Det innebär att många av de gamla 

schamanska tankarna lämnats och ersatts med moderna psykologiska metoder som inriktar sig på 

personlig utveckling och mental träning.52 
 

Det finns med andra ord ett stark förtroende till psykologiska metoder. Elementen i diskursen 

kretsar kring tanken att modernisera äldre tankar för att passa in i det moderna samhället. 

Psykologiska metoder används för att människan ska må bättre och utvecklas som personer. 

Liknande aspekter kan urskiljas hos metoder och tekniker med rötter i Kina.  

 
51 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 361. 
52 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 366–367.  
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Många av de nyandliga alternativa strömningar vi ser idag har sitt ursprung i det östliga Asien, främst 

Kina. Ofta går religiösa tankar hand i hand med konkreta metoder för hälsa och inre befinnande.53 
 

Även om textstycket i sig inte använder begreppet psykologiska metoder, formar elementen 

diskursen av psykologiska metoder. Fokus ligger vid olika metoder och tekniker som hänvisar 

till hälsa, balans och inre befinnande. Transitiviteten när det kommer till psykologiska metoder 

är tämligen positiv. Redogörelsen är objektiv och relaterar många gånger till individers 

psykiska välmående, vilket är ett återkommande tema hos allmänheten i samtiden.  

 

3.1.3. Nodalpunkten – Sekt   

Den tredje nodalpunkten sekt erhåller ett separat avsnitt på cirka fem och en halvsida. Sekt har 

en negativ värdeladdning och i läroboken är element som hjärntvätt, manipulativa drag, farliga 

rörelser, karismatiska ledare och konflikter med samhället återkommande i framställningen. 

Till att börja med definieras vad en sekt är.  

Begreppet sekt avser en religiös grupp som tydligt avviker från det övriga religiösa livet i ett samhälle. 

Det finns ofta några specifika kännetecken hos det vi kallar sekt.54  

 

Betoningen ligger här på att en sekt avviker från det traditionella och normativa när det 

kommer till religion. Vidare introducerar läroboken Föreningen Rädda Individen, FRI, som 

grundats av anhöriga till medlemmar i sekter.55  

En av de främsta anklagelsepunkterna rör så kallad mind control. Denna gör människan passiv, trubbar av 

hennes egna tankar, viljor och åsikter och bryter ner personens egen individuella identitet. Man kallar ofta 

detta för >>hjärntvätt<<. Syftet med mind control är, enligt kritikerna, att utnyttja medlemmen för 

religiösa och ekonomisk verksamhet. Man får inte veta allt om den rörelse man tillhör utan kontrolleras 

som en marionettdocka i syfte att tjäna rörelsen. Ifrågasättande är omöjligt.56 
 

Anklagelsernas fokus är att människor omedvetet kontrolleras av sekten. Utifrån 

transitiviteten är framställningen av sekter är klarligen negativ och ensidig. Begreppet 

problematiseras inte särskilt, vilket blir vidare problematiskt när sju rörelser radas upp som 

sekter. 

Följande rörelser kategoriseras ofta som sekter: scientologirörelsen, Unification church (Moonrörelsen), 

TM (Transcendental Meditation), Knutbyförsamlingen, Hare Krishna, Trosrörelsen (Livets ord), Jehovas 

vittnen.
57

  

 

 
53 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 373.  
54 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 389.  
55 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 389–391, 393.  
56 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 393.  
57 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 392.  
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Varför dessa rörelser kategoriseras som sekter framhålls inte. De presenteras som en sanning 

och utifrån modaliteten försöker texten inte problematisera påståendet eller tydliggöra 

eventuella perspektiv. Vissa av rörelserna nämns inte i läroboken förutom i detta stycke. Av de 

nyreligiösa rörelser som pekas ut som sekter introduceras Hare Krishna-rörelsen, Jehovas 

Vittnen och Scientologkyrkan mer utförligt. I samtliga beskrivningarna är kritik och relationen 

till samhället betydande och är det centrala.   

Scientologikyrkan är ofta i konflikt med samhället och med sina kritiker. Rörelsen anklagas bl.a. för 

hjärntvätt och för att lura människor på stora summor pengar. Karl-Erik Nylund, präst och sektforskare, 

beskriver i sin bok >>Att leka med elden: Sekternas värld << (2004) Scientologikyrkan som världens 

farligaste sekt. Han kallar den manipulativ och menar att den är skicklig på att utsätta sina anhängare för 

mental press. Dess metod, dianetiken, är en ockult psykoterapi präglad av science fiction och Nylund anser 

att scientologin uppfyller alla de kriterier som brukar användas för att ta reda på om en rörelse är farlig.58  

 

I exemplet används flera värdeladdade element. Samtliga av dessa element formar och bidrar 

till framställningen av Scientologikyrkan som en sekt. När det kommer till Hare Krishna-

rörelsen och Jehovas Vittnen används inte sekt begreppet bokstavligen, däremot är kritiken och 

språkbruket som används likartad med hur en sekt kännetecknas i läroboken. Kritiken mot Hare 

Krishna-rörelsen grundar sig på tanken om ett odemokratiskt styrelseskick, samt att kvinnan 

beskrivs som underordnad mannen, mindre intelligent och hängiven till sin tro.59 

Dessutom kritiseras ofta Hare Krishna för att de kräver av de troende att de helt bryter med sitt gamla liv 

och sin familj. Vid flera tillfällen har rörelsen anklagats för hjärntvätt.60  
 

Även om texten inte presenterar Hare Krishna-rörelsen som användare av hjärntvätt, lyfter 

de fram att rörelsen anklagas för det. Ett värdeladdat ord som påverkar diskursen och den bild 

elever får med sig av rörelsen. Jehovas Vittnens introduktion anknyter regelbundet till dess 

relation med samhället. Exempelvis berättas att  

Allt som samhället representerar i form av demokrati, organisation och rättssystem ses som faror man vill 

undvika.  

Det finns berättelser om Jehovas vittnen som låtit bli att anmäla misstankar om pedofili och barnmisshandel 

till polisen. Detta eftersom man ser samhällets institutioner som >>onda>> och undviker kontakt med 

dessa.61  
 

Texten framhåller att Jehovas Vittnen är kritiska och misstänksamma till samhällets 

institutioner och beskriver dessa som onda. Porträtteringen bidrar till en negativ inställning och 

elementen formar nodalpunkten sekt.  

 
58 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 389.  
59 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 372. 
60 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 372.  
61 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 376–378. 
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3.1.4. Nodalpunkten – Västerlänningar  

Ytterligare en nodalpunkt som läroboken återkommer till är västerlänningar, västvärlden och 

västerländska, vilket målas upp som en norm.  

Religionsutövningen i vår västerländska del av världen, präglad av kristendom, känns för många 

främmande och omodern. Den sekulariserade människan vill vara fri från auktoritet och från en 

andlighet som reglerar moral och vardag. Behovet av religionen finns dock kvar.62 
 

En ekvivalenskedja som går att antyda är: religionsutövning = västerländska = kristendom = 

omodernt = sekulariserade människan = fri. Nodalpunkten relateras här till religionsutövning i 

form av kristendom som föråldrat. Diskursen styrs utifrån att det finns ett behov hos den 

västerländska människan att vara fri. Språkbruket framhåller ett vi och dem perspektiv, där 

människor i västvärlden beskrivs som sekulära och skeptiska till religion. Exempelvis är 

naturvetenskapliga förklaringar en vanlig utgångspunkt inom New Age för att skapa förtroende 

i västvärlden. 

Det är inte ovanligt att man inom new age använder naturvetenskapen som utgångpunkt för läror och 

andliga tekniker. En av orsakerna är att skapa förtroende för new age som rörelse. Ofta är människor i 

västvärlden skeptiska till religion med positiva till vetenskap.63  
 

En ekvivalenskedja som skildras är: naturvetenskap = läror och andliga tekniker = 

förtroendeskapande = västvärlden = vetenskap. Här synliggörs hur vetenskapliga tankarna 

används för att skapa förtroende hos människor i västvärlden. Det finns följaktligen ett behov 

av att anpassa religiösa uttryck för att förankras i en miljö där den generella inställningen till 

religion beskrivs som föråldrad. Det finns ytterligare ett antal tillfällen där religiösa uttryck 

skildras som anpassade till västerlänningar.  

De ursprungliga religionernas tankar blir dock ofta omtolkade. Yogatekniker anpassas till stressade 

västerlänningars behov osv.64  

När den indiska gurun Bhaktivedanta Swami Prabhupada i mitten på 60-talet kom till New York så var det 

med målsättningen att anpassa den gren av hinduismen som har företrädde, bhakti (gudskärlekens väg) 

till ett västerländskt sammanhang.65  

Denne profet var Bahaullah (1817–1892), bahairörelsens huvudsaklige grundare, vilken skulle ange 

riktlinjer för den nya utvecklingen mot en enad värld. Han försökte avlägsna sin lära så mycket som möjligt 

från islam för att det nya budskapet om ett fredligt och rättvist världssamhälle skulle bli lättare att föra 

fram.66  
 

 
62 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 358. 
63 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 363.  
64 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 361.  
65 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 369.  
66 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 381.  
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En intressant vinkel är emellertid hur detta introduceras inom Bahai i det sista utdraget. 

Ekvivalenskedjan som formar nodalpunkten är följaktligen: avlägsna = islam = budskapet = 

fredligt och rättvist världssamhälle. Elementen bildar tillsammans uppfattningen att islam inte 

är förenligt med västvärlden. Problematiken ligger i hur islam framställs som en motsats till 

fred och rättvisa. Språkbruket formar diskursen av islam som negativ. Bahai är i övrigt den 

religion som beskrivs i mest positiva termer utifrån transitiviteten och texten framhåller flertalet 

gånger dess arbete för fred, utbildning och kvinnors rättigheter.67  

3.2. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan  

Läroboken består av ett tematiskt tväravsnitt på 34 sidor. Avsnittet lägger relativt stort fokus på 

historisk bakgrund, generella drag samt debatten mellan nyreligiösa rörelser och sekter. Ett 

antal nyreligiösa rörelser introduceras, vilka är uppdelade i kortare avsnitt efter rötter. De 

nodalpunkter som är utmärkande för läroboken är andlighet, sekt, media och mångfald. 

Nodalpunkterna influerar varandra, vilket gör att de anknyter till varandra i de olika 

delavsnitten.  

 

3.2.1. Nodalpunkten – Andlighet  

Begreppet andlighet förekommer ofta vilket gör den till en nodalpunkt. Andra element som 

organiseras utifrån andlighet är: andliga upplevelser, nyandliga, alternativ, psykologiska 

metoder, ritualer, energier och terapier. Andlighet är främst återkommande i introduktionen av 

den religionshistoriska utvecklingen och New Age. Den historiska utvecklingen och det ökade 

intresset för andlighet beskrivs som en konsekvens av det religiösa landskapets förändring.  

Samtidigt som religionens inflytande i samhället minskade kunde man se ett nyvaknat intresse för 

alternativ andlighet från 1960-talet och framåt.  

Ibland har dessa rörelser kallats ”nyandliga” eller ”nyreligiösa”, men båda orden kan uppfattas missvisande 

då det i många fall handlade om rörelser med rötter i gamla traditioner. Det växte fram ett starkt intresse 

för en mångfald av terapier, meditationstekniker och religiösa idéer med rötter från många olika traditioner, 

ett fenomen som har gått under samlingsbeteckningarna new age eller alternativ andlighet. Undersökningar 

har visat att många svenskar idag inte vill kalla sig religiösa men att de däremot ser sig som andliga, vilket 

tyder på en viss öppenhet och intresse för företeelser som traditionellt sett har räknats till religionens 

område.68 
 

Begreppet förekommer ett flertal gånger i olika bemärkelser. Elementet alternativ andlighet 

återkommer två gånger och relaterar till en mångfald av strömningar inom andlighet. 

 
67 Mattsson Flennegård och Eriksson. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 381–383.  
68 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 387–388.  



24 

 

Diskussionen kring vilka begrepp som ska användas är saklig och framhåller problematiken 

med samlingsbeteckningar, eftersom de grundar sig på en mångfald. Alternativ andlighet 

förekommer också när New Age presenteras.  

Vissa av de rörelser som brukar benämnas i detta sammanhang tar avstånd från begreppet New Age och 

vill istället tala om alternativ andlighet. De betonar att det inte handlar om att värva någon till en religiös 

lära, utan fokus är individens välmående. Därför kan man också möta benämningar som mental träning, 

hälsa för kropp och själ, wellbeing och mindfulness, och det kan verka som att New Age handlar om 

personlighetsutveckling och hälsa snarare än religion. Flera religionsforskare menar dock att New Age 

har så många religiösa anknytningar att man absolut bör betrakta detta som religion.69  
 

En ekvivalenskedja som ger mening i detta stycke är: alternativ andlighet = 

personlighetsutveckling och hälsa = individens välmående. Att vissa utövare själva framhåller 

beteckningen alternativ andlighet stärker andlighetens diskurs, samtidigt som det också lyfter 

fram element som hälsa och välmående. Vidare hänvisar läroboken till den mångfald som 

existerar inom New Age.  

Inom New Age finner man en stor mångfald av inriktningar, terapier och religionsinspirerande ritualer. 

Ibland har New Age beskrivits som ett andligt smörgåsbord där individen kan välja fritt från ett enormt 

utbud av läror och terapier för att på så sätt hitta en mix som passar just honom eller henne. Det är 

förmodligen inte någon tillfällighet att New Age har tilltalat många människor i en tid då det västerländska 

samhället har präglats av både individualism och en stark konsumtionsmentalitet.70  
 

Ekvivalenskedjan som går att tyda i exemplet ovan visar på: mångfald = andligt smörgåsbord 

= individen = läror och terapier. Nodalpunkten andlighet formas här utifrån elementen i 

ekvivalenskedjan. New Age framställs som en mångfald av andlighet, där individer plockar 

ihop de metoder som passar.  

 

3.2.2. Nodalpunkten - Sekt 

Nodalpunkten sekt förekommer regelbundet i läroboken. Både i mer allmänna diskussioner och 

inom vissa specifika nyreligiösa rörelser. Det finns även vissa element som förbinds med sekt, 

exempelvis avvikande, manipulativa, destruktiva, sluten, farlig, karismatisk ledare, sökande 

människor. Definitionen i läroboken lyder  

begreppet sekt, vilket har en negativ klang för de flesta människor. Ordet kommer från latinets secta som 

betyder ”följe” eller ”anhang”, och avser vanligtvis en mindre grupp som brutit sig loss från eller avviker 

i förhållande till större och mer etablerade traditioner.71  
 

Betoningen på minoriteter som avviker gör att en sekt bedöms som normbrytande i 

jämförelsen med etablerade traditioner. Sektens avvikelse gör att den sticker ut i mängden. 

 
69 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 414–415.  
70 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 417–418.  
71 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 389.  
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Citatet tar också fasta på diskussionen kring termen, eftersom den generellt sett har en negativ 

association.  

I religionsvetenskapliga sammanhang använder man ogärna detta begrepp eftersom det har blivit 

värdeladdat och i många fall missvisande. Det förekommer dock att religionsforskare använder begreppet 

sekt när det handlar om rörelser med tydliga manipulativa eller destruktiva drag. Ibland beskrivs rörelser 

med sådana drag också som slutna rörelser.72 
 

Elementen tydliga manipulativa och destruktiva drag, alternativt slutna rörelser är det 

språkbruk som ofta förekommer i kapitlet. Element som liksom sekt; har en negativ klang.  

KRITIKEN MOT SÅ kallade manipulativa eller destruktiva sekter har ofta varit hård. Samtidigt påpekar 

många religionsforskare att kritiken till stor del har varit ensidig, och anhängare till flera av de kritiserade 

grupperna har hävdat att kritiken ofta har byggt på förutfattade meningar eller missuppfattningar.73 

Det är inte ovanligt att en ny religiös rörelse betraktas som en sekt av omgivningen i ett tidigt skede, 

eftersom den uppfattas som avvikande och annorlunda. Efterhand kan det hända att kritiken klingar av och 

rörelsen bli mer accepterad.74 
 

Som utdraget visar är det återigen elementet avvikande som först och främst betonas. Det 

finns en misstänksamhet mot nya religioner.  

Vidare berättas att Scientologin och Hare Krishna-rörelsen anklagas för att vara sekter. 

Scientologikyrkan har länge varit mycket omdebatterad och har i medierna ofta framställts som en farlig 

sekt.75 

Hare Krishna har varit föremål för mycket kritik och rörelsen har ibland beskrivits som en sluten sekt, 

delvis beroende på att många anhängare har bott i kollektiv, avsagts sig sina ursprungliga namn och 

uppfattas ta avstånd från samhället i övrigt.76  
 

 Utdragen framhåller att det är medias och samhällets bild som skildras. Å andra sidan 

kommenteras inte innehållet, vilket lämnar läsaren för egen tolkning. Språkbruket farlig sekt 

och sluten sekt; är förmodligen det läsaren tar med sig från textinnehållet vilket formar 

diskursen. Läroboken framhåller att den negativa kritiken framförallt kommer från negativt 

inställda avhoppare och inte bör ses som en sanning. Det finns alltid olika uppfattningar.77 

Texten betonar flera perspektiv när det kommer till kritiken mot sekter och att det finns olika 

sätt att se på det. Modaliteten i sektdebatten är därmed stark. 

 
72 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 389.  
73 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 396.  
74 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 398.  
75 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 404.  
76 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 406.  
77 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 406.  
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3.2.3. Nodalpunkten - Media 

Läroboken hänvisar kontinuerligt till vad media har uppmärksammat när det kommer till 

nyreligiösa rörelser och sekter. I princip återfinns alltid ordet uppmärksammats i samma mening 

som media. Exempelvis på inledningssida av kapitlet lyfter texten fram att  

I tidningar läser man då och då om religiösa rörelser som kallas för ”sekter”, ett ord som har negativa 

associationer för de flesta. Bakom rubrikerna kan det dölja sig en mångfald av rörelser med vitt skilda 

inriktningar.78 
 

En ekvivalenskedja som går att tyda är: tidningar = religiösa rörelser = sekter = negativa 

associationer = bakom rubrikerna = mångfald. Ekvivalenskedjan framhåller att tidningar ofta 

använder begreppet sekter om religiösa rörelser. Samtidigt betonas det att begreppet innefattar 

en stor mångfald. Texten försöker här att problematisera medias bild av nyreligiösa rörelser och 

sekter, vilket den också gör vidare i kapitlet. Bland annat framhäver texten att media gärna 

trycker på de negativa aspekterna medan positiva infallsvinklar inte är av intresse att publicera. 

Ett sådant exempel lyfts fram i diskussionen varför medlemmar lämnar rörelser.  

I medierna skildras dock nästan uteslutande fall där människor under dramatiska former har lämnat en 

rörelse, och ordet avhopp används gärna i samband med detta.79  

Många av dem som frivilligt lämnat slutna rörelser har själva gett en positiv bild av sin tid i rörelsen, med 

detta uppmärksammas sällan i media. Den som lämnar en grupp i protest eller som tvingas lämna rörelsen, 

har vanligtvis en betydligt mer negativ bild av livet i rörelsen, och detta ges ofta mer utrymme i media. 

Det är mer kittlande att läsa om någon som har ”hoppat av en sekt” än om någon som frivilligt avslutat 

sitt engagemang i en viss rörelse.80 
 

Den första ekvivalenskedjan som framkommer är: medierna = dramatiska former = avhopp. 

Den andra ekvivalenskedjan som blir uppenbar är: slutna rörelser = media = negativ bild = 

media = ”hoppat av en sekt”. De båda utdragen visar på att texten problematiserar medias 

diskurs och påvisar att lämnandet av rörelser inte alltid sker i enlighet med mediernas 

framställning. Medias uppgift är att sprida information i ett kommersiellt syfte, därför används 

rubriker som lockar läsare. Utifrån transitiviteten speglas både positiva och negativa aspekter 

in i texten, vilket bidrar till en bredare förståelse för hur media kan vinkla information genom 

vilka ord och begrepp som används.  

När läroboken beskriver olika nyreligiösa rörelser återkommer texten ofta till 

uppmärksamhet i media. Exempelvis framkommer att   

 

 
78 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 385.  
79 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 394–395. 
80 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 398.  
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Hare Krishna-rörelsen har ändå sedan starten på 1960-talet fått mycket uppmärksamhet i media. 
Anhängare har upplevts som exotiska inslag på storstädernas gator och torg, då de dansar och sjunger ett 
Hare Krishna-mantra.81 

 

En ekvivalenskedja som blir tydlig är såldes: sedan starten = uppmärksamhet = anhängare = 

exotiska inslag. Det är med andra ord inte något nytt fenomen att rörelsen framträder i media. 

Däremot är begreppet exotiska inslag en intressant aspekt, eftersom det framhåller Hare 

Krishna-rörelsens traditioner som ett icke-normativt beteende. Samtidigt som det också ger en 

antydan till att inte passa in i samhället, utan höra hemma i en annan del av världen.  

Vidare är de flesta nyreligiösa rörelser som introduceras allmänt välkända och relativt stora 

till antalet medlemmar. Dragon Rough däremot beskrivs bestå av ungefär 150 medlemmar i 

Sverige och 400 runt om i världen, vilket är en jämförelsevis liten religiös grupp.  

Rörelsen blev uppmärksammad 1995 då man förrättade ett barndop som av media benämndes som ett 

djävulsdop.82  
 

Begrepp som formar en kedja av ekvivalens här är: uppmärksammad = media = djävulsdop. 

Djävulsdop är ett kraftfullt begrepp som förmodligen bidrar till nyfikenhet om det skrivs i en 

tidning. En hypotes är att rörelser som uppmärksammat i media valts ut till läroboken. En annan 

teori är att rörelsen finns med i läroboken med för att hänvisa till mindre rörelser med ursprung 

i Sverige.  

 

3.2.4. Nodalpunkten - Mångfald 

Ytterligare en nodalpunkt som ofta förekommer i läroboken är begreppet mångfald. Termen 

används flitigt, men texten framhåller även mångfald genom att presentera olika perspektiv och 

att det inte alltid finne en absolut sanning. Både transitivitet och modaliteten i läroboken kan 

många gånger kopplas samma till mångfald, vilket kommer synliggöras nedan.  

I inledningen diskuteras vad en nyreligiös rörelse är och vad de kännetecknar.  

DET FINNS EN stor mångfald bland de rörelser som brukar kallas nya religiösa rörelser och de kan på 

många sätt vara mycket olika varandra. På grund av denna mångfald kan det vara svårt att hitta en 

gemensam beteckning för rörelserna. I vetenskapliga sammanhang talar man oftast om nya religiösa 

rörelser, även om många av dem knappast kan betraktas som särskilt ”nya”. Även benämningar som 

nyandliga rörelser, nyreligiösa rörelser och moderna religionsbildningar förekommer.83 
 

Texten tar fasta på att det är svårt att fastställa en gemensam beteckning samt att det inom 

vetenskapliga sammanhang används olika termer. Nodalpunkten mångfald återfinns två gånger 

i textstycket, samtidigt som det understryks att nya religiösa rörelser är mycket olika varandra. 

 
81 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 406.  
82 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 409.  
83 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 388–389.  
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Det finns en mångfald såväl inom som emellan olika rörelser. Samt att det finns olika 

benämningar. Inställningen till att det finns många olika förklaringsmodeller blir här påtaglig 

utifrån modaliteten.  

Läroboken betonar också nyreligiösa rörelsers likheter med traditionella religioner ett flertal 

gånger.  

Man kan också hävda att livet i en sluten rörelse skulle kunna jämföras med tillvaron i andra grupper 

med nära relationer och ingående regleringar av livet, till exempel en militärtjänstgöring eller ett 

engagemang i ett hockeylag. Att människor frivilligt isolerar sig från omgivningen behöver inte heller 

uppfattas som något avvikande. I kloster och meditationscentrum har människor sedan hundratals år levt 

i avskildhet och haft begränsad kontakt med omvärlden.84 
 

Med andra ord är vissa av de aspekter som allmänheten påpekar som avvikande hos 

nyreligiösa rörelser vanligt förkommande även inom de etablera traditionerna. Människor har i 

alla tiden levt isolerade, men när det sker i en ny form ifrågasätts det. Ytterligare ett exempel 

är: 

Det finns inget entydigt svar på varför människor ansluter sig till nya religiösa rörelser. En del lockas med 
av vänner medan andra har mött rörelsens budskap genom reklam eller värvningskampanjer. Det behöver 
egentligen inte vara någon skillnad på att gå med i en nyreligiös rörelse jämfört med traditionella 
religiösa grupper.85 

 

Lärobokstexten försöker kontinuerligt att problematisera den stereotypiska bilden av 

nyreligiösa rörelser; genom att framhäva andra synsätt, ifrågasätta modaliteten i påståendena 

och jämföra med traditionella traditioner.  

Mångfald går också att antyda i presentationen av Hare Krishna-rörelsen som inleds med en 

diskussion angående i vilken kategoriseringen rörelser tillhör och radar upp tre olika 

uppfattningar.  

HARE KRISHNA-RÖRELSEN HÖR enligt många hemma inom ramen för den moderna hinduismen. 

Forskningen om nya religiösa rörelser i västvärlden har dock bedömt rörelsen som ett nytt fenomen i 

västvärlden och därför brukar rörelsen räknas in bland de nya religiösa rörelserna. Hare Krishna-

anhängare själv betraktar inte rörelsen som något nytt utan ser den som en internationell hinduisk rörelse 

med rötter i gamla indiska religiösa traditioner. 86  
 

Det finns med andra ord olika förklaringsmodeller, beroende på vem som tillfrågas. De olika 

argumenten bidrar till en förståelse att det finns en komplexitet bakom begreppet nyreligiös 

rörelse. Dessutom är kategoriseringen inom religionsforskningen svårhanterlig.  

 
84 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 397. 
85 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 389.  
86 Björlin och Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, s. 404.  
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3.3. Diskussion   

De nodalpunkter som presenterats och diskuterats ovan hänger ofta ihop och kompletterar 

varandra i framställningen av nyreligiösa rörelser och strömningar. Det är nodalpunkterna som 

är det centrala innehållet i läroböckerna och det diskursen formas utifrån. Textanalysens resultat 

kommer nu att jämföras och analyseras utifrån läroböckernas diskursiva och sociala praktik.  

Till att börja med är nodalpunkten andlighet detsamma i båda läroböckerna och skildras på 

liknande sätt. Begreppet används flitigt och ses som en mångfald av olika tankar, metoder och 

tekniker. De båda läroböckerna framställer andlighet som en kontrast eller alternativ till de 

traditionella religionerna, vilket Frisks definition av nyreligiösa rörelser också påpekar. 

Dessutom poängterar Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan också att 

svenskar idag i högre grad definierar sig själva som andliga än som religiösa. Andligheten har 

på sätt och vis tagit över en del av den religiösa sfären eftersom de traditionella religionerna 

anses, enligt läroböckerna, av många som omodernt i västvärlden. Nyreligiösa rörelser och 

andlighet kan med andra ord ses som en produkt av sin egen tid och kultur för sökande 

människor att få svar på existentiella frågor. Den religiösa sfären har antagit en ny form.  

Psykologiska termer är också förekommande teman i anslutning till andlighet där individens 

personliga utveckling och mående är centrala. Vidare använder sig många nyreligiösa rörelser 

av psykologiska termer för att anpassa sig till det moderna samhället och skapa förtroende. I 

Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2 är psykologiska termer mer utmärkande och utgör 

därmed en egen nodalpunkt i form av psykologiska metoder. Elementen som bidrar till 

diskursen och nodalpunkten psykologiska metoder hänvisar till harmoni och balans, genom 

olika metoder och tekniker. Inom New Age är dessa termer särskilt vanliga. I Under samma 

himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan ses psykologiska metoder å andra sidan som ett 

element till andlighet. Innehållet är relativt likartat som i Söka Svar. Religionskunskap kurs 1 

och 2, men inte lika framträdande.  

I synnerhet Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2 återkommer ständigt till västvärlden 

och den sekulära människan i diskussionen. Utifrån nodalpunkten introduceras de etablerade 

religionerna, framförallt kristendomen, som föråldrat och människor som skeptiska till 

religionsutövning. Det understryks ett flertal gånger att vetenskapliga och psykologiska termer 

används hos nyandliga rörelser för att skapa förtroende hos människor i västvärlden. En diskurs 

som skapar ett vi och dem tänk. Vi i västvärlden är på ett sätt medan de andra är annorlunda 

och behöver anpassa sig. Vi i väst är normen. Ett vi och dem perspektiv i läroböcker bidrar till 

en makthierarki mellan olika religiösa grupper, vilket Kamali har demonstrerat i den tidigare 

forskningen. Språkbruket i from av begreppsanvändning och stereotypiseringar bidrar till en 
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diskurs där elevernas förståelse för olika religioner och nyreligiösa rörelser påverkas. Att skapa 

ett vi och dem bidrar till reproduktionen av misstänksamhet gentemot varandra.   

Sekt är vidare en distinkt nodalpunkt i de båda undersökta läroböckerna och tillskrivs 

betydande utrymme. Definitionen av vad en sekt är grundar sig i de båda läroböckerna på en 

grupp som avviker från de traditionella religionerna. Sekten anses avvikande och kontroversiell 

för allmänheten. Sekter har en negativ värdeladdning och bygger ofta på förutfattade meningar. 

Hjärntvätt, manipulation och karismatiska ledare är återkommande element som anknyter till 

nodalpunkten. Innehållet i läroböckerna påminner mycket om varandra, men hur diskursen 

formas skiljer sig åt. Till att börja med problematiserar Under samma himmel. Religionskunskap 

för gymnasieskolan begreppet mer och framhåller olika perspektiv. Läroboken utgår oftast från 

media och den stereotypiska bilden av sekt, för att sedan framhålla olika förklaringsmodeller 

och synsätt. Vissa av de aspekter som framhålls som avvikande hos sekter problematiseras 

genom att visa exempel på liknande företeelser hos etablerade religioner. Det påpekas även att 

många nya religioner och strömningar i ett tidigt skede framställs som annorlunda, men att de 

med tiden accepteras av allmänheten. En aspekt som grundar sig i ett mer öppet och 

accepterande samhälle än tidigare i historien. Ett resultat som tidigare forskningen också 

demonstrerat. Texten poängterar också att nyreligiösa rörelser är en problematisk beteckning 

samt att rörelser som pekas ut som nyreligiösa rörelser inte accepterar den kategoriseringen. 

Vidare pekar läroboken inte ut specifika nyreligiösa rörelser som sekter, men hänvisar till att 

media och kritiker ofta likställer Scientologin och Hare Krishna-rörelsen som sekter.  

Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2 däremot radar upp sju nyreligiösa rörelsers som 

sekter utan en vidare diskussion. Av dessa sju diskuteras Scientologin, Jehovas Vittnen och 

Hare Krishna-rörelsen i ett separat avsnitt. Introduktionen fokuserar i hög grad på kritiken mot 

rörelserna, relationen till samhället och återkommande element som hjärntvätt. Även om sekt 

begreppet inte används uttryckligen är diskursen starkt vinklad mot sekt. Exempelvis är fokus 

på relationen till samhället en intressant aspekt. Gustafssons definition av sekt understryker 

misstänksamheten gentemot samhället, vilket är framträdande i texten. Rörelserna skildas i 

negativa termer och någon vidare diskussion framförs inte. Istället kan innehållet sammanfattas 

som absolut. Frånvaron av saklighet och kunskapsinnehåll kan bidra till att eleverna 

reproducerar fördomar och generaliserar de kunskaper de erhållit. Lärarna har i detta anseende 

en viktig roll i att erbjuda vidare diskussioner och fördjupa sig i ämnet för att förhindra 

generaliseringar. Religionskunskapens syfte är att bidra till en bred och fördjupad kunskap om 

olika religioner och livsåskådningar, utifrån en undervisning som berör olika livsstilar, 

livshållningar och människors olikheter. Objektivitet och olika perspektiv ska vara 
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framträdande. Naturligtvis finns problematiska aspekter, vilka behöver lyftas. Frågan är hur 

läroböcker kan göra det på bästa sätt för att undvika fördomar och stereotyper.  

Utrymmet är en annan aspekt att ta i beaktning när det kommer till kapitlen som berör 

nyreligiösa rörelser och strömningar. De nyreligiösa rörelserna presenteras på mellan en halv 

sida till cirka fem sidor. Att visa på en rörelses komplexitet och mångfald är svårt att 

sammanfatta på de sidorna. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan 

försöker kontinuerligt problematisera diskursen och nodalpunkten mångfald är ofta 

förekommande. Läroboken framhåller ofta mångfalden inom och mellan olika rörelser. 

Exempelvis exemplifieras olika inriktningar och perspektiv kontinuerligt. Läroböckerna är 

skrivna för att tillgodose elever med kunskap om religionskunskap och innehållet behöver vara 

enkelt att förstå för eleverna. Samtidigt behöver det finnas utrymme för att problematisera och 

lyfta olika perspektiv. Det finns inom religionsforskningen ett behov av att kategorisera 

religioner och olika fenomen för att skapa en förståelse, vilket på sätt och vis bidrar till en 

generalisering. Å andra sidan finns det inte utrymme i en lärobok att gå in på samtliga detaljer 

eftersom det består av en enorm mångfald. Utrymmet i en lärobok behöver alltid tas i beaktning, 

med tanke på dess sociala kontext.  

I läroboken Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan är nodalpunkten 

media särskilt utmärkande och styr diskursen synnerligen. Läroboken försöker ständigt att 

problematisera medias bild av nyreligiösa rörelser och sekter genom att lyfta fram medias 

porträttering och framhålla olika perspektiv. Media styr i det stora hela diskursen i Under 

samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, men är tämligen frånvarande i Söka 

Svar. Religionskunskap kurs 1 och 2. En intressant aspekt i frågan hur läroböckerna angriper 

problematiska ämnen på olika sätt.   

Ämnes- och läroplanen för religionskunskap 2 formulerar att undervisningen ska beröra 

nyreligiösa rörelser och strömningar, vilket indikerar på att det är viktig kunskap för elever att 

ta del av. Medias bevakning och diskurs av nyreligiösa rörelser påverkar eventuellt vilka 

nyreligiösa rörelser som får utrymme i läroboken. Läroboksförfattarna har eventuellt valt de 

nyreligiösa rörelser som elever möjligen har stött på genom media eller andra sätt i samhället. 

Vilket inte behöver vara ett medvetet val av läroboksförfattarna.  
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Kapitel 4 Sammanfattning och slutsatser 

Sammanfattningsvis redogörs läroboksanalysens slutsatser utifrån frågeställningarna. Som 

tidigare nämnt grundar sig resultatet endast på de undersökta läroböckerna. Resultatet är med 

andra ord inte representativt för samtliga läroböcker i religionskunskap.  

(1)  Hur introduceras och framställs nyreligiösa rörelser i religionsläroböcker?  

Nyreligiösa rörelser introduceras i de båda läroböckerna som alternativ till etablerade 

traditioner och religioner. Det religiösa landskapet har förändrats samtidigt som behovet av 

religion kvarstår i en ny form. Nyreligiösa rörelser och andlighet kan beskrivas som 

valmöjligheter för människor i samtiden att finna en religiös identitet som passar individens 

behov. Den mångfald av religiösa intryck som både olika religioner och nyreligiösa rörelser 

bidragit med har föranlett till en större öppenhet för olika världsuppfattningar. Det finns en 

ökad acceptans till människors olika val av trostillhörighet, alternativt frånvaro av religion. 

Andligheten skildas som en ny form av religiositet, som framförallt många svenskar erkänner 

sig till än en viss religionstillhörighet.  

Hur nyreligiösa rörelser presenteras i de olika läroböcker skiljer sig åt, vilket även 

diskuterats i undersökningen. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2 beskriver nyreligiösa 

rörelser i viss mån objektivt, men det saknas en större problematisering av vissa perspektiv. 

Många gånger framhålls fenomen som absolut och ensidigt kunskapsinnehåll tar över 

diskursen. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan ger en mer objektiv 

presentation och framhåller olika perspektiv kontinuerligt. Många gånger utgår diskussionen 

från medias framställning och problematiseras för att framhålla olika tankesätt. Även jämförelse 

med traditionella religioner är förekommande för att framhålla att det finns gemensamma drag 

mellan vissa nyreligiösa rörelser och mer etablerade religioner. En aspekt som allmänheten 

anser avvikande hos en nyreligiös rörelse; ses många gånger som en självklarhet hos en 

etablerad religion och ifrågasätts inte i lika hög grad av sin omgivning. Nya aspekter 

misstänkliggörs medan traditionella fenomen är mer normativa. Från samhällets sida blir det 

tydligt att det finns en viss misstänksamhet gentemot nyreligiösa rörelser. Dels för att det är 
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nya, dels för att de kommer med nya världsuppfattningar eller tankar hur man ska leva. Det nya 

utmanar det traditionella.  

 

(2) Vilka begrepp används och hur diskuteras dem?  

Läroböckerna använder sig av olika beteckningar, men förklarar dem utifrån liknande 

diskussioner. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2 använder sig av begreppet nyandlighet 

medan Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan använder nya religiösa 

rörelser. Diskussionen är relativt lika och komplexiteten av kategoriseringar av nyreligiösa 

rörelser under en gemensam beteckning framhålls i de båda läroböckerna till viss mån som 

missvisande, med tanke på den mångfald som finns inom samlingsbegreppet. Läroböckerna 

framhäver även att det finns andra beteckningar som är vanligt förekommande och hänvisar till 

samma fenomen. Även här är förklaringen som alternativ till de mer etablerade traditionerna 

framträdande. Vissa rörelser hävdar även att de hellre använder sig av begreppet alternativ 

andlighet för att beskriva sin rörelse och organisation.  

De båda läroböckerna använder begreppet sekt, men Under samma himmel. 

Religionskunskap för gymnasieskolan hänvisar också till det mer beskrivande begreppet 

rörelser med manipulativa drag och slutna rörelser. Läroboken är också mer utförlig i sin 

diskussion kring begreppsanvändningen och vad en sekt kännetecknas som, vilket bidrar till en 

större förståelse kring komplexiteten av kategorisering. Läroboken hänvisar ofta till medias 

diskurs och hur de använder uppseendeväckande rubriker för att påverka bilden av nyreligiösa 

rörelser. Exempelvis målas de ofta upp som sekter för att väcka intresse och sälja.  

 

(3) Hur förhåller sig religionsläroböckerna till ämnesplanen i religionskunskap 2?  

Den rådande ämnesplanen i religionskunskap 2 uttrycker att eleverna ska erbjudas kunskap om 

”Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för 

förhållande till världsreligionerna”, vilket tidigare introducerades ovan i ”Syfte”. 

Undervisningen ska även erbjuda en öppenhet för människors olika livsstilar och förhålla sig 

objektivt till dem. 

Läroböckerna introducerar såväl ett antal nyreligiösa rörelser som olika strömningar i 

egenskap av New Age, samt olika metoder och tekniker som är kopplade till nyandlighet. De 

undersökta läroböckerna delar in nyreligiösa rörelser utifrån deras rötter, vilket tydliggör deras 

anknytning till olika världsreligioner. Läroböckerna diskuterar även likheter och skillnader 

mellan vissa nyreligiösa rörelser och mer etablerade religioner för att förtydliga deras 
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förbindelse. Det framkommer även att nyreligiösa rörelser ofta försöker att avlägsna sina rötter 

för att anpassas i det västerländska samhället, där religion målas upp som föråldrat. 

Psykologiska och vetenskapliga termer används inom de nyreligiösa rörelserna och 

strömningarna, för att skapa förtroende. En aspekt som också tydliggör dess kännetecken, vilket 

ämnesplanen menar ska ingå i undervisningen.  

Vidare ska religionsläroböckerna erbjuda allsidig och saklig kunskapsinformation, vilket 

läroböckerna gör till viss mån. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan 

ses som en företrädare inom detta fält, eftersom mångfald och olika perspektiv är ständigt 

närvarande i introduktionen. En sådan porträttering möjliggör fördjupning och 

problematisering av innehållet på ett utförligt sätt. Söka svar. Religionskunskap kurs 1 och 2 

erbjuder eleverna en viss mångfald och framhåller olika livsstilar. Däremot är den i jämförelse 

med föregående lärobok på en lägre analytisk nivå. Det finns med andra ord en viss skillnad i 

nyansering och beskrivande mellan läroböckerna, vilket diskuterats mer omfattande i 

undersökningen. I det stora hela förhåller sig de undersökta läroböckerna väl till ämnesplanen 

i religionskunskap 2.   
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