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Abstract	

Läroböcker är en central del i skolans utbildning och är den dominerande kunskapskällan i 

undervisningen. Det framkommer även att lärarna lämnar ett stort förtroende till 

läroboksproducenterna. Problematiken är att det numera inte finns en statlig nämnd som granskar 

och tillhandahåller listor över godkända läroböcker. I och med detta krävs det en kritisk 

granskning utav läroböckerna vilket även är denna studies syfte. 	

Nyreligiösa rörelser är i dagens läge så pass integrerat i samhället att det kan talas om vår tids 

folktro. Vi har därför i denna studie genomfört en textanalys utav sex läromedelsböcker avsedda 

för gymnasiet inom ämnet religionskunskap med fokus på hur nyreligiösa rörelser framställs och 

betraktas i läroböcker. Litteraturen präglas av olika epoker där tre stycken böcker är utgivna efter 

läroplanen Lpf 94 och innan den senare utgivna läroplanen Lgy 11 blev publicerad. De resterande 

tre böcker är tryckta efter att Lgy 11 trätt i kraft.	

I resultat framkommer det att läroböckerna inte motsvarar de kunskapsmål som finns i 

läroplanerna. Dels på grund utav att innehållet av nyreligiösa rörelser får en begränsad del i antal 

procent i läroböckerna jämfört mot världsreligionerna samt att nyreligiösa rörelser framställs med 

klumpiga formuleringar och ordval.	
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1. Inledning	
	

Det råder brist på sammanhållen forskning och kunskap inom området nyandliga rörelser. [...]. 

Religionsforskarna själva understryker detta besvärande faktum. [...]. Ett övergripande 

forskningsmässigt grepp efterlyses från flera håll. Eftersom den allmänna debatten om religioner 

och trosuppfattningar ofta grundar sig på felaktigheter, föreställningar och rykten, framträder 

behovet av en kritisk akademisk forskning som desto större. Nya religiösa rörelser och det 

omgivande samhället reagerar på varandra på olika sätt utifrån den information som finns. En 

saklig kunskap grundad på kritisk forskning skulle göra situationen lättare att handskas med för 

alla inbegripna. Såväl religionsfriheten som samhällets ansvar att hjälpa människor och att stävja 

avarter inom religionens område, skulle gagnas av satsning på en utökad forskning.1	

Det ovannämnda citatet är hämtat ur statens offentliga utredningar, I God Tro- Samhället och 

nyandlighet och är signifikativt för vår studie som utreder hur nya religiösa rörelser framställs i 

sex läroböcker avsedda för religionskunskap på gymnasiet. Religionsvetaren Douglas E. Cowan 

ger likartade beskrivningar i sin artikel New Religious Movements att de nyreligiösa rörelserna 

alltid har vart en del av samhället men att nyreligiösa rörelser har blivit felaktigt framställda.2 I 

läroböckerna sker det generella och stereotypiska beskrivningar av olika religioner och 

trosuppfattningar.3 Detta ställer höga krav på lärarna att ha ett kritiskt förhållningssätt till 

läroböckerna. Därmed är det angeläget att lärare och kommande lärare ges möjlighet till att öka 

sin lärdom när det kommer till att utse, analysera och ställa sig kritiskt mot andra källor.4  	

Läroböcker kommer i vårt framtida yrke som lärare att bli en del av vardagen, både för oss som 

lärare men även för eleverna. Därmed är det intressant att göra en textanalys av läroböckernas 

framställning av nyreligiösa rörelser, hur stort utrymme de får samt hur de förhåller sig till 

kursplanerna.  	

																																								 																					
1 SOU 1998:113 I God Tro- Samhället och nyandlighet. Stockholm: 20.	
2 Cowan E, Douglas 2009.” New Religious Movements” (red.) Woodhead, Linda; Hiroko, Kawanami & Partridge, 
Christopher H. Religions in the modern world: traditions and transformations. 2. ed. London: 380-401.	
3 Härenstam, Kjell 2006. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. 
Underlagsrapport till Skolverkets rapport: ”I enlighet med skolans värdegrund?”. Stockholm: 46-48.	
4 Skolverket 2006. Läromedlens roll i undervisningen: grundskollärares val, användning och bedömning av 
läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Stockholm:10-11.	
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Enligt de grundläggande värdena i Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf) 1994 och 

Läroplan för gymnasieskolan (Lgy) 2011 ska utbildningen förmedla respekt för mänskliga 

rättigheter och de demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Människolivets 

okränkbarhet, integritet och frihet samt alla människors lika värde tas även upp i läroplanen. 

Skolan skall främja förmåga till inlevelse och förståelse för andra människor. Ingen skall behöva 

utsättas för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.5   

I och med att läroböcker används i skolan gäller det att även dessa motsvarar de grundläggande 

värdena som står skrivet i Lpf 94 respektive Lgy 11.     

  	

   	

	

	

	

	

 

 
	

	

	

	

	

																																								 																					
5 Skolverket 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: 
1-2. Skolverket 1994. 1994 års läroplan: för de frivilliga skolformerna, Lpf 94: 7-8.	
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2. Syfte och frågeställning	
	

Syftet med denna studie är att utföra en läromedelsanalys av sex läroböcker i religionskunskap 

för gymnasiet. Studien utreder hur nya religiösa rörelser framställs i böckerna, vilket utrymme de 

får samt hur väl de är anpassade till de kursplaner som existerar vid utgivningstillfället. Vidare 

valde vi även att undersöka hur stort utrymme de nyreligiösa rörelserna fick i de olika böckerna 

och hur dessa levde upp till de mål som finns i kursplanerna. Av intresse jämfördes de olika 

läromedlen med varandra då tre av böckerna var skrivna med Lpf 94 som aktuell läroplan och tre 

av dem var skrivna med Lgy 11 som aktuell läroplan. 

	

2.1 Frågeställningar	
	

● Vilka religioner klassificeras som nyreligiösa rörelser och hur stort utrymme ges de i 

läroböckerna?	

● Hur framställs nyreligiösa rörelser och vilken kunskap förmedlas i böckerna?	

● Motsvarar läroböckernas kunskap de mål som finns i respektive kursplan?	

● Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika läroböckerna?  	
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3. Metod och material	
	
I denna studie analyseras sex läromedelsböcker avsedda för gymnasiet inom ämnet 

religionskunskap. Litteraturen präglas utav olika epoker där tre stycken böcker är utgivna efter 

läroplanen Lpf 94 och innan den senare utgivna läroplanen Lgy 11 blev publicerad. De resterande 

tre böcker är tryckta efter att Lgy 11 trätt i kraft. 	

En anledning till att analysera brukstexter är enligt retorikprofessorerna Lennart Hellspong och 

Per Ledin att vi människor dagligen möts av denna sorts texter. Vid en undersökning och analys 

av läroböckernas innehåll är textanalys grunden till att klarlägga textens uttryck och innebörd. 

Genom att närmare analysera dessa texter kan vi som läsare pröva oss fram samt resonera till det 

som texterna vill förmedla.6 Staffan Selander, professor inom didaktik, beskriver lärobokens text, 

utformning samt på vilket sätt innehållet presenteras. Han menar att detta påverkas utav 

läroboksförfattarna och deras förlag. Vidare menar Selander att läroböckernas kunskapsinnehåll 

inte alltid är kopplad till läroplanen, utan exempel på andra påverkningsfaktorer kan vara tidigare 

läroböckers utformning och tradition, den tekniska nivån samt framstegen inom layout.7	

Vi har i vår studie utgått ifrån Hellspongs värderande-, kunskapskritisk- och komparativ analys 

och det är dessa analysmetoder som formar vår kvalitativa textanalys.8 Nedan presenteras en 

beskrivning utav de tre nämnda analysmetoderna. 

	

3.1 Värderande analys	
	
Hellspong skriver om den värderande analysen och hävdar att vi intar en normerande hållning till 

allt som betyder något för oss. I böcker ingår det att analysera och värdera de språkliga 

formuleringarna. Inom värderande analys är det kvalitén i skriften som står i fokus och vidare är 

ett kritiskt yttrande om textens innehåll angeläget att ta upp. Resultatet inom värderande analys 

kan variera beroende på vad syftet är att få ut av texten. Hellspong ger exempel på vad som kan 
																																								 																					
6 Hellspong, Lennart & Per, Ledin 1997. Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys. Lund: 11.	
7 Selander, Stefan 1988. Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-
1985. Lund: 19-20.	
8 Hellspong 2001: 78-81, 92-98, 142-146.	
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krävas utav en text. Han menar att språkriktighet, variation, innehållsrikedom, uttrycksfullhet, 

äkthet och enkelhet är några utav dessa krav som en text måste uppnå.9 Syftet med den 

värderande analysen är att bedöma textens kvalitéer gentemot dess uppgift som kontexten 

förmedlar. I det avseende som textens syfte har som uppgift i sammanhanget. Materialet till den 

värderande analysen kan väljas spontant efter hur bra eller dålig texten anses vara. Det 

underlättar ifall texterna eller böckerna innefattar samma genre eftersom det skapar bättre 

förutsättningar vid analysen och jämförelsen mellan texterna.10 	

	

3.2 Kunskapskritisk analys	
	
Den kunskapkritiska analysen har vart som hjälpmedel i vår undersökning. I vår undersökning av 

läroböckerna valde vi att i tabell 3 skriva, jämföra och analysera fakta som läroböckerna 

förmedlar. Vilket underlättar granskningen eftersom vi får en övergripande blick vad 

läroböckerna har för likheter och skillnader. Hellspong skriver att, en bidragande och 

betydelsefull faktor till att vidareutveckla vår kunskap är att kritiskt granska texter. Genom att 

skriva ner sina tankar om texten som analyseras blir det lättare att skapa sig en övergripande 

blick och det kommer att underlätta granskningen utav texten. Vidare kommer kunskapen att 

kunna bearbetas när en övergripande bild har gjorts och luckorna i texten blir lättare att fylla ut.11 	

Hellspong hävdar att inom forskning krävs det en kritisk granskning av det språk som utgörs i 

texterna. Det är inte bara forskningen som använder brukstexter för att leta eller föra vidare 

kunskap. Kunskap är inget som finns nedlagt objektivt i texterna och dess innehåll. Istället 

existerar det som en individuell och social kompetens där språket bidrar till att forma och 

förmedla informationen. För läsaren krävs ett aktivt och kritiskt ställningstagande som ska bidra 

till att finna innebörden i texternas innehåll. Kunskapskritisk analys är i och med detta ett 

användbart medel för att få fram vilka kunskaper texter kan generera. Den kunskapkritiska 

analysens syfte är även att se vilken kunskap som presenteras i texterna. Kunskapskritisk 

																																								 																					
9 Hellspong, Lennart 2001: Metoder för brukstextanalys. Lund: 92-93.	
10 Hellspong 2001: 92-93.	
11 Hellspong: 2001: 142-143.	
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analytiskt material lämpar sig åt de flesta böcker men är särskilt anpassat åt läroböcker.12 Den 

kunskapkritiska metoden kan genomföras när vi som läsare uppfattar texter som till exempel 

nedlåtande eller fördummande och vill ifrågasätta kunskapen som förmedlas i texterna.13	

	

3.3 Komparativ analys	
	
Vår undersökning åskådliggör skillnader och likheter mellan de olika läroböckerna vilket också 

är en utav våra frågeställningar. Vi valde därmed att använda oss utav en komparativ analys i vår 

undersökning. Hellspong skriver att inom en komparativ analys är syftet att analysera likheter 

och skillnader samt att jämföra texter eller generar med varandra och undersöka påverkan mellan 

dem. När en text ska beskrivas använder vi oss utav andra texter som utgångspunkt. Två eller 

flera texter jämförs för att se vad texterna skiljer sig ifrån andra, vad de har för gemensamma 

drag och uppgifter. Det behöver nödvändigtvis inte vara själva texten i sig som likställs med 

andra utan även hela genrer går att jämföras, synnerligen ifall genrerna har sin utgång ifrån 

samma begreppsklass. Inom komparativ analys går det att ta vilka texter eller genrer som helst 

för att se vad det finns för likheter och skillnader. Att välja texter som har något samband med 

varandra för att få ut mer utav likhetsgranskningen, är därför att föredra.14 	

	

3.4 Metoddiskussion 	
	
Vi valde att genomföra en analys i religionsböcker avsedda för gymnasiet för att se hur 

nyreligiösa rörelser framställdes i dessa. Målet med analysen var att se vilken kunskap och 

beskrivning som förmedlades och hur detta förhöll sig till de olika läroplanernas mål inom 

religionskunskap A (Lpf 94) och religionskunskap 1 (Lgy 11) samt vilka likheter och skillnader 

som fanns mellan de olika läroböckerna. Vi valde också att analysera vilka religioner som 

betraktades som nyreligiösa religioner och vilket utrymme dessa fick i läroböckerna. Detta kan 

																																								 																					
12 Hellspong 2001: 142-143.	
13 Hellspong & Ledin 1997: 12-13.	
14 Hellspong 2001: 78-79.	
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ses som en kvantitativ aspekt för vår textanalys men de huvudsakliga frågeställningarna är att se 

hur kunskapen och beskrivningen av de nyreligiösa rörelserna framställs och förhåller sig till 

läroplanen. 	

Det som vi i metoden kallar för värderande-, kunskapskritisk- och komparativ analys utgår ifrån 

Hellspong och det är dessa analyser som kommer forma vår kvalitativa textanalys.15 En kvalitativ 

textanalys beskrivs i samhällsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus bok Textens mening 

och makt som en analys där komplicerade tolkningar måste göras. Denna metod lämpar sig för 

vårt arbete då vårt huvudsyfte är att undersöka läroböckernas beskrivning och 

kunskapsförmedling av nyreligiösa rörelser och inte att räkna förekomsten av ord som är en 

kvantitativ innehållsanalys.16 Genom att göra en kvalitativ textanalys kan det underförstådda och 

osagda som finns i texterna nås och tolkas.17 Vi har valt att göra en komparativ analys eftersom 

att en förklaring av de likheter och skillnader som upptäcks bidrar till en mer intressant 

läroboksanalys. Detta menar Staffan Stukát, universitetslektor inom pedagogik, i sin bok Att 

skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap.18 Den kvantitativa aspekten av studien 

undersöker hur stort utrymme nyreligiösa rörelser ges och vilka religioner som klassificeras som 

nyreligiösa. Detta genomförs för att undersöka den problematik som islamologen Jonas 

Otterbeck skriver i sin artikel Vad kan man egentligen begära? Läromedelstexter om islam där 

han hävdar att ett problem med läroböckernas förmedling av kunskap kan bero på det begränsade 

utrymmet som finns för läroboksförfattarna och att detta kan påverka ett tendentiöst urval av 

fakta.19	

	

	

																																								 																					
15 Hellspong 2001: 78-81, 92-98, 142-146.	
16 Bergström, Göran & Kristina Boréus 2005. “Innehållsanalys”. Bergström, Göran & Kristina Boréus (red.), 
Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskapliga text och diskursanalys. 2.,(omarb.) uppl. Lund: 44.	
17 Bergström & Boréus 2005: 77.	
18 Stukát, Staffan 2005. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 53.	
19 Otterbeck, Jonas 2004. ”Vad kan man egentligen begära?” Läromedelstexter om islam. I: Didaktikens Forum, nr. 
1/0:56-71.	
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3.5 Tidigare forskning 
	
Vid ett flertal undersökningar i en rapport av Skolverket Läromedlens roll i undervisningen 

framkommer det att inom de tre skolämnena engelska, samhällskunskap och bild tolkas 

läromedlens roll med olika avseenden. Läromedlens roll har olika påverkan beroende på 

skolämne där lärare i samhällskunskap och bild har en större variation av läromedel än vad 

engelsklärarna har. Inom bild är det konstverk eller andra bilder som läraren själv har skapat som 

ligger till grund för läromedel och läroböcker används nästan aldrig. I engelska används 

läroböcker vid nästan varje lektionstillfälle och det kompletteras med bl.a. skönlitteratur och 

hörövningar. Samhällskunskap använder läroböcker men inte i samma utsträckning som i 

undervisningen i engelska. Läroböckerna kompletteras med information från Internet och 

tidningar. Undersökningen utfördes med hjälp utav en nationell enkätundersökning gjorda för 

lärare inom årskurserna 3, 5 och 9. I rapportens resultat framkommer det att majoriteten av 

lärarna anser att det är viktigt med variation av läromedel i undervisningen. En övervägande del 

av lärarna anser att vid tillämpning av läroböcker är de säkra på att undervisningen uppfyller 

läroplanens mål, innehåll och principer. I och med detta lämnar lärarna över ett stort förtroende 

på läroboksproducenterna. Det framkommer även i undersökningen att närmare hälften 

instämmer helt eller delvis om att undervisningen präglas för mycket av läroböckerna. Skolverket 

menar att det framöver kommer att ställas höga krav på lärarna att ha ett kritiskt tänkande till 

läroböckerna men även att ha en kritisk syn på andra läromedel som exempelvis Internet. Därmed 

är det angeläget att lärare och kommande lärare ges möjlighet till att öka sin lärdom när det 

kommer till att utse, analysera och ställa sig kritiskt mot andra källor.20	

Masoud Kamali, professor inom socialt arbete, har i sin utredning Skolböcker och kognitiv 

andrafiering, på uppdrag av regeringen, undersökt och beskrivit de bakomliggande 

anledningarna till strukturell/institutionell diskriminering av minoritetsgrupper i skolan.  

Resultatet av utredningen är av intresse för vår uppsats eftersom resultaten visar på ett tydligt vi-

och-dem förhållande i läroböckerna samt ett stereotypt synsätt. Kamali menar på att läroböckerna 

framställer ”de andra” som underlägsna ”oss” i det kristna ”västerlandet” och att läroböckerna 

skrivs för och ur ett västerländskt perspektiv där ”vi”-kategorin utgörs av vita 
																																								 																					
20 Skolverket 2006: 10-11.	
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majoritetsvenskar.21 Detta är något som vi i vår uppsats kan ställa i relation till de mål och 

värderingar som finns i de styrdokument som vi kommer att undersöka.	

Professorn i religionsvetenskap Kjell Härenstam lyfter i sin rapport En granskning av hur 

religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker, läroböcker i religionskunskaps 

relation till den värdegrund som framhålls i läroplanen. Även Härenstams resultat visar på att 

läroböckerna framställer en stereotyp bild av olika religioner.22 Vidare har Härenstam undersökt 

läroböcker och diskuterar den tibetanska buddhismen och dess framställning i läroböckerna för 

högstadiet och gymnasiet. Resultaten visade att väldigt få läroböcker beskriver denna form av 

buddhism. Härenstam ställer sig frågan vad det är som väljs ut i det begränsade utrymmet i 

läroböckerna. Sammanfattningsvis har läromedelsbilden olika utseende i de äldre läroböckerna 

jämfört med de senaste publicerade. Inom de tidigare läroböckerna är religiös praxis i stort 

omfång framställd med ord som till exempel magi, besvärjelser och där Dalai Lama beskrivs som 

gudakungen. Inom de nyare läroböckerna förekommer en annan trend där religiösa praxis har 

mindre fokus och mer förekommande är sådant som eleverna kan ta åt sig för egen andlig 

utveckling.23 	

Jonas Otterbeck, professor i islamologi reflekterar i sin studie över hur läroböckerna framställer 

islam på ett allmänt negativt sätt. I sin studie menar Otterbeck att dessa negativa framställningar 

beror på ett tendentiöst urval, klumpiga faktafel och att böckerna fixerar på islamism och inte på 

en mer vidgad syn av religionen. Otterbeck påpekar författarnas problematik med att det finns 

begränsat utrymme, att de ska försöka täcka många olika religioner och livsåskådningar och att 

de ska följa olika lagar och styrdokument. Detta till trots, hävdar Otterbeck, måste texterna göras 

bättre utifrån att belysa en mer mångsidig syn på de olika religionerna och att det inte finns ett 

homogent tankesystem. Även faktafel, klumpiga formuleringar och egna värderingar av 

författarna måste tas ur böckerna för att kunna ge en så korrekt och mångsidig syn av 

religionerna men även att böckerna måste frigöras ur läromedelstraditionen och att de inte ska 

																																								 																					
21 Kamali, Masoud. SOU 2006:40. “Skolböcker och kognitiv andrafiering”, Sawyer, Lena och Kamali, Masoud 
(red.) Utbildningens dilemma – demokratiska ideal och andrafierande praxis. Stockholm: 49-50, 93-95.	
22 Härenstam 2006: 46-48.	
23 Härenstam, Kjell 2000. Kan du höra vindhästen?: religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap: 75,108-109.	
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bygga på tidigare lärobokspresentationer då tolkningar inom de olika religionerna kan skifta över 

tid, påpekar Otterbeck.24 	

Universitetslektorn i ämnesdidaktik för So-ämnena, Magnus Hermansson Adler menar i sin 

artikel Det religiösa mysteriets obegriplighet- ett ämnesdidaktiskt perspektiv på nya religiösa 

rörelser och New age att läroboken i många fall utgör det normerande urvalet av 

undervisningsinnehållet. Hermansson Adler påpekar lärobokens positiva användningsområde, 

som att den inte kräver någon internetuppkoppling och att den på så sett kan användas 

omedelbart. Men även lärobokens nackdel som Hermansson Adler menar är bristen på djup och 

personlig interaktivitet. Genom att läroboken utgör lektionsunderlaget blir förståelsen för ämnet 

begränsat. Hermansson Adler påpekar att läroboken ger en översikt och ett sammanhang över det 

specifika ämnet och menar därför att läroboken borde användas som ett komplement till andra 

läromedel genom att ge en sammanfattande och introducerande faktabas.25 

De ovan nämnda författarna har genomfört olika studier kring läromedlens roll och läroböcker. 

Anmärkningsvärt är att få har analyserat eller undersökt hur nyreligiösa rörelser framställs i 

läroböckerna. Det finns en del examensarbeten som hanterar läromedelsanalys exempelvis 

Religion i skolboken II Diskursanalys med utgångspunkt i fem läroböcker om religionskunskap, 

Kristendomens särställning i religionsläroböcker: en komparativ studie av hur kristendomen och 

dess tre inriktningar framställs i religionsläroböcker anpassade till Lpo 94 och Lgr 11, En 

nyanserad eller homogen judendom?: Hur fem religionsläroböcker för gymnasiet framställer 

judendomen och Framställning av islam i läroböcker: Det värderande perspektivets 

ofrånkomlighet.26 Dessa examensarbeten skiljer sig från vår studie eftersom de hanterar islam, 

judendom, kristendom och hinduism. Det är få som behandlar nyreligiösa rörelser och som har 
																																								 																					
24 Otterbeck 2004: 56-71.	
25 Adler Hermansson, Magnus 1998.”Det religiösa mysteriets obegriplighet-ett ämnesdidaktiskt perspektiv på nya 
religiösa rörelser och New age”. Tidman, Nils-åke (red.), Årsbok. Årg.30(1998), New age: den nya folktron?. 
Lomma: Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR): 157-174. 
26 Gunnarsson, Helén 2009. Religion i skolboken II Diskursanalys med utgångspunkt i fem läroböcker om 
religionskunskap. 
Rönström, Rebecca 2015. Kristendomens särställning i religionsläroböcker: en komparativ studie av hur 
kristendomen och dess tre inriktningar framställs i religionsläroböcker anpassade till Lpo 94 och Lgr 11. 
Härkänen, Maria 2015. En nyanserad eller homogen judendom?: Hur fem religionsläroböcker för gymnasiet 
framställer judendomen. 
Masri, Haiman & Caroline Midbeck 2007. Framställning av islam i läroböcker: Det värderande perspektivets 
ofrånkomlighet. 
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liknande syfte som vårt arbete hanterar. Exempelvis examensarbetet, Sekter o frikyrkor: En 

skildring av ny religiösa rörelser i läroboken, belyser nyreligiösa rörelser men har som syfte i 

studien att se hur sex läroböcker belyser nyreligiösa rörelser utifrån skolans värdegrund till 

skillnad från vårt syfte.27 

Därmed kan denna studie bidra till ytterligare kunskaper kring hur nyreligiösa rörelser framställs 

i läroböcker avsedda för gymnasiet samt hur de förhåller sig till läroplanerna, Lpf 94 och Lgy 11. 

Denna studie kan därmed bidra till kunskapsbanken genom att vi genomför analyser av 

läroböcker från både Lpf 94 och Lgy 11 vilket presenteras i 3.6 Urval.	

	

3.6 Urval	
		
De gymnasieläroböcker vi valde att undersöka i studien är valda för att få en bred spridning 

mellan deras publikationsår. Syftet med urvalet är att se hur kunskapen som förmedlas i böckerna 

skiljer sig över tid men även för att se om böckernas kunskap och utformning om de nyreligiösa 

rörelserna ändras i och med att en ny läroplan trätt i kraft. Böckerna som är kopplade till Lpf 94 

är publicerade år 1996, 2000 och 2002 medan böckerna som är publicerade med Lgy 11 som 

aktuell läroplan var två skrivna år 2012 och en var skriven år 2014.  	

Vi valde att undersöka hur nyreligiösa rörelser framställdes i läroböcker för gymnasiet eftersom 

dessa rörelser är i stark framväxt i Sverige gentemot den kristna trosuppfattningen.28 Läroböcker 

från gymnasiet valdes eftersom att kritiskt tänkande och granskning av texter utgör en stor del av 

gymnasieutbildningen.29 Som Otterbeck skriver i sin artikel är ett kritiskt förhållningssätt en 

viktig del även efter skolgången och han menar då, som vi tog upp i 3.5 Tidigare forskning, att 

läroböckerna är för generaliserade och missar den kritiska och objektiva delen.30 Vi ser därför 

detta som ett intressant forskningsområde som framtida lärare, för att se hur denna generalisering 
																																								 																					
27	Jakupovic, Sabina 2015. Sekter o frikyrkor: En skildring av ny religiösa rörelser i läroboken: 5.	
28 Frisk, Liselotte 1998a. ”New Age och folklig religiositet i Sverige”.Tidman, Nils-Åke (red.),  Årsbok. Årg. 
30(1998), New age: den nya folktron?. Lomma: Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR): 46.	
29 Skolverket 2011: 7, 9-10, 137.	
30 Otterbeck 2004: 69-71.	
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har förändrats mellan de olika läroböckerna och läroplanerna samt hur de står i jämförelse till 

varandra. 	

De läroböcker vi valt att analysera är: 	

● Björlin Ola 1996. Livets kurs: religionskunskap för gymnasiet. 1. uppl. Stockholm.	

● Ring Börge 2000. Religion och sånt: religionskunskap kurs A. 1. uppl. Stockholm.	

● Alm Lars-Göran 2002. Religionskunskap för gymnasiet: kurs A. 2., rev. uppl. Stockholm.	

● Ring Börge 2012. Religion - helt enkelt. 1. uppl. Stockholm.	

● Tidman Nils-Åke & Kerstin Wallin 2012. Relief - livsvägar: religionskunskap för kurs 1. 

2., rev. uppl. Malmö.	

● Rundblom Gunilla & Leif Berg 2014. Religion. 1 och 2, Liv och mening. 2. uppl. Lund.	

4. Bakgrund 	
	

4.1 Definition av nyreligiösa rörelser	
	
När vi framöver i studien använder oss utav termen nyreligiösa rörelser kommer vi att utgå från 

Skolverkets definition som är hämtad ur Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap:	

Gemensamt för nya religiösa rörelser, som till exempel scientologikyrkan och krishna-rörelsen, 

är att de har vuxit fram efter andra världskriget och ofta har en internationell prägel. [...] 
Nyreligiositet är ett begrepp som kan täcka in nya religiösa rörelser. Men framför allt fokuserar 

nyreligiositet på de mer spridda religiösa strömningar som vardagligt benämns ”new age”, eller 

med de bredare och i forskningssammanhang nyare begreppen ”andlighet” och ”spiritualitet”. 

[...] Nyreligiositet och privatreligiositet ingår i det centrala innehållet eftersom forskning har 

visat att dessa strömningar utgör ett väsentligt inslag i elevernas livsvärld.31	

	
	
	

																																								 																					
31 Skolverket 2011. Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. Stockholm: 24.	
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4.2 Nyreligiösa rörelser eller sekt? 	
	
Religionsforskaren Olav Hammer beskriver i sin bok På spaning efter helheten nyreligiösa 

rörelser som ett stort samlingsbegrepp för flera olika alternativa livsåskådningar som till exempel 

astrologi, healing och kristallära.32 Dessa rörelser ansågs av flera forskare vara så suspekta att de 

inte ville ge sig in i detta outforskade fält men sågs, enligt Hammer, även som en konkurrent mot 

kristendomen.33 Hammer menar att detta beror på att rörelserna använde sig utav vetenskapliga 

teorier och befintliga religioner som ”en verktygslåda” där personen i fråga själv valde de delar 

som passade för att kunna besvara de existentiella frågor människan alltid velat ha svar på.34 

Hammer menar att New Age numera utgör vår tids folktro då de allra flesta av oss tror på några 

av de tankar, idéer och frågeställningar som vanligtvis förknippas med de nyreligiösa 

rörelserna.35 	

 Religionsvetaren Henrik Bogdan visar, i sitt kapitel i Det mångreligiösa Sverige på att begreppet 

“nyreligiösa rörelser” kom till för att skilja dessa rörelser från de mer laddade orden “sekt” och 

“kult”. Trots detta nya begrepp förknippas de nyreligiösa rörelserna fortfarande med drag som 

finns inom sekter. Han menar vidare att det kan vara problematiskt att sammanfläta orden “sekt” 

och “kult” med dessa rörelser då de kan anses som farliga och destruktiva och få en negativ bild i 

samhället.36 Religionshistorikern Liselotte Frisk beskriver i sin bok Nyreligiositet i Sverige: ett 

religionsvetenskapligt perspektiv hur de nyreligiösa rörelserna syn i samhället beror på hur 

mycket de syns massmedialt och i de olika samhällsfrågorna. Hon menar att ju mer känd en 

rörelse är desto större konflikter tycks dessa rörelser hamna i med samhället. Hur samhällets 

religiösa struktur ser ut är också ett exempel som Frisk lyfter i sin bok. Frisk visar dock på att 

oberoende om landet är starkt präglat utav konventionell religion eller om landet utgör ett 

sekulariserat samhälle framställs de som negativa. Antingen ses de som “demoniska” eller 

																																								 																					
32 Hammer, Olav 2004. På spaning efter helheten: New Age, en ny folktro?. Ny, utök. och omarb. utg. Stockholm: 
16.	
33 Hammer 2004: 300, 321.	
34 Hammer 2004: 321.	
35 Hammer 2004: 324-329.	
36 Bogdan, Henrik 2015. “New Age och nyreligiösa rörelser” (red.) Andersson, Daniel & Åke, Sander. Det 
mångreligiösa Sverige - ett landskap i förändring. Lund: 497. 	
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anklagas grupperna för hjärntvätt och manipulation.37 Frisk menar dock att dessa nyreligiösa 

rörelser allt för generellt likställts med sådana anklagelser. Även om det finns grupper som är 

berättigade till dessa är de förhållandevis väldigt få och Frisk menar att problem inom dessa 

grupper med tiden brukar lösa sig och hon kallar detta för “barnsjukdomar”. Med detta menar 

hon, generellt sett, att alla nya grupper både religiösa och andra organisationer stöter på problem i 

början av sin verksamhet och att dessa problem tillkommer av det faktum att grupperna är nya. 

Detta kan bero på att gruppen inte har någon tradition, ideologi eller självklar ledare att luta sig 

mot när den ursprunglige ledaren dör och då väljer grupperna att experimentera med olika 

livsstilar och ideologier som kan väcka problem i samhället. Detta påpekar Frisk är något som 

försvinner när gruppen har hittat tillbaka till sin kärna igen.38	

Cowan menar i sin artikel New Religious Movements att de nyreligiösa rörelserna alltid har vart 

en del av samhället men att det inte är förrän nu vi har förstått vilken potential deras vidgade 

tankar om existentiella frågor dessa rörelser har. Cowan menar även att nyreligiösa rörelser har 

blivit felaktigt förknippade med att vara sekter och påpekar även att, om det finns nyreligiösa 

rörelser som använder sig utav hjärntvättning är dessa grupper väldigt få och att det ofta är 

väldigt ineffektivt.39 	

	

4.3 Religionskunskapens syfte, i de två ämnesplanerna	
	
I kursplanen Lpf 94, religionskunskap framkommer det i syftet att eleverna ska bemöta religioner 

och livsåskådningar ifrån olika infallsvinklar i undervisningen. Eleverna skall få bredda och 

fördjupa sina erfarenheter och begrepp samt stimulera att reflektera över religiösa, etiska och 

moraliska frågor samt vad det medför att ta ansvar som individ och som människa i samhället. 

Eleverna ska få fördjupade kunskaper om kristendomen, andra religioner och livsåskådningar. 

Vid möten med andra människor från skilda religioner, traditioner, seder och kulturer ska 

eleverna fördjupa sin inlevelse, förståelse och respekt för andra människor. Detta ska leda till 

tolerans och hindra att människor blir utsatta för förtryck på grund utav religions eller 
																																								 																					
37 Frisk, Liselotte 1998b. Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv. Lund: 16.	
38 Frisk 1998b: 16-17.	
39 Cowan 2009: 380-401.	
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livsåskådningens skull. Eleverna ska ges möjlighet att mer och mer upptäcka det meningsfulla 

och intressanta i att studera religion, livsåskådningar samt etik. Genom att eleverna öppet ska få 

diskutera kring tros- och livsåskådningsfrågor och stimuleras till egna reflektioner och 

ställningstagande i livsåskådningsfrågor.40	

I syftet för religionskunskap i Lgy 11 framkommer det att utbildningen i religionskunskap ska ge 

eleverna möjlighet till att reflektera över existentiella samt etiska frågor från olika perspektiv och 

även ge ökad förståelse för att andra kan ha olika tolkningar än ens egna. Det ska ge kunskaper 

om trons innehåll och traditioner från olika religioner och andra livsåskådningar samt skapa 

medvetenhet kring begrepp, kunskaper och analysredskap vilket behövs när man ska värdera och 

ta ställning. Ämnet ger därmed möjlighet till fördjupade kunskaper och ökad förståelse för 

människor med olika religioner och livsåskådningar.41	

	

4.3.1 Jämförelser mellan Lpf 94 och Lgy11i religionskunskap	

	
Inledningsvis beskrivs syftet i Lpf 94 att eleverna ska få möta olika religioner och 

livsåskådningar utifrån skilda infallsvinklar. Eleverna ska även inspireras till att reflektera över 

religiösa, etiska och moraliska frågor och vad det medför till att ta ansvar som medmänniska och 

samhällsmedlem. Genom dessa möten med människor från andra bakgrunder och traditioner ska 

eleverna fördjupa förståelse, inlevelse samt respekt för andra människor. Detta ska bidra och 

främja tolerans. Undervisningen ska medverka till att eleverna mer och mer i religionskunskapen 

finner det meningsfulla och intressanta med att lära sig om religion, livsåskådning samt etik.42 

Vid ett flertal tillfällen nämns mötet mellan olika religioner och livsåskådningar. Förutom mötet 

med människor från bl.a. olika traditioner så poängteras medmänniskan, ansvaret som 

samhällsmedlem och att undervisningen ska bidra till att eleverna väcker intresse för att lära sig 

om religioner, livsåskådningar och etik. Inom Lgy 11 inleds kapitlet om religionskunskap att 

ämnet har främst en vetenskaplig förankring till religionsvetenskap men är till sin karaktär 

																																								 																					
40 Skolverket 1994: 41-42.	
41 Skolverket 2011: 137.	
42 Skolverket 1994: 41-42.	
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tvärvetenskaplig. I kapitlet religionskunskap i Lgy11 beskrivs vikten av tron och etikens 

betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.43 	

Det går att finna en hel del jämförelser mellan läroplanerna. Dels beskrivs det i Lpf 94 att 

”Genom möten med människor från olika traditioner, kulturer och religiösa seder skall eleverna 

fördjupa sin inlevelse i, förståelse och respekt för andra människor.”44 Liknande beskrivning 

återfinns i Lgy 11 där det slås fast att ”De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera 

människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för 

olika sätt att tänka och leva.”45 	

Det som utmärker sig i Lgy 11 och som skiljer sig ifrån den tidigare läroplanen, Lpf 94 är att, 

”Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan 

förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.”46 Det 

centrala innehållet i religionskunskapen för Lgy 11 är likt målen i Lpf 94. I Lpf 94 framkommer 

det att eleven ska efter genomgången kurs kunna redovisa kristendomen och andra 

världsreligionerna samt livsåskådningar, människosyn inom olika religioner, etiska frågor, 

livsåskådningar och elevers egna analyser kring bl.a. de etiska frågorna och livsåskådningarna 

och skapa egna ställningstagande samt motivera en egen ståndpunkt. Till skillnad från Lgy11 där 

det framkommer att kursen ska behandla kristendomen, de övriga världsreligionerna samt 

livsåskådningar, människosyn inom olika religioner, etiska frågor, livsåskådningar och elevers 

egna analyser kring bl.a. de etiska frågorna och livsåskådningarna och skapa egna 

ställningstagande samt motivera en egen ståndpunkt.47	

Skillnad mellan läroplanerna är att i den nuvarande läroplanen Lgy 11 beskrivs det att “ämnet 

religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin 

karaktär tvärvetenskapligt.”48 Det beskrivs även ett antal gånger att undervisningen har som 

centralt innehåll att behandla relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 
																																								 																					
43 Skolverket 2011: 137.	
44 Skolverket 1994: 42.	
45 Skolverket 2011: 137.	
46 Skolverket 2011: 137.	
47 Skolverket 2011: 138. Skolverket 1994: 42.	
48 Skolverket 2011:137.	
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samhällsdebatten och analysera dessa. Detta nämns inte i den föregående läroplanen, Lpf 94. 

Ytterligare en påtaglig skillnad är att i slutet av syftet i religionskunskapen, Lgy 11 har inte 

endast den vetenskapliga aspekten implementerats och omformulerats, utan även att kritiskt 

granska och argumentera har tillämpats. “I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 

analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera.”49 Jämförande 

med religionskunskapen i Lpf 94 beskrivs det i slutet av syftet att, “Eleverna skall öppet få 

diskutera tros- och livsåskådningsfrågor och stimuleras till egna reflektioner och ställnings- 

taganden i livsåskådningsfrågor.“50	

 

 

 
  	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																								 																					
49 Skolverket 2011: 137.	
50 Skolverket 1994: 42.	
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5. Resultat 
	

I resultatet presenteras undersökningen i form utav två olika tabeller med tillhörande beskrivning 

och analys. I tabell 1 presenteras läroböckerna i ordning utifrån årtalen när böckerna publicerades 

för att det ska ge en klar och väldisponerad anblick. Vidare i tabell 2 redogörs det för hur många 

sidor respektive lärobok består utav och hur stort utrymme nyreligiösa rörelser har i läroböckerna 

beräknat på sidantal som sedan har kalkylerats ut i procent. 	

	

5.1 Vilka religioner klassificeras som nyreligiösa rörelser och hur stort utrymme ges de i 
läroböckerna?	
	

Nyreligiösa 
rörelser	

Björlin, Livets 
kurs: 
religionskunskap 
för gymnasiet	
(1996)	

Ring,	Religion 
och sånt: 
religionskunskap 
kurs A (2000)	

Alm, 
Religionskunskap 
för gymnasiet: 
kurs A	(2002)	

Ring, 
Religion - 
helt enkelt	
(2012)	

Tidman, m.fl. 
Relief - livsvägar: 
religionskunskap 
för kurs 1	(2012)	

Rundblom, 
m.fl. Religion. 1 
och 2, Liv och 
mening	(2014)	

New Age	 	 x	 x	 x	 	 x	

Hare Krishna	 x	 	 x	 	 	 	

Mormoner	 x	 	 	 x	 x	 	

Scientologi	 x	 x	 x	 	 	 	

Jehovas 
Vittnen	

x	 	 	 x	 x	 	

Satanism	 	 x	 	 x	 	 	

Livets ord	 x	 	 x	 	 	 	

Wicca	 	 x	 	 	 x	 	
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Moonkyrkan	 x	 	 	 	 	 	

Kreationism	 	 	 	 x	 	 	

Umbanda	 	 	 	 	 x	 	

Rastafari	 	 	 	 x	 	 	

Modern asatro	 	 	 	 	 	 x	

Tabell 1: Vilka religioner betraktar läroböckerna som nyreligiösa rörelser. 

Läromedel	 Totalt antal sidor	 Antal sidor om 
nyreligiösa rörelser	

% inom läromedel	

Björlin, Livets kurs: 
religionskunskap för 
gymnasiet (1996)	

224	 8	 3.6 %	

Ring,	Religion och 
sånt: religionskunskap 
kurs A (2000)	

192	 25	 13,0 %	

Alm, 
Religionskunskap för 
gymnasiet: kurs A 
(2002)	

192	 9	 4,7 %	

Ring, Religion - helt 
enkelt (2012)	

252	 21	 8,3 %	

Tidman, m.fl. Relief - 
livsvägar: 
religionskunskap för 
kurs 1 (2012)	

240	 6	 2,5 %	

Rundblom, m.fl. 
Religion. 1 och 2, Liv 
och mening (2014)	

430	 13	 3,0 %	

Tabell 2: Hur stort utrymme får nyreligiösa rörelser i läroböckerna. 
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5.1.1 Sammanfattning av Tabell 1 och 2 
	
Livets kurs: religionskunskap för gymnasiet: Boken är från år 1996 och av sammanlagt 224 sidor 

presenteras nyreligiösa rörelser på åtta sidor i boken. Kapitlet heter Nya religiösa rörelser och på 

dessa sidor presenteras de nyreligiösa rörelserna: Jehovas vittnen, Hare Krishna, Mormoner, 

Scientologi, Livets ord och Moonkyrkan. Avsnittet fortsätter sedan med att beskriva sekter och 

kapitlet avslutas med en intervju med organisationen FRI (Föreningen Rädda Individen) vilket 

beskrivs i boken som en organisation som hjälper personer ut ur destruktiva sekter och ger stöd 

samt information till de anhöriga.	Denna intervju är tre sidor lång och sista sidan avslutas med 

frågor som berör intervjun. Intervjun med FRI och tillhörande frågor utgör därmed hälften utav 

kapitlets innehåll.51	

Religion och sånt: religionskunskap kurs A: Boken är från år 2000 och i denna bok presenteras 

nyreligiösa rörelser på 25 sidor av sammanlagt 192 sidor. I boken presenteras kapitlet New Age 

på 12 sidor och utav dessa utgör Wicca en halv sida. Sedan finns ett kapitel som behandlar 

Satanism och den gemensamma delen i boken Mitt ibland oss avslutas med ett kapitel om sekter 

där Scientologkyrkan i Sverige presenteras med en faktaruta som rymmer en halv sida.52	

Religionskunskap för gymnasiet: kurs A: Läroboken är från år 2002 och har som huvudrubrik 

Nyandlighet med tre stycken underrubriker som heter Nya religiösa rörelser, New Age och till 

sist Privatreligion. Hela kapitlet Nyandlighet är nio sidor utav bokens sammanlagda 192 sidor. 

Inom kapitlet Nya religiösa rörelser tar boken upp Livets ord, Hare Krishna och Scientologi. 

Sedan beskrivs New Age och avslutningsvis privatreligioner.53	

Religion - helt enkelt: Denna bok är utgiven år 2012 och inom den större rubriken Det lite 

speciella finns underrubrikerna Sekt, Hjärntvätt, Jehovas vittnen, Mormonkyrkan, Kreationism, 

Rastafari, Satanism och New Age. Sammanlagt har kapitlet Det lite speciella 21 sidor utav 

bokens 252 sidor.54	

																																								 																					
51 Björlin, Ola 1996. Livets kurs: religionskunskap för gymnasiet. 1. uppl. Stockholm: 184-191.	
52 Ring, Börge 2000. Religion och sånt: religionskunskap kurs A. 1. uppl. Stockholm: 118-142.	
53 Alm, Lars-Göran 2002. Religionskunskap för gymnasiet: kurs A. 2., rev. uppl. Stockholm: 119-127.	
54 Ring, Börge 2012. Religion - helt enkelt. 1. uppl. Stockholm: 221-241.  	
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Relief - livsvägar: religionskunskap för kurs 1: Läroboken är utgiven år 2012 och har bl.a. en 

större rubrik kallad, Nya religioner som sammanlagt är sex sidor utav bokens 240 sidor. Inom 

Nya religioner tillhör det fyra stycken underrubriker som heter Wicca och Umbanda, Nya 

religioner med Bibeln i centrum, Mormontemplet i Salt Lake city och Jehovas vittnen.55	

Religion. 1 och 2, Liv och mening: Boken är utgiven år 2014 och har totalt 430 sidor. Ett utav 

bokens kapitel om nyreligiösa rörelser heter Nyandliga rörelser, inom detta avsnitt med 13 sidor 

är det New Age och Modern asatro som utgör innehållet i kapitlet.56       	

	

5.1.2 Analys	

	
Vi kan i tabellerna och i den sammanfattande texten av dessa tabeller se att det skiljer sig i 

urvalet av vilka nyreligiösa rörelser som presenteras i läroböckerna. En likhet som går att se i 

resultatet är att den nyreligiösa rörelse som presenteras flest gånger i våra utvalda läroböcker, 

fyra utav sex, och som även får stort utrymme i antal sidor är New Age. Selander skriver att 

läroböckernas kunskapsinnehåll inte alltid är kopplat till läroplanen, utan exempel på andra 

påverkningsfaktorer kan vara tidigare läroböckers utformning och tradition.57 Detta kan vi koppla 

till Härenstam som skriver om hur läroboksförfattarens urval kan påverkas utav det religiösa 

klimatet och den tidsanda som finns i samhället. Även författarens bakgrund och värderingar kan 

vara en påverkande faktor i urvalet utav fakta.58 Den lärobok som utmärker sig är Religion och 

Sånt där New Age får en central roll som nyreligiös rörelse då 12 utav 25 sidor berör denna 

rörelse. Här kan vi se en koppling till att New Age är den nyreligiösa rörelse som presenteras och 

beskrivs i de flesta av de böcker vi har analyserat vilket kan bero på det Frisk skriver i sin artikel 

att New Age är en starkt populär rörelse som är på framväxt i dagens samhälle gentemot den 

nuvarande kristna läran.59 Dessa tankar kan vi även stärka med Hammer som i sin bok skriver att 

																																								 																					
55 Tidman, Nils-Åke & Kerstin, Wallin 2012. Relief - livsvägar: religionskunskap för kurs 1. 2., rev. uppl. Malmö: 
216-221.	
56 Rundblom, Gunilla & Leif, Berg 2014. Religion. 1 och 2, Liv och mening. 2. uppl. Lund: 282-294.	
57 Selander 1988: 19-20.	
58 Härenstam 2000: 119-120,130.	
59 Frisk 1998a: 46.	
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New Age numera utgör vår tids nya folktro då de allra flesta av oss tror på några av de tankar, 

idéer och frågeställningar som vanligtvis förknippas med de nyreligiösa rörelserna.60	

Det vi kan se som häpnadsväckande är att boken Livets kurs: religionskunskap för gymnasiet från 

år 1996 tar upp sex olika nyreligiösa rörelser på två sidor. I de resterande sex sidorna som 

kapitlet innefattar beskrivs vad en sekt är och vad som kännetecknar dessa samt en tre sidor lång 

intervju med organisationen FRI och frågor till denna intervju. Som Otterbeck tar upp i sin artikel 

har läromedelsförfattaren ett begränsat antal sidor, traditioner och lagar att förhålla sig till.61 

Eftersom kapitlet om nya nyreligiösa rörelser ger ett väldigt begränsat utrymme för fakta om de 

olika nyreligiösa rörelserna och indirekt sammanflätar dessa med sekter och FRI går det att 

ifrågasätta ifall denna bok ger en balanserad och korrekt bild av de olika rörelserna. Detta är även 

något som Otterbeck påpekar och han menar att även om författarna har ett begränsat antal sidor 

att förhålla sig till menar han att läroböckerna måste ge ett större perspektiv på det fakta som 

presenteras. Faktafel och klumpiga formuleringar behöver därmed försvinna ur böckerna.62 

Överlag går det att se i tabell 1 och tabell 2 att nyreligiösa rörelser får förhållandevis lite 

utrymme i förhållande till det sammanlagda sidantalet i de olika läroböckerna och att urvalet av 

material är förhållandevis spritt över de olika rörelserna.	

	

5.2 Hur framställs nyreligiösa rörelser och vilken kunskap förmedlas i böckerna?	
	

5.2.1 Björlin, Livets kurs: religionskunskap för gymnasiet (1996)	

	
Björlin definierar nyreligiösa rörelser som en rörelse som har inspirerats utav en eller flera av de 

traditionella religionerna och att det framförallt har utvecklats flera nyreligiösa rörelser som har 

sitt ursprung i den kristna traditionen.63 Björlin skriver hur de nyreligiösa rörelserna kan te sig 

mycket olika men beskriver i stycket senare hur särdrag över dessa rörelser kan hittas och 

jämföras med sekter. “De nya religiösa rörelserna är som synes mycket olika och kommer ur 
																																								 																					
60 Hammer 2004: 324-329.	
61 Otterbeck 2004: 69.	
62 Otterbeck 2004: 70.	
63 Björlin 1996: 184.	
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olika traditioner. Några gemensamma drag kan skönjas hos många av dem, drag som de har 

gemensamma med en del politiska sekter.”64 	

Denna formulering och beskrivning utav de nyreligiösa rörelserna kan bidra till en generalisering 

som gör att eleven kan uppfatta dessa grupper som negativa och destruktiva. Läroboken fortsätter 

kapitlet med att beskriva kännetecken för sekter och påstår även att Livets Ord, Hare Krishna, 

Scientologikyrkan och Jehovas vittnen är exempel på destruktiva sekter.65 Kapitlet avslutas med 

en intervju med FRI som boken beskriver är en förening som ger stöd till anhöriga av 

medlemmar av destruktiva sekter och hjälper personer att ta sig ur dessa.	

Björlin tar även upp den kommersiella aspekten och menar att de flesta utav av de nyreligiösa 

grupperna ställer krav på att medlemmen ska ge utav sina ekonomiska medel för att rörelsen ska 

kunna växa.66 Boken bidrar med att eleven ska kunna arbeta vidare genom att visa på att den 

kritiken som har tagits upp emot de nyreligiösa grupperna även kan riktas mot världsreligionerna. 

Detta kan bidra till att eleverna arbetar vidare med att se likheter och skillnader mellan de 

nyreligiösa rörelserna och världsreligionerna. Att använda läroboken på detta sätt, som ett stöd 

till att bearbeta andra liknande texter menar Hermansson Adler är väldigt viktigt för 

undervisningen.67 	

Det som vi kan se som kritiskt i vår analys av denna bok är att författaren generaliserar de 

nyreligiösa grupperna och liknar dessa med negativt laddade ord som sekt och även skriver ut 

flera rörelser som destruktiva sekter när faktainnehållet om dessa rörelser är mycket liten. Detta 

är något som Otterbeck påpekar som allvarligt och som är ett stort problem i dagens läroböcker. 

Att på få sidor kortfattat beskriva flera nyreligiösa rörelser och sedan likställa flera av dem med 

destruktiva sekter kan ge en felaktig och smal bild utav de olika rörelserna då eleverna inte får ta 

del av ett större perspektiv som Otterbeck menar är en viktig del i läroböckerna.68	

	

																																								 																					
64 Björlin 1996: 185-186.	
65 Björlin 1996 186.	
66 Björlin 1996: 186.	
67 Hermansson Adler 1998: 168.	
68 Otterbeck 2004: 70-71.	
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5.2.2 Ring, Religion och sånt: religionskunskap kurs A (2000)	

	
Boken delar upp religionerna i tre kategorier. Den första kategorin i uppdelningen är nära som 

inkluderar etik, Bibeln, judendomen, kristendom och islam. Dessa anses ligga nära vårt kulturella 

arv. I nästa kategori inkluderas New Age, Satanism och sekter som ligger under benämningen 

mitt ibland oss och beskrivs som en avdelning där boken belyser rörelser och andlighet. 

Lärobokens tredje och sista avslutande del är längre bort där Syd- och Östasiens religioner 

behandlas. Vid definitionen av New Age skriver författaren att “Det går bra att likna New Age 

vid ett smörgåsbord fyllt med olika andliga rätter. Du plockar det du tycker bäst om och tar så lite 

eller mycket du vill.”69 	

Ring beskriver New Age som något generellt där alla anhängare anses tycka och göra likadant. 

Exempel på detta är dessa beskrivningar: “New Age- anhängare menar att jorden är 

misshandlad.”, ”New Age säger att man kan fånga den kosmiska energin.”,	“En återkommande 

tanke bland New Age- anhängare är att människan återföds till flera liv på jorden.”70 Även denna 

bok ger en smal och generaliserad bild över New Age, som Otterbeck påpekar i sin artikel är 

detta en svaghet med dagens läroböcker och det förmedlas därmed inte en hel kunskapsbild av 

denna rörelse för eleverna.71 Bogdan påpekar att det ger en fel beskrivning när New Age beskrivs 

som en rörelse. Ur många perspektiv handlar det inte om en religiös rörelse med en traditionell 

mening. New Age är ingen organisation som det går att bli medlem i och vidare har den ingen 

grundare eller ledare. Det finns inga fasta kriterier för vem som är New Age utövare utan det är 

till och med så att relativt få människor identifierar sig som “New Ageare” på grund utav att 

begreppet är alldagligt och förknippas med något oseriöst och flummigt.72	

I denna lärobok finns det frågor efter varje kapitel som eleverna kan utveckla sin kunskap med 

och leta vidare i andra källmaterial för att kunna svara på frågorna och där med öka sin kunskap. 

Precis som i punkt 6.2.1 Björlin, Livets kurs: religionskunskap för gymnasiet tog vi upp 

Hermansson Adlers artikel där han påpekar vikten av lärobokens användnings område. 

																																								 																					
69 Ring 2000: 124.	
70 Ring 2000: 118-119.	
71 Otterbeck 2004: 70-71.	
72 Bogdan 2015: 490.	
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Läroboken ska användas som stöd för att kunna bearbeta andra textmaterial för att öka elevernas 

kunskap inom specifika ämnen.73	

	

5.2.3 Alm, Religionskunskap för gymnasiet: kurs A (2002) 	

	
När Alm beskriver nyandlighet definieras det i texten med beskrivningen, “Nya religiösa rörelser 

brukar ha en fastställd lära och någon form av församlingar- gemenskaper där människor med 

samma övertygelse träffas regelbundet. New Age, en annan del av nyandligheten, har inte alls 

denna fasta karaktär.”74 Inom kapitlet nyandlighet tar boken inte upp ordet sekt och gör inte 

någon jämförelse mellan nya religiösa rörelser och sekter. Däremot är denna bok en utav två av 

de sammanlagda sex läroböckerna i denna analys som väljer att beskriva de kommersiella 

aspekterna. Inom scientologi som befinner sig i bokens kapitel, nya religiösa rörelser skildras 

ekonomin vid beskrivningen av att studera Hubbards kursprogram, “Ju högre kurserna är desto 

dyrare är de.”75 Vidare beskriver författaren den kommersiella delen av nya religiösa rörelser och 

skriver att “ I den nya gemenskapen bidrar man gärna med sina ekonomiska tillgångar och i 

många fall med sin arbetskraft.”76 	

En utav underkategorierna i lärobokens kapitel nyandlighet är “den negativa bilden” utav nya 

religiösa rörelser. Exempel som tas upp är att det är svårt att gå ur rörelserna, många drabbas av 

ångest och depression och i vissa fall begår de självmord på grund utav trycket.77 Det går att 

koppla till Otterbeck som menar att det problematiska för författarna är att de har ett begränsat 

utrymme och ska på få sidor få med så många religioner och livsåskådningar som möjligt. Det 

kan bidra till något som Otterbeck anser att lärobokstexterna behöver förbättras. Exempel på 

faktorer som behövs tas bort ur böckerna för att det ska ge religioner och livsåskådningar en 

korrekt syn är klumpiga formuleringar, faktafel och egna värderingar.78	

																																								 																					
73 Hermansson Adler 1998: 168.	
74 Alm 2002: 125.	
75 Alm 2002: 124.	
76 Alm 2002: 125.	
77 Alm 2002: 124-125.	
78 Otterbeck 2004: 69-71.	
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Det som bidrar till vidare arbete är att i slutet av kapitlet om nyandlighet presenteras tio stycken 

frågor att diskutera och motivera. Dessa frågor och påståenden är sådana som inte går att finna 

svar på i texten vilket gör att det medverkar till fortsatt arbete kring ämnet.79	

	

5.2.4 Ring, Religion - helt enkelt (2012)	

	
I denna bok ger inte Ring en definition till vad en nyreligiös rörelse är eller hur han vill definiera 

dessa. Författaren placerar rörelser som exempelvis Jehovas vittnen, Mormonkyrkan och New 

Age under kapitel namnet “det lite speciella”.80 Ring ger en förklaring om de religioner som 

utgör bokens urval men ger ingen förklaring till varför dessa kan räknas in som nyreligiösa 

rörelser. Att visa på en definition och en förklaring av varför just detta urval har gjorts menar 

Otterbeck är en viktig punkt för en bra fungerande lärobok.81 	

Ring inleder kapitlet med en förklaring vad en sekt är och vad som kännetecknar dessa och ger 

även en förklaring om hjärntvättning. Författaren ger ett större perspektiv till denna definition 

och menar att begreppet sekt används slarvigt som en benämning på det som vi upplever som 

konstigt eller avvikande.82 Ring använder sig även av avslutande frågor efter varje del i kapitlet 

där det finns frågor för eleven att kunna tänka själv och söka vidare efter annat material för att 

kunna besvara dessa frågor. Att ge ett större perspektiv genom att ifrågasätta användningen utav 

ordet sekt i samband med det som uppfattas som avvikande ger som Otterbeck skriver en vidgad 

syn och perspektiv på textens kunskapsinnehåll och att detta kan bidra till att böckerna inte 

generaliserar och visar en stereotypisk bild utav de nyreligiösa rörelserna.83 Att läroboken 

använder sig utav frågor där eleven får rannsaka sig själva och söka efter andra källor för att 

kunna bearbeta både texten och frågorna är något som Hermansson Adler menar är den primära 

uppgiften för en lärobok.84 Ring gör inga värderingar utan presentera fakta om de rörelser som 

utgör urvalet i boken. Vidare nämns inte heller den kommersiella aspekten som Frisk i sin bok 
																																								 																					
79 Alm 2002: 127.	
80 Ring 2012: 221-241.	
81 Otterbeck 2004: 68-69.	
82 Ring 2012: 222.	
83 Otterbeck 2004: 70-71.	
84 Hermansson Adler 1998: 168.	
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Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv menar är väldigt vanligt inom de 

nyreligiösa rörelserna där medlemmar får betala för kurser, sessioner och vägledning och att 

dessa avgifter finansierar rörelserna. Detta ställer Frisk i jämförelse mot de konventionella 

religionerna. Frisk menar dock att man inte får bortse från att statskyrkan finansieras utav skatter. 

Som exempelvis i Halmstad kommun där kyrkoavgiften i snitt utgör ca 1 % utav den deklarerade 

inkomsten under år 2014. Exempelvis går 200 kr i månaden till kyrkoavgift för den som tjänar 

20000 kr per månad.85	Dessa skattepengar är inget de nyreligiösa rörelserna får ta del av utan 

måste därför finansiera sig själva på något annat sett.86 	

	

5.2.5 Tidman, m.fl. Relief - livsvägar: religionskunskap för kurs 1 (2012)	

	
Relief - livsvägar: religionskunskap för kurs 1 är den lärobok som har minst antal sidor om 

nyreligiösa rörelser inom vårt urval. Det ges sex sidor åt nyreligiösa rörelser eller som bokens 

kapitel väljer att beteckna, nya religioner. Vid en granskning av tabell 2 går det att tolka och se 

att läroboken har sammanlagt 240 sidor vilket kalkyleras till det minsta procentantalet av alla 

läroböcker, 2,5 %.	

I kapitlet om nya religioner beskrivs Wicca, Umbanda, Mormoner och Jehovas vittnen. 

Anmärkningsvärt är att författarna resonerar kring nya religioners framväxt och beskriver 

inledningsvis i kapitlet med egna tankar och uttrycker sina åsikter med orden, “Kanske blir det så 

i en framtid att samma person kan känna sig hemma i flera religioner, bli multireligiös, på samma 

sätt som en person kan ha flera språk som modersmål.”87 Detta är ett exempel på när författarna 

lägger in egna åsikter i sina tolkningar. Oavsett om läroboksförfattarna lägger in egna åsikter i 

texterna eller om det är en mer faktabaserad text är det betydelsefullt att lärare granskar 

läroböckerna kritiskt och inte förlitar sig på allt som framkommer i texterna. Detta påvisar 

rapporten av Skolverket som beskriver problematiken vilket framförs i resultatens undersökning. 

Det beskrivs att vid användning av läroböcker i undervisningen förmodar en övervägande del av 

lärarna att de uppfyller läroplanens mål och principer. Det gör att lärarna lämnar för stort ansvar 
																																								 																					
85 Skatteverket. Hämtad 2015-03-08.	
86 Frisk 1998b: 13.	
87 Tidman & Wallin 2012: 216.	
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till läroboksproducenterna. För att minska denna problematik är det betydelsefullt att lärare och 

kommande lärare ges tillfälle till att öka kunskapen när det kommer till att välja, analysera och 

ställa sig kritiskt mot andra källor.88	

	

5.2.6 Rundblom, m.fl. Religion. 1 och 2, Liv och mening (2014)	

	
Författarna till denna bok tar upp de två religionerna modern asatro och New Age i kapitlet 

“Nyandliga rörelser”.89 Även i denna bok ger författarna inte någon definition utav vad de menar 

med nyandliga rörelser utan placerar dessa två religioner i detta fack. Som vi nämnt tidigare 

nämner Otterbeck att definiera och förklara sitt urval är viktigt för att sedan kunna ge eleverna en 

bättre kunskapsbild över de områden som behandlas i boken.90 Författarna definierar dock New 

Age med ett smörgåsbord av andlighet där personen i fråga kan välja vad som passar denna 

bäst.91 Att beskriva något som ett smörgåsbord kan uppfattas som nedvärderande för utövarna 

även om det inte var författarnas intention kan detta ses som en klumpig fakta formulering som 

Otterbeck menar kan fakta i böckerna misstolkas och uppfattas på fel sätt.92 	

Rundblom och Berg uttrycker i vissa delar sina egna åsikter som exempelvis: 	

Det går naturligtvis att förutspå precis vad som helst. De drömmar som inte slår in är det 

ingen som kommer ihåg. Och säger man tillräckligt många gånger att en stor katastrof står för 

dörren blir man naturligtvis förr eller senare sannspådd. Ju grumligare och mer svårtolkad en 

dröm är, desto större är chansen att den “slår in”.93	

Genom att uttrycka sina egna åsikter menar Otterbeck kan bidra till att det vidgade perspektivet 

försvinner och att detta kan bidra till en smal och felaktig kunskapsbild. Otterbeck menar att 

																																								 																					
88 Skolverket 2006: 10-11.	
89 Rundblom & Berg 2014: 282-294.	
90 Otterbeck 2004: 68-69.	
91 Rundblom & Berg 2014: 287.	
92 Otterbeck 2004: 70-71.	
93 Rundblom & Berg 2014: 290-291.	
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läromedelsförfattaren ska undersöka sin fakta så att den blir så korrekt som möjligt och därmed 

bidra till att egna åsikter och klumpiga formuleringar inte förstör innehållet.94	

Rundblom och Berg har frågor som avslutar varje kapitel med både frågor som behandlar 

lärobokstexternas innehåll men även frågor som bidrar till vidare bearbetning utav ämnet. Detta 

är något som Hermansson Adler påpekar som mycket positivt och lärobokens uppgift är inte att 

stå för alla fakta utan den ska bidra till att eleverna måste bearbeta andra källor och material för 

att kunna vidga sin kunskap.95	

	

5.3 Likheter och skillnader mellan läroböckerna  
	
	
De nyreligiösa rörelserna beskrivs generellt i läroböckerna som “lite speciella” och udda jämfört 

med världsreligionerna. Vidare beskrivs det att de nyreligiösa rörelserna ofta har inspirerats och 

utvecklats av de äldre religionerna och att dessa traditioner har anpassats för att passa den 

specifika rörelsen. Inom nyreligiösa rörelser jämförs New Age med ett smörgåsbord. I läroboken 

Religion och sånt: religionskunskap kurs A står det att, “Det går bra att likna New Age vid ett 

smörgåsbord fyllt med olika andliga rätter.”96 Trots tidsspannet skriver Rundblom och Berg i 

Religion. 1 och 2, Liv och mening att, “Det som brukar kallas New age är i själva verket ett 

smörgåsbord av andlighet, där man kan vandra runt och smaka på de olika rätterna, men där man 

också kan välja bort det som inte tilltalar en.”97	

Denna tendens går att se i 3.5 Tidigare forskningen som vi har presenterat i vår studie. Kamali 

hävdar att läroböckerna skapar ett vi-och-dem förhållande mellan den “kristna västvärlden” och 

minoritetsgrupper. Kamali menar vidare i sin studie att dessa förhållanden som läroböckerna 

skapar, bidrar till en skev och stereotypisk bild utav andra religioner som sedan avspeglar sig i 

samhället.98 Även Otterbeck påpekar en genomgående tendens inom läroböckerna där 

																																								 																					
94 Otterbeck 2004: 70-71.	
95 Hermansson Adler 1998: 168.	
96 Ring 2000: 124.	
97 Rundblom & Berg 2014: 287.	
98 Kamali 2006: 49-50, 93-95.	
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läroboksförfattarna ofta håller sig till den rådande läromedelstradition som finns och allt som 

oftast behåller “gammal” fakta. Otterbeck menar på att religioner är föränderliga i sina perspektiv 

och genom att läroböckerna behåller “gammal” fakta bildas det en skev och icke 

verklighetstrogen kunskapsbild bland eleverna.99 	

En likhet som vi kan se mellan böckerna Livets Kurs från år 1996 och Religions och sånt från år 

2000 är hur begreppet sekt likställs med de nyreligiösa rörelserna. Detta skiljer sig markant från 

de nyare böckerna där det enbart är boken Religion - helt enkelt från 2012 som nämner begreppet 

sekt med de nyreligiösa rörelserna. Skillnaden i denna bok är att Ring menar att begreppet sekt 

används slarvigt för att benämna de rörelser som samhället anser vara udda eller avvikande. Han 

menar att genom att sätta denna etikett på en rörelse behöver den därefter inte beskrivas eller 

förklaras mer.100 Att de äldre läroböckerna beskriver nyreligiösa rörelser som sekter kan bero på 

det som Härenstam skriver om hur läroboksförfattarens urval kan påverkas utav det religiösa 

klimatet och den tidsanda som finns i samhället. Även författarens bakgrund och värderingar kan 

vara en påverkande faktor i urvalet utav fakta.101 Denna aspekt påpekar även Selander som även 

han menar att lärobokens urval bestäms utifrån den tidsanda som finns i samhället men även 

också hur innehållet i läroböckerna inte ändras utan ofta finns samma fakta kvar under en längre 

tid med enbart få tillägg.102 	

En likhet som finns mellan de två läroböckerna Relief- Livsvägar: religionskunskap för kurs 1 

från år 2012 och Religion 1 & 2, liv och mening från år 2014 är att nyreligiösa rörelser har minst 

procentuellt utrymme i texterna. Dessa böcker är de senaste utgivna läroböckerna och är inom 

undersökningen de enda som har egna värderingar med i beskrivningen om nyreligiösa rörelser, 

vilket skiljer sig ifrån de andra läroböckerna i vår analys. Tidman och Wallin skriver 

inledningsvis i kapitlet, Nya religioner, att: “Kanske blir det så i en framtid att samma person kan 

känna sig hemma i flera religioner, bli multireligiös, på samma sätt som en person kan ha flera 

																																								 																					
99 Otterbeck 2004: 70-71.	
100 Ring 2012: 222.	
101 Härenstam 2000: 119-120, 130.	
102 Selander 1988: 19-20.	
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språk som modersmål.”103 I kapitlet New Age- den nya tidsåldern? beskrivs bland annat 

tankeöverföring, varsel och sanndrömmar där författarna Rundblom och Berg skriver att: 	

Det går naturligtvis att förutspå precis vad som helst. De drömmar som inte slår in är det ingen 

som kommer ihåg. Och säger man tillräckligt många gånger att en stor katastrof står för dörren 

blir man naturligtvis förr eller senare sannspådd. Ju grumligare och mer svårtolkad en dröm är, 

desto större är chansen att den “slår in”.104	

Detta skiljer sig från de andra böckerna där författarna inte tar hjälp av sina egna åsikter för att 

kunna beskriva de nyreligiösa rörelserna. Otterbeck påpekar författarnas problematik med att det 

finns begränsat utrymme, att de ska försöka täcka många olika religioner och livsåskådningar och 

att de ska följa olika lagar och styrdokument. Vidare menar ändå Otterbeck att texterna måste 

göras bättre utifrån att belysa en mer mångsidig syn på de olika religionerna och att det inte finns 

ett homogent tankesystem. Även faktafel, klumpiga formuleringar och egna värderingar av 

författarna måste tas ur böckerna för att kunna ge en så korrekt och mångsidig syn av 

religionerna.105 	

En koppling som kan göras här tar stöd i det Selander skriver om hur läroboksförfattarna och 

förlagen själva väljer ut de texter som de anser ska vara med i boken.106 Även om dessa två 

böcker är i framkant med totalt antal sidor, i vårt urval, så utgör nyreligiösa rörelser minst 

procentuell plats i dessa böcker. Hammer skriver att nyreligiösa rörelser numera utgör vår tids 

nya folktro då många av våra nya livstankar utgår från nyreligiösa föreställningar.107 Att 

nyreligiösa rörelser därmed utgör en så liten del utav dessa nya läroböcker kan tolkas som att 

författarna har gjort ett medvetet val att bortse från dessa rörelser och att deras egna värderingar 

därför kan bli tydliga i deras texter.	

En likhet mellan läroböckerna är att alla förutom Relief- Livsvägar: religionskunskap för kurs 1 

använder sig utav frågor i slutet av varje kapitel som bidrar till att eleverna kan arbeta vidare med 

det kunskapsstoff som läroböckerna bidrar med. Detta menar Hermansson Adler är lärobokens 
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främsta uppgift i skolan, genom att böckerna bidrar till att eleven måste söka sig till externa 

källor för att kritiskt kunna granska och vidare bearbeta andra texter.108 	

Den kommersiella beskrivningen i läroböckerna är en aspekt som skiljer sig mellan böckerna. 

Det är enbart i böckerna Livets kurs från år 1996 och i Religionskunskap för gymnasiet: kurs A 

som är ifrån år 2002 där den kommersiella aspekten beskrivs som en del utav de nyreligiösa 

rörelserna. Denna aspekt är något Frisk lyfter i sin bok som väldigt vanlig när de nyreligiösa 

rörelserna diskuteras i samhället. Frisk beskriver dock denna aspekt som något nödvändigt för att 

dessa rörelser ska kunna finansieras då de inte får ta del utav kyrkoavgift som den Svenska 

kyrkan och deras medlemmar får ta del utav.109 Detta skiljer sig dock från läroböckernas 

beskrivning utav denna aspekt. Läroböckerna lyfter detta som ett tvång för att medlemmarna i 

rörelserna ska få anses som en trogen anhängare. Som exempelvis i Livet kurs från år 1996, ”De 

ställer höga krav på sina medlemmar, både att de skall ge av sin tid och av sina ekonomiska 

medel för att rörelsen ska kunna växa.”110 	

	 	 		 		 		 	 	 	 	

5.4 Motsvarar läroböckernas kunskap de mål som finns i respektive kursplan? 	
	
Eleverna ska enligt målen i Lpf 94 kunna redovisa insikter i livsåskådningars huvudtankar, 

värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder samt kunna beskriva hur de tar sig i uttryck 

i människors sätt att tänka och handla.111 Det är två läroböcker i vårt urval som kopplar 

nyreligiösa rörelser till ordet sekt. Det ger en stereotypisk bild vilket författaren Kamali stärker i 

sin studie och menar att förhållanden som läroböckerna skapar, bidrar till en skev bild utav andra 

religioner som sedan avspeglar sig i samhället.112 Nyreligiös rörelse är ett begrepp som är en 

översättning av det engelska begreppet “new religious movement” och har introducerats just för 

att undvika begrepp som exempelvis sekt och kult.113 Genom att ge denna bild utav de 

nyreligiösa rörelserna kan det bli problematiskt för eleven att kunna redovisa nyanserade insikter 
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om dessa rörelsers huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och hur dessa tar uttryck 

i människors tankar och handlingar. För att eleven ska kunna ge dessa nyanserade insikter kan 

det krävas att läroböckerna ger flera olika perspektiv av de nyreligiösa rörelserna och inte enbart 

beskriver dem som ”andliga smörgåsbord” eller sekter. Att ge en mer mångsidig syn av 

religioner är en punkt som Otterbeck menar att läroboksförfattarna behöver förbättra. Han menar 

att ingen religion har ett homogent tankesystem som generellt kan beskriva alla utövare inom de 

olika religionerna.114 	

	

Eleven ska även, enligt Lpf 94, kunna reflektera och argumentera kring existentiella frågor inom 

livsåskådningar och kunna motivera sin egen ståndpunkt, med respekt för andra människors 

livsuppfattning. De läroböcker vi har analyserat med Lpf 94 som aktuell läroplan, bidrar alla till 

att eleven ska kunna arbeta vidare med andra material för att kunna bilda sig en egen uppfattning 

kring de nyreligiösa rörelserna. Detta sker genom att författarna har skrivit avslutande frågor till 

kapitlet. Ett exempel på att böckerna lever upp till detta kunskapsmål kan ses i boken Livets kurs 

där författaren Björlin skriver, ”Det finns skäl att fundera ordentligt på den här kritiken av de nya 

religionerna, som delvis också kan tillämpas på de stora världsreligionerna.”115 Detta gör att 

eleven själv kan söka efter mer information och kan på så vis kritiskt förhålla sig till den 

information som ges i läroboken men även kring den information som eleven själv har sökt upp. 

Samt att eleven kan reflektera över likheter och skillnader mellan de nyreligiösa rörelserna och 

världsreligionerna.	

	

Till viss del uppfyller läroböckerna de kunskapsmål som står i Lpf 94. Böckerna ger eleven 

möjligheten till att reflektera och argumentera kring olika livsfrågor men också genom att kunna 

jämföra dem med världsreligionerna. Det läroböckerna har svårigheter med är att uppfylla är att 

ge eleven insikter kring huvudtankar, värderingar, traditioner och uttrycksformer som människors 

tankar och handlingar tar uttryck från. Detta kan vi se genom att böckerna ger ett homogent 

tankesätt där de nyreligiösa rörelserna antingen beskrivs som ett ”andligt smörgåsbord” eller som 

en sekt där människor bryts ner och tvingas bistå rörelsen med pengar. 	
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En problematik vi kan se när vi jämför läroböckernas innehåll med betygskriteriet godkänt i 

religionskunskap A är att eleverna med enbart hjälp utav läroboken här svårt att uppnå detta 

betyg. Det står i Betygsboken 2: om betygskriterier i ett nytt betygssystem för gymnasieskolan 

och gymnasial vuxenutbildning att eleven kan redovisa elementära insikter i livsåskådningars 

huvudtankar och uttryckssätt samt uttrycker viss tolerans gentemot andra synsätt, känner till 

enkla etiska resonemang som de kan ta ställning till. Samt applicera det i vardagliga situationer 

och att eleven har en viss insikt i hur de egna värderingarna påverka samhället.116 Det blir svårt 

att helt uppfylla kraven för betygskriteriet godkänt med hjälp utav läroböckerna eftersom de ger 

en begränsad och generell beskrivning utav nyreligiösa rörelser. Livets kurs beskriver inte 

huvudtankar och insikter inom de nyreligiösa rörelserna. Det blir därmed problematiskt för 

eleverna att kunna redovisa och argumentera olika synsätt och huvudtankar som finns inom de 

nyreligiösa rörelserna. Böckerna Religion och sånt samt Religionskunskap för gymnasiet: kurs A 

ligger närmast att uppnå kunskapsmålen samt betygskriterierna. De lyfter till viss del olika 

huvudtankar inom de olika rörelserna och etiska resonemang som kan appliceras på de vardagliga 

situationerna. Men då de beskriver de nyreligiösa rörelserna på ett generaliserat sätt och även 

likställer de nyreligiösa rörelserna med sekter krävs det att eleven intar ett kritiskt 

förhållningssätt för att kunna uppfylla betygskriterierna. 	

	

Läroplanen, Lgy 11, skriver att ”De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera 

människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för 

olika sätt att tänka och leva.”117 Båda läroplanerna främjar till en personlig föreställning kring 

elevernas förståelse för andra människors värderingar och trosföreställningar. Härenstam hävdar 

att den svenska skolan inte ska arbeta med en konfessionell religionsundervisning och 

ifrågasätter ifall det är relevant att i så stor utsträckning ägna sig åt att etikettera och klassificera 

fenomen i andra religioner. Kunskapssynen som står i läroplanen bygger på förståelse vilket 

motsätter sig till den kunskapssyn som framkommer i läroböckerna.118 Religionsvetaren Carl 
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Olivestam skriver att religionsundervisningen än idag är faktabaserad istället för 

förståelsebaserad vilket motsätter läroplanen och syftet i kunskapsmålen samt att eleverna vill ha 

mer diskussioner om livsfrågor i undervisningen.119 I Lgy 11 framkommer det inom kursmålen 

och riktlinjerna för religionskunskapen att undervisningen ska ge utrymme åt andra alternativa 

religioner och livsåskådningar.120 	

	
De tre läroböckerna med Lgy 11 som aktuell läroplan ges det ett begränsat utrymme åt 

nyreligiösa rörelser. Det kan därmed bli svårt att nå upp till det centrala innehållet där det står att 

kursen ska behandla olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur det påverkar individen och 

grupper. Olika människosyn inom och mellan religioner samt relation till socioekonomisk 

bakgrund, etnicitet, kön och sexualitet.121 Läroböckerna som är utgivna efter år 2011 skriver 

varken om etnicitet, kön och sexualitet som är en punkt i det centrala innehållet som kursen ska 

behandla. Socioekonomisk bakgrund ska behandlas i kursen religionskunskap 1 men det är ingen 

lärobok som skriver om detta trots att den socioekonomiska aspekten är vanligt förekommande i 

beskrivningen av de nyreligiösa rörelserna.122 Läroböckerna uppfyller kunskapsmålen till viss del 

genom att beskriva olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck i individen 

och grupper. Läroböckerna brister i det centrala innehållet där det står att eleven skall 

argumentera och reflektera kring etiska frågor och livsåskådningar, tolkningar och analys av 

olika teorier och modeller inom normativ etik. Etiska samt moraliska förhållningssätt om vad 

som är ett gott liv och vad ett gott samhälle kan vara.123 Dessa punkter i det centrala innehållet 

kräver en mer mångsidig syn av de nyreligiösa rörelserna än vad läroböckerna presenterar. 

Otterbeck påpekar i sin artikel att detta är en svaghet med dagens läroböcker och det förmedlas 

därmed inte en hel kunskapsbild av denna rörelse för eleverna.124 Då det i läroböckerna Relief - 

livsvägar: religionskunskap för kurs 1 och Religion. 1 och 2, Liv och mening framkommer egna 

värderingar och klumpiga formuleringar kan detta generera till att eleverna bilder sig en felaktig 

kunskapsbild över de nyreligiösa rörelserna. När vi jämför kunskapskraven för betyg E i 
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religionskunskap 1 med de kapitel som behandlar de nyreligiösa rörelserna ser vi liknande 

tendenser när vi analyserade det centrala innehållet. Eleverna kan få det svårt att uppnå de kraven 

som behandlar de argumenterande delarna om etiska värderingar. Detta på grund utav att 

läroböckerna till stor del inte behandlar etiska frågor som berör de nyreligiösa rörelsernas 

värderingar. 	
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6. Diskussion 
	
	
Ett påtagligt fenomen i vårt resultat är att läroböckerna motsvarar kunskapsmålen och 

betygskriterierna till viss del, men har svårt att helt uppfylla kraven som står i läroplanerna. Dels 

på grund utav att innehållet av nyreligiösa rörelser får en begränsad del i antal procent i 

läroböckerna jämfört mot världsreligionerna. Men vi har även kunnat se att kunskapen som 

förmedlas i läroböckerna om de nyreligiösa rörelserna inte lever upp till de krav som beskrivs i 

både i kunskapsmålen och i betygskriterierna. De kraven som behandlar delarna om etiska 

förhållningssätt och argumentation är som vi kan se i vår analys det som saknas. Det mångsidiga 

perspektivet är en aspekt som saknas i de läroböcker som vi har analyserat och detta är en aspekt 

som kan bidra till att argumentationen försvinner då läroböckerna ofta ger ett homogent 

tankesystem utav de nyreligiösa rörelserna. Det etiska perspektivet genomsyrar och utgör en stor 

del utav kunskapsmålen för läroplanerna. Att det i läroböckerna därmed framkommer egna 

värderingar och formuleringar som bidrar till att särställa dessa rörelser som negativa, udda och 

speciella är något som kan påverka elevernas inställning negativt till dessa rörelser. De båda 

läroplanerna skriver att undervisningen ska vila på en demokratisk grund och alla människors 

lika värde och frihet. Läroplanerna skriver även att ingen skall behöva utsättas för diskriminering 

på̊ grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.125 Som nämnt tidigare i vårt 

resultat framkommer det också att nyreligiösa rörelser framställs med klumpiga formuleringar 

och jämförs med exempelvis sekter. En jämförelse som även framkommer i vår undersökning är 

som Bogdan skriver att ett vanligt sätt att beskriva New Age är jämförelsen med ett andligt 

smörgåsbord och trots denna beskrivning samt begränsade utrymme som det får i läroböckerna är 

New Age i dagens läge så pass integrerat i samhället att nyandliga rörelser kan talas som vår tids 

folktro.126	

	
Eftersom nyreligiösa rörelser får ett begränsat utrymme i läroböckerna, en allmän beskrivning 

och där det förekommer egna åsikter av författarna i läroböckerna kan detta leda till en 

problematik i undervisningen. Det kan bli problematiskt eftersom att det inte finns någon nämnd 
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som granskar läroböckerna samt att lärarna ger ett stort förtroende till läroböckerna som 

undervisningen präglas utav. Skolverket beskriver denna problematik och hävdar att lärarna 

lämnar över ett stort förtroende på läroboksproducenterna. Det framkommer även i 

undersökningen att närmare hälften instämmer helt eller delvis om att undervisningen präglas för 

mycket av läroböckerna. Skolverket menar att det framöver kommer att ställas höga krav på 

lärarna att ha ett kritiskt tänkande till läroböckerna. Därmed är det angeläget att lärare och 

kommande lärare ges möjlighet till att öka sin lärdom när det kommer till att utse, analysera samt 

ställa sig kritiskt mot läroböcker och läromedel.127	

	
I resultatet av Tabell 1: Vilka religioner betraktar läroböckerna som nyreligiösa rörelser, är det 

påtagligt att det är flera läroböcker som nämner få nyreligiösa rörelser i läroböckerna. Den 

senaste utgivna läroboken i vårt urval är Rundblom och Berg från år 2014 och som exempelvis 

endast beskriver New Age och Modern asatro. Det nämns få nyreligiösa rörelser trots att Bogdan 

påpekar att det är en stor mångfald inom ramarna kring det som kallas för nya religiösa rörelser. 

Det finns alltifrån en extrem form av individinriktad andlig tradition, till hierarkiska och 

auktoritära rörelser, rörelser som tar avstånd från samhället och de som tvärtom finner 

möjligheter i samhället, rörelser som ses som destruktiva samt en del rörelser som ser sig själva 

som en ny religion, listan kan bli lång och flera exempel går att räkna upp kring nyandlighetens 

mångfasetterade och variationsrika natur.128 I Tabell 3: Matris för textanalys har vi analyserat 

läroböckernas kommersiella aspekt. Där endast två av sex läroböcker beskriver den kommersiella 

aspekten i samband med nyreligiösa rörelser. I jämförelse med det som Bogdan skriver om 

nyreligiösa rörelser, där han menar att inom New Age- rörelsen har det genomgått en radikal 

kommersialisering. Från att New Age började som en idealistisk och icke kommersiell rörelse 

som var kritiskt till samhällets materialism övergick New Age till att bli en av de mest 

kommersialiserade former av religion som finns i dagens samhälle.129  	
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Som vi nämnt tidigare i studien är läroboken den dominerande kunskapskällan i undervisningen 

och läraren lämnar därför stort förtroende till läroboksproducenterna.130 Problemet med detta är 

att det numera inte finns en statlig nämnd som granskar och tillhandahåller listor över godkända 

läroböcker. När nämnden Statens institution för läromedelsgranskning (SIL) av riksdag och 

regering beslutades att bli nerlagd skulle denna granskning bli en del utav Skolverkets uppdrag. 	

	
Denna granskning utav läroböcker menar didaktik-professorerna Staffan Selander och Ann-

Christine Juhlin Svensson, i sin artikel Produktionsstödet i framtiden, inte har blivit en del utav 

Skolverket.131 Genom detta beslut har ett stort ansvar lagts på lärarna då de måste genomföra en 

noga granskning för att synliggöra att de läroböckerna som de använder lever upp till läroplanens 

mål som Skolverket har fastställt. Genom att ta del utav denna information och genom 

granskningen utav vår egna undersökning har vi kunnat se en problematisk cirkel. Skolverket har 

satt upp mål och riktlinjer som lärare förväntas uppfylla i sin undervisning men en granskning 

utav läromedel förekommer inte även om forskning pekar på att läroboken är det läromedel som 

dominerar urvalet i undervisningen. Lärarna lägger stort förtroende till att 

läromedelsproducenterna gör ett gediget arbete i sin kunskapssökning och i sina urval. Men som 

vårt resultat visar uppfyller inte läroböcker helt till de kunskapsmål och betygskriterier som står i 

Lpf 94 och Lgy 11. Detta leder till att arbetet och granskningen utav läroböcker hamnar hos 

lärarna. Genom vår studie har vi kunnat belysa problematiken med lärobokens kunskap och urval 

samt framhäva hur viktig lärarens arbete är med den kritiska granskningen. Eftersom det 

förutsätts att kunskapen som läroboken förmedlar lever upp till de kunskapsmål och 

betygskriterier som ska prägla undervisningen.	
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Selander. Läromedel i den decentraliserade gymnasieskolan. Uppsala: 169.	
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Bilaga 1	

Läromedel	 Hur definierar 
författaren 
nyreligiösa 
rörelser?	

Beskrivs sekt i 
samband med 
nyreligiösa 
rörelser?	

	

Uttrycker 
författaren egna 
åsikter?	

Bidrar texten till 
vidare arbete?	

Hur framställs den 
kommersiella aspekten 
inom nyreligiösa 
rörelser?	

Björlin, 	

Livets 
kurs: 
religionsku
nskap för 
gymnasiet 
(1996)	

“Ofta har de 
inspirerats av en 
eller flera av de 
“gamla” 
religionerna i 
landet,[...]. Man 
talar i sådana fall 
om synkretism, 
religionsblandning.[
...] Många 
alternativ inom 
framförallt kristen 
tradition har 
utvecklats.”(s.184).	

“De nya religiösa 
rörelserna är som 
synes mycket olika 
och kommer ur 
olika traditioner. 
Några gemensamma 
drag kan skönjas 
hos många av dem, 
drag som de har 
gemensamma med 
en del politiska 
sekter.”(s.185-186).	

Nej, men däremot 
generaliseras de 
nyreligiösa rörelserna 
och likställs med 
destruktiva sekter. 	

 Ja. “Det finns skäl att 
fundera ordentligt på 
den här kritiken av de 
nya religionerna, som 
delvis också kan 
tillämpas på de stora 
världsreligionerna.” 
(s.187).	

Läroboken beskriver att 
nyreligiösa rörelser har 
gemensamma dra med 
politiska sekter och 
skriver att: “De ställer 
höga krav på sina 
medlemmar, både att de 
skall ge av sin tid och av 
sina ekonomiska medel 
för att rörelsen ska kunna 
växa.”(s.186). 	

Ring,	

Religion 
och sånt: 
religionsku
nskap kurs 
A (2000)	

Författaren 
benämner inte 
nyreligiösa rörelser 
utan har istället ett 
kapitel om New 
Age. “Det går bra 
att likna New Age 
vid ett smörgåsbord 
fyllt med olika 
andliga rätter.” 
(s.124)	

Boken delas upp i 
New Age, Satanism 
och tillsist Sekter. 
En underkategori 
inom sekter är döpt 
till, “Är sekter 
farliga?” och 
beskrivs som att “ 
Det finns sekter 
som är nedbrytande 
mot sina 
medlemmar och 
utgör ett stort hot 
mot demokratin.” 
(s.140)	

Nej, däremot beskrivs 
New Age som något 
generellt där alla 
anhängare anses 
tycka och göra 
likadant.  

Exempel på detta är 
dessa beskrivningar: 
“New Age- 
anhängare menar att 
jorden är 
misshandlad.”  

“New Age säger att 
man kan fånga den 
kosmiska energin.”	

“En återkommande 
tanke bland New 
Age- anhängare är att 
människan återföds 
till flera liv på 
jorden.”(s.118-119)	

Det återkommer frågor 
eller påståenden att 
fundera på vid varje 
avslutande kapitel och 
förekommer även efter 
underrubrikerna i de 
större kapitlen.	

Den kommersiella 
aspekten uttrycks inte i 
texterna. 	
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Alm, 	

Religionsk
unskap för 
gymnasiet: 
kurs A 
(2002)	

Boken är uppdelad i 
Nya religiösa 
rörelser, New Age 
och privatreligion 
som ingår i kapitlet 
Nyandlighet. Dessa 
rörelser beskrivs 
som att, “Nya 
religiösa rörelser 
brukar ha en 
fastställd lära och 
någon form av 
församlingar- 
gemenskaper där 
människor med 
samma övertygelse 
träffas regelbundet. 
New Age, en annan 
del av 
nyandligheten, har 
inte alls denna fasta 
karaktär.”(s.125)	

Nej, det tas inte 
upp.	

Nej.	 Kapitlet avslutas med 
10 frågor som berör 
nyandlighet.	

Nya religiösa rörelser 
delas upp i 
underkategorier där en 
utav dessa är scientologi 
och ekonomi skildras vid 
beskrivningen av att 
studera Hubbards 
kursprogram. “Ju högre 
kurserna är desto dyrare 
är de.”(s.124)	

Vidare beskriver 
författaren den 
kommersiella delen av 
nya religiösa rörelser och 
skriver att “ I den nya 
gemenskapen bidrar man 
gärna med sina 
ekonomiska tillgångar 
och i många fall med sin 
arbetskraft.”(s.125)	

Ring, 	

Religion - 
helt enkelt 
(2012)	

Nyreligiösa rörelser 
beskrivs i 
underkapitlet “Det 
lite speciella” här 
tar man upp Jehovas 
vittnen, 
Mormonkyrkan, 
Kreationism, 
Rastafari, Satanism 
och New Age.   	

Ja men, “Ordet sekt 
används lite slarvigt 
för att på ett 
förenklat sätt tala 
om att det handlar 
om, som man 
tycker, en konstig 
grupp. Det fungerar 
som en stämpel och 
sedan behöver man 
inte förklara mer.” 
(s.222)	

Nej.	 Författaren har två 
kategorier av frågor en 
kategori behandlar 
textens fakta medan 
den andra kategorin 
kräver mer fundering 
från elev och att eleven 
undersöker olika 
perspektiv. 	

Den kommersiella 
aspekten uttrycks inte i 
texterna. 	

Tidman, 
m.fl. 	

Relief - 
livsvägar: 
religionsku
nskap för 
kurs 1 
(2012)	

Nyreligiösa rörelser 
definieras genom 
“nya religioner” 
däribland ingår 
Wicca, Umbanda, 
Mormoner och 
Jehovas vittnen. 	

Nej.	 Ja författarna skriver 
att, “Kanske blir det 
så i en framtid att 
samma person kan 
känna sig hemma i 
flera religioner, bli 
multireligiös, på 
samma sätt som en 
person kan ha flera 
språk som 
modersmål.”(s.216)	

Nej.	 Den kommersiella 
aspekten uttrycks inte i 
texterna. 	
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Tabell 3: Matris för textanalys	

	

	

Rundblom
, m.fl. 
Religion. 1 
och 2, Liv 
och 
mening 
(2014)	

Nyreligiösa rörelser 
benämns som 
“nyandliga 
rörelser”. I boken 
nämns modern 
asatro och New 
Age. 	

“Det som brukar 
kallas New age är i 
själva verket ett 
smörgåsbord av 
andlighet, där man 
kan vandra runt och 
smaka på de olika 
rätterna, men där 
man också kan välja 
bort det som inte 
tilltalar en.”(s.287)	

Nej.	 “Det går naturligtvis 
att förutspå precis vad 
som helst. De 
drömmar som inte 
slår in är det ingen 
som kommer ihåg. 
Och säger man 
tillräckligt många 
gånger att en stor 
katastrof står för 
dörren blir man 
naturligtvis förr eller 
senare sannspådd. Ju 
grumligare och mer 
svårtolkad en dröm 
är, desto större är 
chansen att den “slår 
in”.”(s.290-291)	

Ja, det finns frågor som 
behandlar texten men 
också frågor där eleven 
måste söka sig till annat 
material för att ta reda 
på svaret.	

Den kommersiella 
aspekten uttrycks inte i 
texterna. 	
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