
 
 

  

  

Sekulära livsåskådningar och 
nyreligiösa rörelser i läromedel 

En studie av olika läromedels presentation av nyreligiösa 
rörelser och sekulära livsåskådningar 

Fredrik Sundin  
Umeå universitet VT2017  
institutionen för idé- och samhällsstudier 
Examensarbete för ämneslärarexamen i religion 30 hp 
Handledare: Hanna Zipernovszky  



 
 

  



 
 

Abstract 

This essay aims to examine textbooks and digital textbooks for how they present new 

religious movements and secular world view in upper secondary school in Sweden. This essay 

also strives to examine if this presentation is non-confessional or non-religious. These results 

will then be compared between traditional textbooks and the digital textbooks. In total six 

textbooks are included in the study where of three are traditional and three are digital.  

The study shows that the textbooks are presenting new religious movements and secular 

world view from a historical and a character based perspective in most cases, the digital being 

less so. It has also shown that the digital textbooks don’t include new religious movements 

and that the traditional textbooks might be non-religious concerning secular life views and not 

at all concerning the new religious movements. For the digital textbooks, the results are 

inconclusive.  
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1. Inledning  

1.1 Introduktion   

Den svenska skolan har under de senaste tjugo åren genomgått stora förändringar. 

Läroplanerna har kommit och gått, betygsystemet har förändrats och de verktyg som skolorna 

använder sig av har förändrats. Under början av 2000-talet då jag själv var elev så var 

datorerna i skolan endast till för att skriva på och det var alltid kö till dessa stora klumpiga 

vita burkar som ofta fanns i ett rum avsett enbart för datorer. Idag så har de flesta skolorna 

helt gått över till att ge ut elevdatorer vilka eleverna själva får förfoga över och använda sig av 

i sin undervisning.1 Dessa datorer brukas då både till att skriva på och för att samla in fakta 

och förståelse. Två funktioner som tidigare uppfylldes av penna och papper samt de läromedel 

som eleverna fick ut av sin lärare. De traditionella läromedlen finns kvar då många skolor inte 

har råd med digitala läromedel eller väljer att använda de traditionella av andra skäl, men 

datorns plats i skolan, som elevens ständiga verktyg och plattform för studierna har blivit mer 

eller mindre en självklarhet idag.  

Läromedlen är ett av lärarens många verktyg för att kunna bedriva undervisning, och troligen 

det mest betydelsefulla, då det länge har varit den mest tillgängliga källan till information för 

eleverna, näst efter läraren själv. Med de digitala källornas intåg, så som bland annat 

Wikipedia och andra internet källor, som eleverna kan komma åt dygnet runt och som kan 

uppdateras dagligen, men som kan vara ofullständiga eller tvetydiga, så ökar lärarens behov 

av att ha verktyg som är aktuella och som inte faller efter kvalitetsmässigt. Med dessa internet 

källor kommer även fler insikter och tankar kring religion, positiva som negativa, vilket kan 

leda till att eleverna får förutfattade meningar om de olika delar som finns inom 

religionskunskapsämnet. Det leder till att läraren även behöver ett verktyg som objektivt 

återberättar den fakta och förståelse som ingår i ämnet, men följer detta viktiga verktyg, 

läromedlet, Skolverkets krav om en icke-konfessionell utbildning eller har läromedlen blivit 

icke-religiösa?   

Religionsundervisningen ska vara icke-konfessionell och ska syfta till att:  
ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar 
och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i 
ett samhälle präglat av mångfald.2 

                                                 
1Kjällander, Susanne, En dator per elev: lärande i en digital skolmiljö, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. 
2https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftr
ycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 Hämtad 2017-04-20. 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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I sin avhandling Religious education in contemporary pluralistic Sweden 3 så visar Karin 

Kittelmann Flensner på att den svenska skolan börjat uppvisa en icke-religiös tendens istället 

för den icke-konfessionella som skollagen 4 tydligt påvisar ska vara gällande. Kittelmann 

Flensner visar, genom en sekulär diskurs med fokus på den didaktiska triangeln5, att den 

svenska religionsundervisningen tenderar till att vara icke-religiös i helklass, men mer 

nyanserad och andlig vid de tillfällen studien inte berörde en helklass, som t.ex. vid arbete i 

smågrupper eller enskilt. Jag har ställt mig frågan om detta kommer sig av lärarnas urval av 

undervisningen, elevernas tidigare upplevelser eller om det sitter i de verktyg som läraren 

använder sig av vid undervisningen.   

Med att de digitala läromedlen gör sitt intåg i klassrummet så ökar kravet på läraren att 

granska dessa innan de kan användas i klassrummet. Att hinna detta kan vara svårt för läraren 

då det tar tid att gå igenom dessa läromedel. Ofta är det arbetslag med lärare som beslutar om 

vilka läromedel som ska köpas in och skolornas ekonomi spelar in den med. En problematik 

som kan spela stor roll för den enskilde lärarens profession om hen inte kan välja ett 

läromedel som håller en god kvalitet gällande fakta och förståelse eller gällande hur eleverna 

kan använda sig av dessa läromedel. Detta är högaktuellt idag då vi har ett stort antal 

nyanlända personer i Sverige som ska ta del av den svenska skolans undervisning och då även 

religionskunskapen vars syfte är att belysa denna mångfald och påvisa människors rätt till att 

vara olika. 

  

                                                 
3Kittelmann Flensner, Karin, Religious education in contemporary pluralistic Sweden, Department of 
Literature, History of Ideas, and Religion, University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2015,Göteborg, 2015. 
4 SFS 2010:800. Skollag.  
5Den didaktiska triangeln används såväl i didaktisk forskning som i praktisk didaktisk litteratur för att beskriva 
didaktikens grundfrågor vad-hur-varför. Se t.ex. Uljens, Michael (red.), Didaktik: teori, reflektion och praktik, 
Studentlitteratur, Lund, 1997 och Schoenfeld, Alan. Problematizing the didactic triangle. ZDM. 2012. Sida 
587- 599.  
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1.2 Syfte & frågeställningar  

1.2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur läromedel presenterar nyreligiösa rörelser och 

sekulära livsåskådningar för religionsundervisningen i Sverige i förhållande till icke-

konfessionella och icke-religiösa uttryck. Arbetet syftar även till att belysa skillnader och 

likheter, i detta avseende, mellan ett urval av traditionella läromedel och de digitala 

läromedlen. 

 

1.2.2 Frågeställningar: 

- Vad presenteras faktamässigt om nyreligiösa rörelser och sekulära livsåskådningar, 

samt hur presenteras dessa i läromedlen?  

- Hur förhåller sig läromedlen till Skolverkets krav på att vara icke-konfessionell 

inom områdena nyreligiösa rörelser och sekulära livsåskådningar? 

- Skiljer sig digitala läromedel från traditionella läromedel i hur de presenterar 

nyreligiösa rörelser och sekulära livsåskådningar?  
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1.3 Metod och metoddiskussion 

1.3.1 Metod 

Då syftet med detta arbete är att undersöka hur läromedel presenterar nyreligiösa rörelser 

och sekulära livsåskådningar så kommer studien att vara kvalitativ och för jämförandet så 

kommer en komparativ metod att användas. Kvalitativa studier är alltid tolkande och så 

även i detta arbete. I boken Kvalitativ metod och vetenskapsteori6 så beskrivs begreppet 

kvalitet som att det ”är den väsentliga karaktären eller egenskapen hos någonting; kvantitet 

är mängden av denna karaktär eller egenskap.”7 Vidare så påvisas det att begreppet har att 

göra med hur något är beskaffat, det vill säga att alla empiriska fenomen är kvalitativa och 

har en beskaffenhet, en egenskap, oavsett om vi har någon kunskap om den eller ej.8 

Den kvalitativa metod som används i arbetet är Hellspongs kunskapskritiska metod9, vilken 

syftar till att få fram den kunskap en viss text ger och granska denna kritiskt, ett syfte som 

utökas i denna studie till att även behandla granskningen av bilder och urval av fakta. 

Frågorna som denna metod använder sig av är riktade mot sex olika typer av frågor så som 

frågeställningar, kunskap, relevans, metod, prövning och värdering. Totalt handlar det om 

tjugosex exempelfrågor i metoden, dock är vissa av dessa missvisande för detta arbete och 

kommer inte nyttjas. De frågor som kommer användas i sin helhet är frågorna tre till nio, 

tolv, sjutton till nitton, tjugoett, tjugotvå samt tjugofyra till tjugosex.   

Läromedlen kommer att prövas emot dessa frågor för att få fram ett hanterbart material 

gällande de nyreligiösa rörelserna och sekulära livsåskådningarna, ett material som sedan 

enligt samma premisser går att jämföra mellan läromedlen.  

Frågorna tre till nio, används för att få fram vad texterna säger om nyreligiösa rörelser och de 

sekulära livsåskådningarna. Detta för att få fram en bild av huruvida denna kunskap är 

vinklad, nyanserad eller objektiv.  

3. Vad för sorts kunskaper ger texten? Hör de hemma i en bestämd vetenskap? Vilken? Eller i 
flera? Eller ger texten kunskaper av ett annat slag, kanske en religiös erfarenhet, vardagslivets 
iakttagelser eller den kollektiva klokhet som ett kulturarv förmedlar? Vad gör att du uppfattar 
textens kunskapsinnehåll som exempelvis vetenskapligt, religiöst, vardagligt eller traditionellt? 

4. Ger texten nya kunskaper – nya fakta, nya iakttagelser, nya tolkningar av gamla iakttagelser, 
nya förklaringar, nya begrepp, nya bidrag till teorier och tankemodeller? Eller rör det sig om 
bekräftelser av tidigare kunskaper? Eller ifrågasättande av dem? 

                                                 
6Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund, 
1994. 
7Starrin & Svensson (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 1994. Sida 21. 
8Starrin & Svensson (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 1994. Sida 21. 
9Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001. Sida 142-146.  



5 
 

5. Möter vi en kunskap med anspråk på att gälla allmänt, för allt och alla av ett visst slag, alltså en 
generell kunskap (”Alla kroppar utövar gravitation”)? Eller handlar det om kunskap om något 
enskilt – en viss individ, en viss händelse, ett visst konstverk (”Rubens målade den här tavlan”)? 
Då är det en specifik kunskap. 

6. Hur fast och exakt är den kunskap som texten vill ge? Skulle den kunna prövas empiriskt – 
genom olika typer av systematisk observation? Eller är det en poetisk, mångtydig, lös och öppen, 
av den sort vi möter i skönlitteraturen? 

7. Handlar det om en kunskap som framträder genom att texten gestaltar olika förhållanden, alltså 
visar upp hur de är, som en pjäs eller en roman, snarare än beskriver dem, alltså direkt påstår att 
något är si eller så? 

8. En fråga som är besläktad med den förra är följande: Vad är det intressanta med texten som 
kunskapsmodell? Är det att den presenterar ett antal fakta och idéer? Eller är det hur den utvecklar 
sitt ämne – att den visar på ett fruktbart sätt att tänka och resonera? 

9. Gör den kunskap som texten vill förmedla anspråk på att vara objektiv, så alla kan dela och 
bekräfta den? Eller tillåter den sig vara subjektiv, så att den bara gäller ur en viss persons 
synvinkel?10  

Dessa frågor behandlar då en del av den första frågeställningen och frågorna kommer 

användas för att utröna om den kunskap som presenteras är vinklad mot att vara generell 

kunskap eller specifik kunskap. 

Frågorna sjutton och arton, är till för att få fram vilken kunskap som presenteras.  

17. Styrs textens kunskapsbildning av vissa centrala begrepp och tankemodeller? Hur ser de ut? 

18. Finns det några grundläggande bilder eller berättelser som strukturerar textens kunskap?11 

Dessa båda frågor kommer att användas för att få fram hur bilderna förstärker den fakta som 

presenteras i läromedlen. 

Frågorna nitton och tjugoett till tjugofyra, behandlar hur någon går tillväga för att pröva 

textens innehåll.  

19. Hur bör man gå tillväga för att pröva det texten säger? Kan man göra kontrollerade iakttagelser 
för att se om det stämmer? Vilka i så fall? Kan man jämföra med sin egen livserfarenhet? Vad 
skulle då vara relevant? Kan man dra framställningar och se om de hävdar en liknande mening? 
[…] 

21. Får texten dig att ompröva något som du tänkt tidigare? Vad betyder den revisionen för din 
samlade verklighetsbild? Är den helt marginell eller mer central? 

22. Hur benägen är texten att självkritiskt pröva sina egna resultat? Ställer den dem mot andra 
möjliga sakförhållanden, tolkningar, förklaringar eller teorier? […] 

24. Hur argumenterar texten för sin uppfattning? Är argumenten övertygande? Går det att finna bra 
motargument?12 

Dessa frågor används för att utröna om kunskapen som ges är objektiv och om den är 

tolkningsbar.  

                                                 
10Hellspong. Metoder för brukstextanalys, 2001. Sida 143-144. 
11Hellspong. Metoder för brukstextanalys, 2001. Sida 144.  
12Hellspong. Metoder för brukstextanalys, 2001. Sida 144-145. 
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De sista frågorna som används är tjugofem och tjugosex, vilka behandlar det didaktiska 

värdet i texten. 

25. Ger texten värdefull kunskap? På vilket sätt? 

26. Vad lärde du dig mest hos texten – vad den hade att säga eller hur den sade det?13  

Både skollagen och läroplanen ger stöd för frågorna om dessa texters kunskap är värdefull 

eller om vi lärde oss något av dem.  De kan då ställas för att utröna om texternas vinkel på 

kunskapen kan ifrågasättas från den vinkeln.14  

Samtliga läromedel kommer att behandlas kronologiskt, det vill säga de kommer granskas 

kapitel för kapitel, om möjligt i de digitala läromedlen15 och definitivt i de traditionella 

läromedlen. 

Den första frågeställningen kommer att besvaras genom en presentation av vad de olika 

läromedlen innehåller gällande nyreligiösa rörelser och sekulära livsåskådningar, vidare 

kommer denna frågeställning även att behandlas med fokus på beskrivande text, bilder och 

allmänt hur de presenterats.16  

Den andra frågeställningen kommer att besvaras genom samma kunskapskritiska analys i 

vilken resultatet av den första frågeställningen kommer att granskas för att utröna om den 

fakta som läromedlen tar upp är icke-konfessionell. Detta för att få fram om läromedlen 

följer skollagen gällande att undervisningen ska vara icke-konfessionell och inte icke-

religiös.  

Den tredje frågeställningen kommer att besvaras genom en komparativ analys mellan de 

traditionella läromedlen och de digitala läromedlen. Denna jämförelse utgår ifrån den första 

frågeställningens resultat och kommer behandla både det som faktamässigt togs upp och 

dels vad som läromedlen inte tog upp. I fråga det förflutna 17  så beskrivs det att en 

komparativ metod går ut på att ”[u]rskilja det generella från det unika, kvantitativt 

(omfattning av fenomenet) eller (viktigast!) kvalitativt.” 18  samt att den är till för att 

upptäcka betydelsefulla fenomen, processer och förklaringar. Metoden kommer i denna 

                                                 
13Hellspong. Metoder för brukstextanalys, 2001. Sida 146.  
14Hellspong. Metoder för brukstextanalys, 2001. Sida 142-146.   
15Se Begreppsdefinitioner på sida 6.  
16Hellspong. Metoder för brukstextanalys, 2001. Sida 142-146.  
17Dahlgren, Stellan & Florén, Anders, Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna 
historieforskningen, Studentlitteratur, Lund, 1996.  
18Dahlgren & Florén, Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna historieforskningen, 1996. Sida 
199.  
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studie att användas för att få fram faktamässiga skillnader mellan de digitala och de 

traditionella läromedlen.19  

1.3.2 Metoddiskussion 

Valet av metod baseras på att det är fakta och vinkling av fakta som ska plockas ut ur 

läromedlen och den kunskapskritiska analysen gör att det går att få ut denna fakta ur 

läromedlen samt att ställa de frågor som synliggör eventuella vinklingar av denna fakta. En 

Hermeneutisk metod20 hade fungerat den med, men då hermeneutik mer syftar till att förstå 

meningar i språk än att urskilja fakta och dess vinklingar så hade det varit riskabelt att 

använda denna hermeneutik som hade kunnat ge mer en ”tolkning av” istället för 

”förståelse för” och då stranda studien vid analysen. Dessutom så har den kunskapskritiska 

metoden fördelen av att kunna användas mer löpande i resultatdelen då den genom sina 

frågor lyfter ut det som behövs och inte stannar upp och tolkar ordformuleringen eller 

avsikten med texten, en avsikt som trots allt bör vara att ge elever ny kunskap om 

nyreligiösa rörelser och sekulära livsåskådningar.  

Gällande den komparativa metoden så är det den mest lämpad för att jämföra dessa då den 

baseras i att just jämföra fakta och förståelse för att urskilja skillnader och det unika i 

respektive läromedel.  

1.4 Begreppsdefinitioner 

Begreppet läromedel har beskrivits av Sture Långström och Ulf Viklund 21  som ”ett 

pedagogiskt hjälpmedel som kan användas direkt i undervisning”22 och som återskapar eller 

reproducerar kunskap, inte skapar ny kunskap. I detta så sker alltid ett urval och 

avgränsningar. Vidare så beskrivs läromedel av Staffan Selander som ”[e]n pedagogisk text 

[som] är producerad för en bestämd institutionaliserad användning.” 23  Dessa båda 

beskrivningar av läromedel pekar på att begreppet bör vara reglerat, men Skolverkets 

hemsida säger följande ”[i]ngen centralt fastställd definition av läromedel finns idag men i 

skolförordningen från 1971 beskrevs läromedel som alla de resurser som kan användas i en 

                                                 
19Dahlgren & Florén, Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna historieforskningen, 1996. Sida 
195-199. 
20Andersson, Sten, Om positivism och hermeneutik: en introduktion i vetenskapsteori, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2014.  
21Långström, Sture & Viklund, Ulf, Praktisk lärarkunskap, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006. 
22Långström & Viklund, Praktisk lärarkunskap, 2006. Sida 101.  
23Selander, Staffan, Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-
1985, Studentlitteratur, Lund, 1988 
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undervisningssituation”.24 Detta ger ett brett begrepp som kan omfatta allt material, oavsett 

dess kvalitet eller syfte. För denna studie så kommer begreppet läromedel att innehålla 

endast material producerat specifikt för att vara heltäckande för den gymnasiegemensamma 

kursen religionskunskap 1, den vanligaste av de religionskurser som undervisas på 

gymnasiet. Begreppet läromedel kommer att användas i två varianter, traditionella 

läromedel och digitala läromedel.  

Traditionella läromedel åsyftar i första hand den läromedelsbok som skolor i regel köper in 

som fysiskt exemplar och delar ut till eleverna. Om något annat läromedel som inte faller in 

under beskrivningen för digitala läromedel men är av vikt för denna studie så kommer 

dessa falla in under beskrivningen traditionella läromedel.  

Digitala läromedel avser endast de läromedel som har digitalt material och inte de 

läromedel där den traditionella boken finns som digital kopia. I de fall det handlar om en 

digital kopia så kommer det benämnas som ett digitaliserat läromedel. Dessa kommer att 

behandlas som traditionella läromedel eftersom deras innehåll ska vara identiskt med det 

innehåll som presenteras i pappersversionen av det läromedlet.  

Med nyreligiösa rörelser så avses framför allt de rörelser som beskrivits som just 

nyreligiösa rörelser (new religious movements) av bland annat i Nationalencyklopedin25 

som: 

grupper med anknytning till kristen tradition, t.ex. Guds barn (nuvarande 
Familjen) och Moonrörelsen (nuvarande Familjefederationen för världsfred och 
enighet), som grupper med bakgrund i Indiens religioner, t.ex. Krishnarörelsen, 
Bhagwanrörelsen (nuvarande Oshorörelsen) och transcendental meditation samt 
grupper med nyskapade ideologier som Scientologikyrkan. Flera av rörelserna 
har organiserats kring starka grundare och ledare, men har levt kvar även efter 
dessa ledares död. Många har internationell prägel, och såväl individer som 
resurser förflyttas mellan olika arbetsfält. Det finns dock också specifikt 
nordiska rörelser, som Linbu-rörelsen och Sveriges Asatrosamfund (en 1990-
talsrörelse). En del av de nyreligiösa rörelserna vill inte kalla sig för religiösa 
rörelser. En orsak är att dessa ofta är mer upplevelsecentrerade än centrerade 
kring trosföreställningar; en annan att en del av dem rör sig i ett slags 
gränstrakter mellan religion och terapi, eller mellan metafysik och psykologi.26 
 

                                                 
24http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690 
Hämtad 2017-01-30. 
25http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nyreligi%C3%B6sa-
r%C3%B6relser Hämtad 2017-01-20.  
26http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nyreligi%C3%B6sa-r%C3%B6relser Hämtad 
2017-04-20.  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nyreligi%C3%B6sa-r%C3%B6relser
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nyreligi%C3%B6sa-r%C3%B6relser
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nyreligi%C3%B6sa-r%C3%B6relser
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I boken de nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen?27 Av Liselotte Frisk så beskrivs 

nya religiösa rörelser som ”en paraplybeteckning som man använt inom den akademiska 

världen de senaste decennierna, men det finns ingen klar definition av vilka rörelser som 

omfattas av den – eller hur länge.”28 Frisk pekar dessutom i sin bok Nyreligiositet i Sverige: 

ett religionsvetenskapligt perspektiv 29 på att de tre begrepp som bygger upp ordet i sig 

själva kan vara problematiska vilket gör att begreppet nyreligiösa rörelser ofta är flytande. 

Vidare pekar Frisk på att ”[p]opulärt benämns ofta en del av de nya religiösa rörelserna 

sekter eller kulter.”30 samt då att dessa begrepp ska vara allmänt vedertagna, men att det 

finns olika definitioner även på dessa, men då begreppen sekt och kult oftast är negativt 

laddade så vinner vi inget på att använda oss av dem.31  

I denna studie så kommer begreppet nyreligiösa rörelser och inte dess äldre variant nya 

religiösa rörelser att användas. Nyreligiösa rörelser kommer att användas utifrån denna 

beskrivning för att identifiera nyreligiösa rörelser i samtliga läromedel. Samtliga 

nyreligiösa rörelser som inte är en etablerad världsreligion som läromedlen tar upp kommer 

att granskas i denna studie.  

Även begreppen sekt och kult kommer att ingå i det granskade materialet, men begreppen i 

sig kommer att behandlas som nyreligiösa rörelser i analysen.  

Begreppen sekulär och sekulariserad beskrivs av Nationalencyklopedin (NE) som 

”världslig, i motsats till andlig eller kyrklig”32 och begreppen kommer att användas i denna 

betydelse i studien. Undantaget är om läromedlen använder detta begrepp annorlunda. Om 

så sker kommer det att nämnas i resultatet.  

Begreppet sekulära livsåskådningar tas inte upp av NE i sin helhet, men begreppet 

livsåskådningar finns med och beskrivs som  

de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har avgörande betydelse för en 
övergripande bild av människan och världen och som bildar ett centralt värderingssystem och ger 
uttryck åt en grundhållning. En viktig del av livsåskådningen utgör människosynen.33 

                                                 
27Frisk, Liselotte, De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen?: en studie av Scientologi-kyrkan, Guds 
Barn, Hare Krishna-rörelsen, Moon-rörelsen och Bhagwan-rörelsen och deras utveckling över tid, Nya Doxa, 
Nora, 2007.  
28Frisk, De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen? 2007. Sida 9.   
29Frisk, Liselotte, Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv, Nya Doxa, Nora, 1998.  
30Frisk, Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv, 1998. Sida 14.  
31Frisk, Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv, 1998 Sida 11-14.  
32http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sekul%C3%A4r Hämtad 2017-04-21.  
33http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/livs%C3%A5sk%C3%A5dning Hämtad 2017-04-
21.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sekul%C3%A4r
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/livs%C3%A5sk%C3%A5dning
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Då begreppen sekulär och livsåskådningar kombineras så ger det en god bild över vad som 

åsyftas med sekulära livsåskådningar och det är i denna betydelse som begreppet kommer 

att användas i studien, så vida inte läromedlen väljer att använda dessa begrepp annorlunda. 

Om så sker kommer det att nämnas i resultatet.  

Begreppet Icke-konfessionell innebär, då det används i kontexten för undervisning, att 

undervisningen inte ska vara konfessionell. Med konfessionell så syftar begreppet till  att 

betyda ”bekännelsetrogen […] som avser religiös bekännelse”. 34  För undervisningen 

innebär det att läraren och undervisningsmaterialet inte får vara religiös, det vill säga 

läraren får inte predika eller framföra sina egna åsikter gällande de olika religionerna och 

livsåskådningarna. Skolverket beskriver det som att det inte får förekomma religiösa inslag. 

Det är i denna bemärkelse som begreppet kommer att användas.35  

Begreppet Icke-religiös finns inte beskrivet av ordböcker så som NE, men begreppet 

religiös syftar till att en person är troende. Begreppet Icke-religiös syftar då till en person 

som inte är religiös och då har någon annan form av livsåskådning än de religiösa och det är 

så begreppet kommer att användas i detta arbete.  

1.5 Teoretiska utgångspunkter och hypotes 

1.5.1 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie utgår ifrån två teoretiska utgångspunkter. Den första av utgångspunkterna för 

denna studie är att gymnasieskolorna har börjat att använda digitala läromedel och att dessa 

är relativt obeprövade. Detta backas upp av Björn Sjödén som i sin bok What makes good 

educational software? 36 beskriver det som ”[m]ore research is needed”37 något som kan tas 

för sant gällande nästan all forskning kring läromedel, men specifikt för de digitala 

läromedlen som har börjat ta stor plats i skolorna.38 

I kontrast till Sjödén så finns det på Skolverkets hemsida flertalet flikar under ämnet 

läromedel som beskriver vad läromedel är, hur de kan användas, hur forskningen påverkar 

dessa, hur IT-verktyg förändrar undervisningen, hur läromedel har förändrats över tid samt 

huruvida forskarna är överens eller inte i dessa olika ämnen. För hela temat om läromedel 

så har ett dussin olika forskare varit med och gett sina expertutlåtande, dock endast en per 

                                                 
34http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/konfessionell Hämtad 2017-04-25. 
35https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolan-och-kyrkan-1.162940 Hämtad 2017-04-25.  
36Sjödén, Björn, What makes good educational software?, Cognitive Studies, Department of Philosophy, Lund 
University, Diss. (sammanfattning),Lund, 2015.  
37Sjödén, What makes good educational software?, 2015. Sida 31-32. 
38Sjödén, What makes good educational software?, 2015. Sida 15-32.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/konfessionell
https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolan-och-kyrkan-1.162940
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ämnesområde, till exempel så har Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms 

universitet, gett expertutlåtande för formuleringen av vad läromedel är. Vidare så är texten 

övergripande för all skolgång, samtliga årskurser från förskola till gymnasiet, något som 

gör det problematiskt att använda sig av deras information då olika nivåer i 

utbildningsväsendet har olika läromedel och olika utbildningskrav. Som avslutande 

notering kan även påpekas att texterna är formulerade för att inte ge några definitiva svar 

utan lämnar i hög grad läsaren själv att tolka dessa.39 

Läraren, och i förlängningen då läromedlen, ska följa skollagen, i vilken det står att:  

6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-
konfessionell. 

7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara 
icke- konfessionell.40 

Att utbildningen ska vara icke-konfessionell är inkluderat i samtliga delar av undervisningen, 

det vill säga både läraren och det undervisningsmaterial som används för att bedriva 

undervisningen. Huruvida lärarna följer skollagen eller inte kommer inte att behandlas, men i 

slutändan är det läraren som väljer ut det material som ingår i undervisningen, det vill säga de 

läromedel som brukas i undervisningen. I Karin Kittelmann Flensners avhandling Religious 

education in contemporary pluralistic Sweden41så påvisas det att det händer att lärare bryter 

detta icke-konfessionella krav och uppvisar en icke-religiös tendens inför sin klass. 42 

Kittelmann Flensners är verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion på 

humanistiska fakulteten inom Göteborgs universitet och hennes avhandling behandlar 

diskurser inom religionskunskap. Totalt delas arbetet in i fyra diskurser, en sekulär, en 

spirituell, en svensk och en med varierande diskurser.43  

Den andra utgångspunkten är att läromedlen är en del av den didaktiska triangeln, vilken kan 

beskrivas på två sätt. I det första som Skolverket valt att använda sig av så innehåller den 

didaktiska triangeln delarna innehåll, syfte och metod vilka tillsammans bildar 

undervisningen. På Skolverkets hemsida finns en rudimentär bild på den didaktiska triangeln 

samt texten: 
Undervisningen påverkas alltså av elevernas och lärarnas identiteter, erfarenheter och samhällssyn. 
Därmed handlar didaktiska frågor både om att få en förståelse av de erfarenheter som personer 

                                                 
39http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel 2017-02-02.  
40SFS 2010:800. Skollag. §6-7.  
41Kittelmann Flensner, Religious education in contemporary pluralistic Sweden, 2015. 
42Kittelmann Flensner, Religious education in contemporary pluralistic Sweden, 2015. Sida 118.  
43Kittelmann Flensner, Religious education in contemporary pluralistic Sweden, 2015. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel


12 
 

som ingår i lärandemiljöer (läroboksförfattare, lärare och elever) har och av deras åsikter om 
undervisningens innehåll.44  

Det andra sättet att se på denna triangel är att den består av eleven, läraren och det material 

som används i undervisningen. Detta andra sätt har illustrerats av bland annat Alan 

Schoenfeld i boken Problematizing the didactic triangle45  som tre cirklar som överlappar 

varandra och ger ett mittfält i vilka de tre sammanstrålar som en triangel.46  

Utifrån dessa båda modeller över den didaktiska triangeln så går det att granska läromedlen 

utifrån samma perspektiv som Kittelmann Flensner har i sin sekulariseringsdiskurs, även om 

detta arbete behandlar läromedel och inte någon form av diskurs. Detta då de granskade 

läromedlen är granskade ur ett kunskapskritiskt perspektiv och inte genom muntlig interaktion 

mellan två parter. I Kittelmann Flensners resultat så påvisas det att både elever och lärare i 

helklass oftare än vid andra tillfällen tenderar till att vara icke-religiösa medans de i små 

grupper och enskilt oftare uppvisar en mer spirituellt nyanserad syn på religion, om än en 

sekulariserad sådan.47  

Vidare så är detta arbete öppet för att denna icke-religiösa syn inte går att återfinna i 

läromedlen utan kommer ur läraren, eleverna och deras sociala samspel i klassrummet. Dock 

så brukar lärare tendera till att använda läromedel som en form av grundstruktur i 

undervisningen. Något som styrks av Skolverkets beskrivning att ”i vissa ämnen är 

läromedlet, oftast en lärobok, ryggraden som löper genom hela undervisningen, medan man i 

andra ämnen använder läromedlen som referenser att hämta fakta ur.”48 Detta pekar på att 

läromedel är i bruk och ofta styr undervisningen. Skolverket särskiljer historia och matematik 

som de ämnen som är mest styrda av läromedel, men lämnar i övrigt öppet för att andra 

ämnen hanteras olika av olika lärare. I kandidatuppsatsen Hur används läromedel i lärarens 

arbete?49 från 2007 så visar Cecilia Holmgren, Eleonore Johansson och Maria Björklund på 

att av de 47 svarande behöriga lärarna så använder sig cirka 60% av läromedlen i hög grad 

både för planeringen och i undervisningen och nära 40% i låg grad. Något som stödjer 

Skolverkets syn på att läromedlen är en viktig del av undervisningens utformning.  

                                                 
44https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik Hämtad 2017-04-26. 
45Schoenfeld, Alan. Problematizing the didactic triangle. ZDM. 2012. 
46Schoenfeld, Problematizing the didactic triangle. 2012. Sida 587- 599. 
47Kittelmann Flensner, Religious education in contemporary pluralistic Sweden, 2015. 
48https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-
styra-undervisningen-1.181693 Hämtad 2017-04-21. 
49Maria Björklund, Cecilia Holmgren och Eleonore Johansson. Hur används läromedel i lärarens arbete? – 
En kvantitativ studie med kvalitativa inslag med fokus på läroböcker. Kandidatuppsats. Handledare: Birgitta 
Odelfors. Örebro universitet. 2006.  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-styra-undervisningen-1.181693
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-styra-undervisningen-1.181693
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1.5.2 Hypotes 

Hypotesen är dels att läromedlen är en av tre grundstenar i den didaktiska triangeln, något 

som gör att de påverkar undervisningen, och dels att läromedlen kan ha del i att 

undervisningen verkar kunna vara mer icke-religiös än icke konfessionell.  

1.6 Källmaterial och källkritik  

De läromedel som ingår i denna studie är sex stycken varav tre är traditionella och tre är 

digitala. De tre traditionella läromedlen är: Under samma himmel. Religionskunskap för 

gymnasieskolan50 av Ola Björlin och Ulf Jämterud, Religion och andra livsåskådningar: 

religionskunskap 1 och 251  av Börje Ring samt Lika och unika: om mening, värde och tro52 

av Olof Franck. Urvalet av dessa tre baseras på att de dels har tillkommit eller uppdaterats 

för att stämma med LGY11. 

Det första traditionella läromedlet är Under samma himmel. Religionskunskap för 

gymnasieskolan 53  av Ola Björlin och Ulf Jämterud vilket utkom 2013 och ”[s]kildrar 

mångfalden av livsåskådningar”54 samt att läromedlet ”i stor utsträckning har sitt fokus på 

den livs- och trosvärld som just nu formas och kommer till uttryck i Sverige”. 55 Båda 

delarna är intressanta för denna studie. 

Det andra traditionella läromedlet är Religion och andra livsåskådningar: religionskunskap 

1 och 256  av Börje Ring och utkom 2015. Läromedlet fokuserar på frågor kring religion så 

som ”[g]år det att blanda religiös tro och andra livsåskådningar? Bör man istället tala om 

livshållning eller livstolkning istället för livsåskådning?”57 

Det tredje traditionella läromedlet är Lika och unika : om mening, värde och tro58 av Olof 

Franck och utgivet 2015. Detta läromedel finns både som traditionellt läromedel och som 

digitaliserad version. I denna studie så granskas endast den traditionella versionen. 

Läromedlet är uppbyggd i tre delar med mening och värde som den första, etik som det 

andra och världsreligionerna som det tredje.59  

                                                 
50Björlin, Ola & Jämterud, Ulf, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 1. uppl. 2013. 
51Ring, Börge, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2], 1. uppl. 2015. 
52Franck, Olof. Lika och unika: om mening, värde och tro. Lund: Studentlitteratur. 2015.  
53Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan. 2013. 
54Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan. 2013. Baksida.  
55Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan. 2013. Baksida.  
56Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2]. 2015. 
57Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2]. 2015. 
58Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. 
59https://www.studentlitteratur.se/#produkt/56652 Hämtad 2017-01-02. 

https://www.studentlitteratur.se/#produkt/56652
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Urvalet av de tre digitala läromedel baseras helt och fullt på att de är tillgängliga för 

granskningen genom antingen en prövotid 60  eller genom att införskaffa en licens. 

Ytterligare ett digitalt läromedel fanns, men dess förlag lämnar inte ut licens till högskolor, 

universitet, studenter eller privatpersoner utan hänvisar då till lokala bokhandlare eller två 

online butiker vilka saluför deras interaktiva bok, men inte det mer specifika digitala 

materialet.61 

Utöver dessa så finns det en uppsjö av läromedel som är digitaliserade och som då även är 

traditionella varav några ett, Lika och unika: om mening, värde och tro62, kommer att 

användas, men då under traditionella läromedel. Även läromedlet Religionskunskap 1 är 

digitaliserat, dock så kommer det granskas digitalt då det har ett kapitel om nyreligiösa 

rörelser som endast finns med i den digitala versionen av läromedlet, delen om sekulära 

livsåskådningar återfinns i båda delarna, men kommer även den att behandlas i digital form. 

Att de digitala läromedlen är nya och relativt oprövade är i sig inte ett problem, men att 

ignorera att det kan vara problematiskt går inte. Problematiken kan finnas i att då de är 

oprövade så har de inte granskats mycket nog, vare sig faktamässigt eller ur en didaktisk 

synvinkel. Huruvida texterna brister kring faktadelarna är ett av studiens mål, och givetvis 

kommer det belysas om så skulle vara uppenbart, dock så är religionsämnet ofta 

tolkningsbart och urvalet av stoff kan, och kommer, diskuteras utifrån möjligheten att det 

går att tolka materialet på olika sätt. De tre digitala läromedlen är: Religionskunskap 1: om 

mening, värde och tro 63  av Olof Franck, Digilär 64  och Nationalencyklopedin: 

Religionskunskap 1.65 

Det första digitala läromedlet är Religionskunskap 1: om mening, värde och tro 66 av Olof 

Franck. Detta läromedel delar författare med det traditionella läromedlet Lika och unika : 

om mening, värde och tro67och ges ut av Studentlitteratur AB baserat i Lund. Dessa båda 

läromedel uppvisar tydliga likheter, för att undvika upprepningar så kommer endast 

skillnader att lyftas i resultatdelen.  Religionskunskap 1 : om mening, värde och tro68 har ett 

                                                 
60Läromedlet Digilär har två veckors prövotid och Nationalencyklopedins läromedel har tidsbegränsad tillgång 
genom avtal med Umeå universitet vilket upphör den 30/6 2017.  
61https://www.gleerups.se/support/sa-handlar-du Hämtad 2017-01-05. 
62Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. 
63https://www.studentlitteratur.se/#produkt/56652 Hämtad 2017-04-24. 
64https://digilär.se/  Hämtad 2017-01-02.  
65http://www.ne.se/info/skolor/l%C3%A4romedel/gymnasiet-religionskunskap Hämtad 2017-01-02.  
66https://www.studentlitteratur.se/#produkt/56652 Hämtad 2017-04-24. 
67Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. 
68https://www.studentlitteratur.se/#produkt/56652 Hämtad 2017-01-02.  

https://www.gleerups.se/support/sa-handlar-du
https://www.studentlitteratur.se/#produkt/56652
https://digilär.se/
http://www.ne.se/info/skolor/l%C3%A4romedel/gymnasiet-religionskunskap
https://www.studentlitteratur.se/#produkt/56652
https://www.studentlitteratur.se/#produkt/56652
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extra kapitel ”Nyreligiösa rörelser” som endast finns digitalt, resterande delar av läromedlet 

finns som traditionellt läromedel, men då en del som ska ingå endast finns digitalt så 

kommer hela läromedlet att granskas utifrån den digitala versionen av läromedlet.69  

Det andra digitala läromedlet är Digilär70, (www.digilär.se) vilket är en helt digital tjänst 

som skall inkludera uppläsningsfunktion, ordförklaring, fördjupningar m.m. Tjänsten går 

att prova fjorton dagar kostnadsfritt vilket är den tjänst för läromedlet Digilär som har 

använts i denna studie. Digilär registrerades som företag 2011, och blev varumärke 2012-

04-20, med beskrivningen ”Aktiebolagets verksamhet ska vara att publicera digitala 

läromedel i en rad olika ämnen, samt idka därmed förenlig verksamhet.”71  

Det tredje digitala läromedlet är utgivet av Nationalencyklopedin (NE)72 och författare är 

Viktor Aldrin och Anders Holmgren. Detta läromedel heter Religionskunskap 173, men 

kommer under studiens gång att behandlas under namnet NER1 för att undvika 

hopblandning med Religionskunskap 1: om mening, värde och tro74. NE:s läromedel är helt 

digitalt och fullt tillgängligt genom deras hemsida.75 

En aspekt som måste lyftas är att samtliga använda läromedel, traditionella som digitala, 

endast beskrivs, återberättas och tolkas i denna studie. Studien kommer inte att ta upp 

huruvida eleverna faktiskt tar åt sig något av det som studien presenterar eller i vilken 

omfattning dessa läromedel har varit i bruk på olika skolor. Det finns ingen statistik på 

vilka av dessa läromedel som faktiskt är i bruk eller hur läraren har använt sig av dem. Det 

är lärarens fria val av arbetsmetod som gör att det inte finns någon som helst garanti för att 

ett läromedel som varit eleverna tillhanda ens har varit i aktivt bruk, samt att läraren 

naturligtvis gör urval ur dessa vilket leder till att olika elevgrupper får olika mängd av olika 

delar. Utan att göra en enkät eller intervjustudie på lärare och elevgrupper är det omöjligt 

att reda ut hur dessa läromedel faktiskt brukats, eller inte brukats.  

1.7 Forskningsöversikt  

1.7.1 Allmänt 

Då de digitala läromedlen är relativt nya på marknaden så har fortfarande relativt få, om ens 

någon, granskning gjorts på detta material och det i sig motiverar alltid fortsatt forskning på 
                                                 
69https://www.studentlitteratur.se/#produkt/56652 Hämtad 2017-04-24. 
70https://digilär.se/  Hämtad 2017-01-02.  
71http://www.allabolag.se/5568597172/verksamhet Hämtad 2017-01-02.  
72http://www.ne.se/info/skolor/l%C3%A4romedel/gymnasiet-religionskunskap Hämtad 2017-01-02. 
73http://www.ne.se/info/skolor/l%C3%A4romedel/gymnasiet-religionskunskap Hämtad 2017-01-02.  
74https://www.studentlitteratur.se/#produkt/56652 Hämtad 2017-01-02. 
75http://www.ne.se/info/skolor/l%C3%A4romedel/gymnasiet-religionskunskap Hämtad 2017-01-02. 

http://www.digilär.se/
https://www.studentlitteratur.se/#produkt/56652
https://digilär.se/
http://www.allabolag.se/5568597172/verksamhet
http://www.ne.se/info/skolor/l%C3%A4romedel/gymnasiet-religionskunskap
http://www.ne.se/info/skolor/l%C3%A4romedel/gymnasiet-religionskunskap
https://www.studentlitteratur.se/#produkt/56652
http://www.ne.se/info/skolor/l%C3%A4romedel/gymnasiet-religionskunskap
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området. För att få en översikt på vad inom närliggande områden som har berörts av 

tidigare forskning så tänker jag gå igenom de två områdena som berör denna studie, 

läromedel och digitalisering i skolan. Dessa båda områden har överlappande forskning, eller 

forskning som i viss mån angränsar till varandra och kommer här att presenteras under den 

mest aktuella kategorin. Kategorierna kommer i den följd jag anser att de är prioriterade i 

denna studie med läromedel främst och digitaliseringen av dessa i andra hand. Dock är det 

värt att notera att båda delarna är av värde för denna studie.  

1.7.2 Läromedel 

Begreppet läromedel är öppet formulerat av Skolverket gällande vad som kan räknas som 

ett läromedel. Det gör att granskningarna av läromedlen blir problematisk då det är svårt att 

granska något som är odefinierat av den myndighet som har som har huvudansvaret för 

detsamma, i detta fall utbildning. Skolverket pekar på att det förekommer granskningar av 

läromedel, även av Skolverket själv, men resultaten av dessa är inte preciserade eller 

länkade till på deras hemsida. Något som kan uppfattas som att det är mer till för det 

politiska behovet än för det faktiska arbetsvärdet hos slutanvändarna av läromedlen, 

eleverna och lärarkåren.76  

Studier på läromedel inom religionsämnet är få. Kell Härenstam pekar i sin 

underlagsrapport En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av 

läroböcker77 på att författarna till religionsläromedel har ett begränsat utrymme, både för 

ord och bild. Då ett läromedel i tryckt form inte kan innehålla tusentals sidor så kanske inte 

en lång och djupgående presentation göras av respektive religion. Om så kunde göras så 

skulle troligtvis kunna ge en mer saklig och rättvis bild för religionsämnet. Denna 

underlagsrapport publicerades 2006 och är då inte anpassad efter LGY11,78 men den pekar 

på att det finns en problematik med urvalet i läromedlen för religionskunskap. Denna studie 

var en underlagsrapport till Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund?79som 

gavs ut 2006.  

                                                 
76http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690 
hämtad 2017-02-02. 
77Härenstam Kjell. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. 
Publicerad 2006-11-30. http://docplayer.se/5317821-En-granskning-av-hur-religion-trosuppfattning-
framstalls-i-ett-urvalav-larobocker.html Hämtad 2017-04-24. 
78https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok
%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 Hämtad 2017-03-28. 
79Berge, Britt-Marie, Widding, Göran. I enlighet med skolans värdegrund?79 Skolverket: Stockholm. 2006.  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690
http://docplayer.se/5317821-En-granskning-av-hur-religion-trosuppfattning-framstalls-i-ett-urvalav-larobocker.html
http://docplayer.se/5317821-En-granskning-av-hur-religion-trosuppfattning-framstalls-i-ett-urvalav-larobocker.html
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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Den litteratur som idag används inom religionsundervisningen är av hög kvalité hävdar 

Peter Åkerbäck i inledningen av fallstudien ”Tro på villovägar i skolans läroböcker”. Det 

finns ett undantag, och det är hur nyreligiösa rörelser framställs i litteraturen, eller sekter 

som det ibland kallas. Det är främst det som nämnts ovan, saklighet och opartiskhet som 

saknas när grupperna presenteras i läromedlen. De krav på att saklighet och opartisk ska 

finnas med när nyreligiösa rörelser presenteras uppfylls inte tillfredställande i läromedlen 

anser Åkerbäck. Vidare så hävdas det att nyreligiösa rörelser i läromedlen beskrivs som 

oärliga, farliga och destruktiva. Dock så är det värt att notera att denna fallstudie inte en 

vetenskaplig publikation, utan är gjord av Sveriges Interreligiösa Fredsråd, och den 

publicerades 2009 vilket lägger den före LGY11.80  

1.7.3 Digitalisering 

Digitalisering är ett forskningsområde med tre delar i sig, dels huruvida undervisningen är 

digitaliserad i form av att eleverna använder datorer, dels huruvida eleverna brukar sig av 

externa källor på internet och dels huruvida de lärarstyrda resurserna är digitala eller inte. 

För de digitala läromedlen så är forskningsfältet relativt tomt i skrivande stund. Flertalet 

forskare pekar dock på att digitalisering som helhet är ett mycket viktigt område för skolan 

och att mer forskning behövs på området är svårt att förneka. Tidigare nämndes Björn 

Sjöden med What makes a good educational software81 vilken pekade på att mer forskning 

behövdes på området. Sjöden fokuserar dock på yngre elever och med fokuset på appar, 

men då även dessa appar kan integreras och användas som digitala läromedel så finns 

möjligheten att de nyttjas i undervisningen kvar. 82   

Att digitaliseringen blir mer tydlig stärks av Patricia Diaz i Arbeta formativt med digitala 

verktyg83som behandlar hur dessa digitala verktyg kan omsättas till att fungera i skolans 

formativa undervisning. Denna bok är baserad i Dylan Williams 84  modeller kring just 

formativ bedömning och dessa modeller behandlas utifrån den digitala verkligheten som 

många skolor står inför. Även Mia Lövheim stärker den bilden med Sökare i cyberspace, 

ungdomar och religion i ett modernt mediesamhälle85och Media, religion and gender: key 

                                                 
80https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GTVx5qf_LosJ:https://www.mynewsdesk.com/ma
terial/document/3965/download%3Fresource_type%3Dresource_document+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se 
Hämtad 2017-05-04.  
81Sjödén, Björn, What makes good educational software?, ,Lund, 2015.  
82Sjödén, What makes good educational software?, 2015.  
83Diaz, Patricia, Arbeta formativt med digitala verktyg, 1. Uppl. 2014.  
84Wiliam, Dylan, Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013. 
85Lövheim, Mia, Sökare i cyberspace: ungdomar och religion i ett modernt mediesamhälle. 2007.  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GTVx5qf_LosJ:https://www.mynewsdesk.com/material/document/3965/download%3Fresource_type%3Dresource_document+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GTVx5qf_LosJ:https://www.mynewsdesk.com/material/document/3965/download%3Fresource_type%3Dresource_document+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se
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issues and new challenges86vilka båda pekar på att dels så digitaliseras skolan och dels så 

måste vi anpassa både undervisningen och hur vi ser på utbildningsresurser utifrån denna 

digitala verklighet. 

I boken Religionsdidaktik - i teori och praktik 87   så påvisar Hanna Zipernovszky att 

användningen av digitala resurser ökat i skolorna. Detta kan ses som självklart i dagens 

mediesamhälle, men då olika skolor runt om i Sverige har olika förutsättningar och 

möjligheter så är det inte alls lika självklart. Huruvida olika lärare faktiskt har 

implementerat dessa medier i religionsundervisningen varierar även det då samtliga lärare 

själva styr över sin undervisning, samt att olika skolor inför digitala hjälpmedel i olika takt. 

Idag så förutsätter både lärare och elever att skolan har datorer eller surfplattor för elevbruk 

i samtliga ämnen. Vissa skolor har även krav på att datorer används i undervisningen både 

för inlämningar och för uppgifter, men om detta betyder att läromedlen även de har valts ut 

i digital form är oklart och nästintill omöjligt att få reda på utan en omfattande kvantitativ 

studie. Även om Zipernovszkys studie har några år på nacken idag så visar denna studie, 

och de tidigare nämnda, framför allt på att digitaliseringen i skolorna har pågått i flera år. 

Detta pekar på att digitaliseringen har pågått sedan datorernas introduktion i skolmiljön och 

att denna digitaliseringsprocess fortfarande pågår. Att se digitala läromedel som en naturlig 

del i denna process samtidigt som få studier på dessa läromedel är gjorda pekar på att den 

digitala processen går fortare i skolan än vad granskningen av dessa gör. Något som 

kommer att följas upp i diskussionen av denna studie.88  

1.8 Disposition  

I kapitel 1 så ges en kortare introduktion till uppsatsen samt en konkretisering av uppsatsens 

syfte. Detta syfte är att granska digitala läromedels presentation av nyreligiösa rörelser och 

sekulariserade livsåskådningar. Uppsatsens kvalitativa metod, en kunskapskritisk metod, 

presenteras tillsammans med en komparativ analysmetod som används för att jämföra de 

digitala och de traditionella läromedlen. Denna uppsats tar därav avstamp i både 

läromedelsgranskning och digitalisering av läromedel, båda dessa delar lyfts i 

forskningsöversikten.  

                                                 
86Lövheim, Mia (red.), Media, religion and gender: key issues and new challenges, 2013. 
87Hanna Zipernovszky, Arkiv och bibliotek på nätet: en tillgång i religionsundervisningen. I: Hall, Emma & 
Liljefors Persson, Bodil (red.), Religionsdidaktik - i teori och praktik, Årsbok för Föreningen Lärare i 
religionskunskap, vol. 42, 2011. 
88Hall, & Liljefors, Religionsdidaktik - i teori och praktik, 2011. Sida 9-19.  
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I kapitel 2 presenteras resultatet i ordningsföljd, ett för respektive läromedel med start hos de 

traditionella läromedlen och sedan de digitala läromedlen. Ordningsföljden är Under samma 

himmel, Religion och andra livsåskådningar, Lika och Unika, Religionskunskap 1, Digilär 

och NER1.  

I kapitel 3 så analyseras dessa resultat i två steg, kunskapskritiskt och komparativt. I den 

kunskapskritiska så presenteras först läromedlens resultat gällande hur de presenterar fakta 

och sedan huruvida de vinklar denna fakta utifrån dels en icke-konfessionell och dels en icke-

religiös vinkling.  

I kapitel 4 så kommer resultaten från analysen att diskuteras och samtliga delar av vikt för 

arbetet kommer att lyftas, så som skillnader och likheter mellan de traditionella och de 

digitala läromedlen samt påverkan läromedlen har och effekten om den påverkan är färgad av 

att inte vara icke-konfessionell. 
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2. Resultat 

2.1. Traditionella läromedel  

2.1.1 Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan 

Läromedlet är indelat i fyra stora teman: ”Människan och tron”, ”Människan och moralen”, 

”Religioner och sekulär livssyn” samt ”Tematiska tvärsnitt”. I temat ”Religioner och 

sekulär livssyn” så finns kapitlet ”Sekulära livsåskådningar” och i det sista av dessa teman, 

”tematiska tvärsnitt”, återfinns kapitlet ”Nya religiösa rörelser”. Läromedlet berättar att det 

finns i digital form och att det även finns annat användbart material på dess hemsida, 

www.undersammahimmel.se , dock så kräver samtliga av dessa ett inköp av den digitala 

varianten av läromedlet. Vidare så uppvisar även läromedlet ett kapitel i första temat som 

heter ”Tro och mening i en digital tidsålder”, något som kan vara värt att notera då det 

påvisar eftertanke kring digitala resurser och läromedel från förlagets sida.89  

Kapitlet ”Sekulära livsåskådningar” inleds med en bild som täcker upp en hel sida. Bilden 

visar en person som läser boken Religion för ateister90 av Alain de Botton. Efter det så 

fortsätter läromedlet med att klargöra att det ska ”ge dig en bild av hur en livsåskådning kan 

se ut som byggs kring den vetenskapliga kunskap vi har om verkligheten och vilka 

värderingar vi kan lägga till grund för vår livshållning.”91 Vidare pekar läromedlet på att det 

samtliga av dessa livsåskådningar är just sekulära och gemensamt för dessa är att de ”inte 

innefattar någon tro på en gudomlig verklighet eller en gud (eller gudar) som de religiösa 

livsåskådningarna gör.”92 Efter detta så beskrivs begreppet sekulär mer ingående som att 

det betyder ”värdslig” och att vara sekularisering betyder att religionens roll i samhället har 

tonats ned samt att om det handlar om en sekulär stat så betyder det att den är neutral i 

förhållande till olika livsåskådningar, men inte emot någon. Vidare pekar läromedlet på att 

dessa sekulära livsåskådningar utgår från vetenskapliga ståndpunkter vilka ska ge gränser 

för vad som är rimligt att tro på, men kontrast till detta säger även läromedlet att humanister 

”menar dock att människan har ett objektivt värde som inte kan motiveras vetenskapligt”93 

vilket kan uppfattas som motsägelsefullt.94  

                                                 
89Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. 
90De Botton, Alain, Religion för ateister: en icke-troendes handbok i religionens användningsområden, 
Bromberg, Stockholm, 2013. 
91Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. Sida 333.  
92Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. Sida 333.  
93Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. Sida 333. 
94Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. Sida 333-334. 

http://www.undersammahimmel.se/
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Efter detta följer ett underkapitel om meningen med livet där läromedlet pekar på att alla 

människor behöver en livssyn och en ”mening” med livet, men att dessa mål är olika för de 

sekulära livsåskådningarna i förhållande till de mer etablerade världsreligionerna. Vidare 

pekar läromedlet på olika varianter av denna mening i olika underrubriker, så som: 

”Relationen till andra människor, till livspartner och barn, till nära släktingar och vänner”, 

”Individens frihet och oberoende”, ”Tillhörighet till och identifikation med något slags 

grupp”, ”Att delta i kampen om djurens rättigheter”, ”Att på olika sätt verka för att sprida 

insikten om alla människors lika värde” och ”Att utnyttja livsåskådningar som maktmedel”. 

I denna text ges även en bild på flera kvinnliga fotbollsspelare med bildtexten ”Tillhörighet 

och gemenskap – ett viktigt värde för de flesta.”95 I slutet av den sista kategorin så ges en 

hänvisning till att mer om detta tas upp i kapitlet ”Religion och samhälle” på sidan 357 i 

läromedlet. Under dessa underrubriker så ger läromedlet en genomgång om det som kan 

motivera personer till att leva utan Gud eller gudskoncept, utom möjligen den sista rubriken 

där det pratas om demokratins och diktaturens förhållande till sekulära livsåskådningar samt 

om att majoritetens livssyn ofta är den samhällsnorm som dominerar. Kina, Nordkorea och 

Sovjetunionen pekas ut som diktaturer där en sekulär livsåskådning var, eller är, 

dominerande samt Iran och Saudiarabien som två exempel på teokratiska samhällen och 

sammanfogar dessa genom att båda är diktatoriska stater som inte tillåter någon annan 

livsåskådning än den styrande.96 

Sedan följer underkapitlet ”Religionskritik” vilket börjar med att ta fram exempel om 

ateism från det gamla Grekland i form av Demokritos och Epikuros, två filosofer som levde 

flera århundraden före vår tideräkning och som ska ha utvecklat tankarna om materialism 

och hedonistisk etik, dvs. en tidig föregångare till Hedonismen och tanken på ett lustfyllt 

och gott liv. Efter detta så hoppar läromedlet till upplysningen under 1600- och 1700-talen 

där religionskritiken mot de etablerade religiösa auktoriteterna får fokus. Sedan nämns 

Charles Darwins bok Om arternas Uppkomst97 nämns som banbrytande för att den slog 

emot den kristna grundsynen om världens skapelse och efter det så ges Friedrich Nietzsche 

som skrev ett antal verk emot kristendomen, dock ges inga exempel. Efter det så ges Jean-

Paul Sartre som tongivande för existentialismen. Sigmund Freud nämns som ”Skapare av 

den s.k. psykoanalysen, men var också en ateistisk religionskritiker som såg gudstro som en 

                                                 
95Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. Sida 336. 
96Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. Sida 334-337.  
97Darwin, Charles, Om arternas uppkomst genom naturligt urval eller De bäst utrustade rasernas bestånd i 
kampen för tillvaron, 4. utg., Natur och kultur, Stockholm, 2005. 
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följd av vårt känslomässiga behov” 98  samt att hans religionskritik ska ha inspirerat 

eftervärlden. Den sista som nämns i som person är Karl Marx och hans formulering ”folkets 

opium” samt att han ansåg att kampen mot överklassen även var en kamp emot den 

etablerade kyrkan. Mitt i detta underkapitel så ges en bild som täcker en hel sida. Bilden är 

på två personer som står i en skog och håller armarna om varandra medans de tittar upp 

emot himlen.99  

Sedan följer ett nytt underkapitel med namn ”En svensk stridsskrift mot kristendomen” där 

Ingemar Hedenius hamnar i fokus med sin bok Tro och vetande. En bild på Hedenius med 

bildtexten ”Ingemar Hedenius, professor i praktisk filosofi och tongivande skribent där han 

argumenterade för en sekulär humanism.”100 ges samt tre exempel ur hans bok så som att 

religionernas påståenden måste vara lika sanna som att Sverige tog silver i fotbolls VM 

1958, att kommunikationen mellan troende och icke-troende lätt blir omöjlig då de talar om 

olika värden samt att två sanningar aldrig kan motsäga varandra.101  

Läromedlet fortsätter sedan med att presentera samtida religionskritik. Detta tar avstamp i 

forskningen kring jordens uppkomst i ”The Big bang” teorin och annan forskning som finns 

som går emot de religiösa livsåskådningarnas uppfattning om hur världen är beskaffad. 

Detta nyanseras med att positivismen nämns, en syn som hade som tro att vetenskapen 

skulle rädda världen och inte Gud, men att denna livsåskådning har försvagats ordentligt 

idag eftersom ”många har insett att vetenskapen och tekniken är moraliskt blind.”102 Vidare 

ges två huvudlinjer för en sekulariserad livsåskådning, den första är att det strider mot 

förnuftet att tro och den andra är att religiös tro har negativa effekter i samhället.103  

Sedan följer underkapitlet ”Sekulär humanism” vilket börjar med en bild på en vit pin men 

texten ”God utan gud”104 på sig. Efter bilden presenteras organisationen Humanisterna och 

att de har funnits i Sverige i över trettio år. Efter det så följer ett utdrag ur Humanisternas 

partiprogram. Det berättas att organisationen är en del av en paraplyorganisation för 

humanister världen över och läromedlet säger att ”gå in och studera deras hemsida 

www.humanisterna.se” 105  Därefter följer en redogörelse för grundtankarna inom den 
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sekulära humanismen så som, strävan efter en livsåskådningsneutral stat, den naturalistiska 

synen på verkligheten och människans okränkbara värde. Ett utdrag från tidskriften I 

Religion och livsfrågor 4/12, Sekulär humanism -i skolan och livet av Sturmark och Börlin 

görs för att påvisa Humanisternas position gällande människans värde, något som beskrivs i 

en underrubrik som ”Humanistisk tro på människans värde.” Läromedlet går sedan vidare 

med att ta upp att människan har en särställning, men att det är svårt att besvara varför. 

Läromedlet tar upp fyra punkter till varför det skulle kunna vara så: Att vårt intellekt är 

unikt, att människan har ett känsloliv och intuition, människans moraliska väsen samt att 

det är ett mysterium eller något oavslutat som ännu inte vet svaret på. En bild på en flicka 

och en uppstoppad schimpans ges med bildtexten ”Vad är det som utmärker oss människor? 

Vad skiljer oss från djuren?”106 Där efter kommer ett kort underkapitel om ”Högtider och 

ritualer” innan hela kapitlet avslutas med en längre intervju med en sekulär humanist, 

Emilia Ericson.107    

Kapitel femton, ”Nya religiösa rörelser”, inleds med en bild på ett stort antal människor 

som sitter i yogaställning med knäppta händer på varsin filt vilka är utplacerade över ett 

stort torg. I bakgrunden ses skyskrapor och tydliga reklaminslag. Majoriteten av 

människorna på bilden uppfattar jag som kvinnor. Sedan diskuterar läromedlet kortfattat 

kring negativitet i samband med begreppet sekt och hur kapitalet kommer att presentera de 

olika nya religiösa rörelserna. Efter detta så lyfter läromedlet fram hur dessa nya religiösa 

rörelser har uppkommit genom historien, inte enskilda rörelser men stora drag hur 

enhetskyrkan har splittrats och frikyrkor växte fram. Läromedlet påvisar att dessa 

enhetskyrkor inte accepterat de alternativa nya religiösa rörelserna och att dessa varit 

motarbetade och ifrågasatta. Vidare så pekas det på att även om flera av dessa nya religiösa 

rörelser inte är nya sett till när de uppkom så hänvisar inte begreppet nya till just nya i tid 

utan till att de är alternativa till de etablerade, vilket gör att de faller under begreppet nya 

religiösa rörelser. I marginalen då detta presenteras så ges en bild av en byggnad med 

bokstäverna Rikets sal Jehovas vittnen på. Bilden är tagen så det ser ut som att kameran är 

placerad i en buske.108  

Läromedlet tar sedan upp aspekterna sekularisering och privatreligiositet och hur dessa har 

påverkat synen på nya religiösa rörelser samt begreppet andlighet och även nyandlighet. 
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Läromedlet framhåller att många idag i Sverige anser sig vara just andliga istället för 

religiösa och att flertalet använder sig av rötterna från de traditionella religionerna men 

lägger till egna element för att skapa sig en mer personlig tro. Denna individualism lyfts 

fram vilket ställs emot behovet av grupptillhörighet. Detta avslutas med en bild på ett flertal 

montrar i vad som skulle kunna uppfattas som ett museum, men följs av bildtexten ”Interiör 

från Scientologikyrkan i Arlöv som öppnades 2009.”109 Bilden täcker halva sidan och efter 

den kommer nästa underkapitel.110 

Nästa underkapitel är titulerat på samma sätt som huvudkapitlet, ”nya religiösa rörelser”, 

och behandlar hur vetenskapen ser på begreppet. Läromedlet tar upp att i vetenskapliga 

sammanhang så talar man oftast om nya religiösa rörelser även om dessa inte är nya , samt 

att även begreppen nyandliga rörelser, nyreligiösa rörelser och moderna religionsbildningar 

förekommer. Vidare så tar läromedlet upp att media ofta använder sig av uttrycket sekt. Ett 

begrepp som, enligt läromedlet, ingen utövare i någon av dessa rörelser själv använder sig 

av, men att vissa religionsforskare använder begreppet då det handlar om rörelser med 

tydliga destruktiva eller manipulativa drag. Läromedlet tar sedan upp vad som kan motivera 

den enskilde till att gå med i dessa rörelser, så som gemenskap, framgång, revolt mot 

tidigare sociala sammanhang eller känslan av att bli fullkomlig och accepterad. Efter detta 

så tar läromedlet upp aspekter som är inkluderade i begreppet sekt. Mitt ibland dessa så tar 

en bild upp halva sidan. Bilden visar fyra män som spelar och dansar på en gata och intill 

finns bildtexten ”Medlemmar av Hare Krishna-rörelsen sjunger och dansar bland turister 

och shoppare i Santa Monica, Los Angeles, USA.”111 Åtta aspekter för dessa sekter nämns: 

”auktoritärt ledarskap”, ”vilseledande marknadsföring”, ”exklusivt medlemskap”, ”konflikt 

med samhället”, ”isolering från omvärlden”, ”tankekontroll”, ”etiska krav” och ”fullständig 

överlåtelse”.112 

Nästa underkapitel är ”Destruktiva rörelser ”och dessa benämns som ”rörelser som har 

slutat med katastrof.”113 Det som påvisas är att det handlar om religiösa rörelser som har 

utfört mord eller kollektiva självmord bland sina anhängare. Det första exemplet som lyfts 

är Folkens Tempel, en utbrytning ur metodistkyrkan under pastor Jim Jones. Läromedlet tar 

oss sedan genom historien om gruppen fram till dess slut den 18 november 1978 i 
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Jonestown där över 900 människor begick självmord eller medvetet dödade de som inte 

ville begå självmord. Läromedlet pekar ut att ett stort antal av dessa var barn. Sedan följer 

fyra till exempel på dessa destruktiva rörelser. Dessa är Heavens gate, Aum Shinrikyo, 

Soltempelorden och Branch Davidian. Heavens gate leddes av Marshall Appelwhite i 

Kalifornien och i mars 1997 så ska trettionio medlemmar ha begått självmord för att ta sig 

till ett rymdskepp och på så sätt undvika jordens undergång. Aum Shinrikyo leddes av 

Shoko Asahara och genomförde terroristattentat med saringas mot Tokyos tunnelbana där 

tolv personer dog. Asahara dömdes till döden för tjugosju mord. Soltempelorden i Schweiz 

grundades av Joseph Di Mambo och Luc Jouret. I oktober 1994 så begick 74 medlemmar 

självmord. Det sista exemplet Branch Davidian leddes av pastorn David Koresh i Waco, 

Texas. Denna församling hamnade i konflikt med amerikanska myndigheter och blev 

belägrad av federal polis under flera veckor i april 1993 vilket slutade med att byggnaderna 

brann ned och omkring sjuttio personer dog.114 

Nästa underkapitel behandlar människor som valt att lämna en religiös rörelse. Exempel på 

motivationer för den enskilde ges och motivationen hos anhöriga som vill hjälpa eller få 

hjälp att få tillbaka sina nära och kära. Omprogrammering nämns som ett syfte till att 

individen ska inse att denna har blivit utsatt för religiöst bedrägeri. Olaga frihetsberövande 

nämns som förekommande och ”[d]esperata föräldrar har motiverat sina handlingar med att 

de bara haft sina barns bästa för ögonen.” 115  Vidare tas stiftelsen Föreningen Rädda 

Individen, FRI upp och deras arbete med att hjälpa och stödja anhöriga och avhoppare från 

dessa, som läromedlet beskriver det, destruktiva rörelserna.116  

I nästa underkapitel så tar läromedlet upp debatten kring nya religiösa rörelser och sekter. 

Läromedlet lyfter att det har funnits hård kritik mot dessa rörelser samtidigt som många 

religionsforskare menar att bilden är ensidig och onyanserad. Läromedlet anser att det är 

viktigt att påpeka att det är mycket få rörelser av de hundratals som finns som faller in 

under de tidigare nämnda kriterierna och att flera av de utmärkande dragen även kan finnas 

i etablerade traditionella samfund och kyrkor. Läromedlet påvisar att vissa av dragen 

faktiskt finns i de etablerade genom att ge en bild på tre äldre nunnor med förstorad text 

intill som säger ”[a]tt människor frivilligt isolerar sig från omgivningen behöver inte heller 

uppfattas som något avvikande. I kloster och meditationscentrum har människor sedan 
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hundratals år levt i avskildhet och haft begränsad kontakt med omvärlden”117 Denna text är 

dock ett utdrag ur den vanliga textmassan som ges i kapitlet och under denna förstorade text 

finns bildtexten: ”Helgeandssystrarna vid Alsike kloster. Till skillnad från många andra 

kloster har detta varit mer öppet för utomstående och har bland annat tagit emot 

flyktingar.”118 Vidare pekar läromedlet på att det finns rörelser som har setts som avvikande 

men som idag är accepterade. Exemplet som ges på denna typ av rörelser är pingströrelsen 

och Livets ord. I detta underkapitels avslutande stycke ges en bild på en grupp ungdomar, 

några med händerna i luften och med slutna ögon. Intill bilden ges bildtexten: ”Svenska 

ungdomar uttrycker sin hängivenhet till Gud under en karismatisk gudstjänst.”119 Dock ges 

ingen kontext till om dessa ungdomar är medlemmar av någon specifik rörelse, samfund 

eller kyrka.120  

Efter detta så följer nu redogörelser för enskilda specifika nyreligiösa rörelser. Först 

behandlas Jehovas vittnen. Läromedlet tar upp när rörelsen grundades, 1876 i USA, och 

grundaren Charles T Russel samt att rörelsens officiella namn fortfarande är Bibel och 

traktatsällskapet Vakttornet, men att rörelsen har kallats för Jehovas vittnen sedan 1931. 

Läromedlet belyser även att blodet anses heligt i rörelsen vilket gör att rörelsen motsätter 

sig blodtransfusioner och blodgivning. Det påvisas även att rörelsen anser att jorden 

kommer gå under i ett avgörande krig efter vilket Jesus kommer upprätta ett jordiskt paradis 

där 144 000 vittnen kommer få regera över de troende, alla icke-troende kommer att 

förintas. Läromedlet påvisar även att rörelsen är känd för sina hembesök, tidningsutdelning 

och vilja att sprida budskapet. Det nämns även att rörelsen har ca sex miljoner anhängare i 

mer än 230 länder med cirka 23 000 medlemmar i Sverige.121  

Nästa rörelse är Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Denna rörelse inleds med en bild 

på ett demonstrationståg bestående av både gamla och unga människor samt barn. Flertalet 

med banér och skyltar. Texterna på dessa varierar, men som exempel ”Mormons building 

bridges”, och” Family reunion”. Ingen bildtext ges. Sedan fortsätter läromedlet med att 

beskriva rörelsens uppkomst i och med grundaren Joseph Smiths uppenbarelse år 1827 i 

USA. Enligt denna så ska en grupp människor ha emigrerat till Amerika under 

gammaltestamentliga profeters tid och även Jesus ska ha besök Amerika. Vidare påvisas att 
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medlemmarna ska tro att Gud är en varelse som en gång varit människa och att människan 

därför ska sträva efter att bli Gud. Vidare ska de tro på ett oändligt antal gudar, men endast 

tillbedja den som styr över vårt universum. Treenigheten förnekas och de kan döpa sig för 

döda släktingars räkning. Salt Lake City pekas ut som deras religiösa centrum och även att 

äktenskapet står i centrum för de troende. Rörelsen beskrivs ha ca fjorton och en halv 

miljoner anhängare och kom till Sverige under 1850-talet och har idag ca 9000 anhängare  i 

Sverige.122  

Nästa rörelse som läromedlet tar upp är Scientologin. En rörelse som beskrivs som att den 

hämtar inspiration från vetenskapen, psykologiska och filosofiska teorier och mindre inslag 

från religion. Rörelsens historia ges från grundandet år 1954 av science fiktion författaren 

L. Ron Hubbard. Hubbard ska ha skapat en terapiform kallat Dianetik som ska ha grunden i 

att människan har en inneboende kraft, thetan, vilken utgör människans sanna jag. Denna 

Thetan påverkas dock negativt av händelser i tidigare liv och dessa behöver behandlas, 

detta görs genom andlig vägledning bland annat med hjälp av en E-meter som ska ge utslag 

på personens själsliga tillstånd då denna svarar på frågor. Läromedlet pekar på att denna 

procedur, kallad auditering, ibland ses som ett sakrament inom scientologin. En bild på 

denna mätutrustning ges av läromedlet med texten: 

En man använder en elektropsykometer under en auditering i en Scientologikyrka. E-metern 
används av funktionären för att lokalisera områden med själslig stress hos en medlem som är ´pre-
clear´. Auditeringen följs upp med en dialog som ska befria medlemmen från den själsliga 
stressen.123  

Läromedlet menar även att det finns flertalet andra procedurer och metoder inom 

scientologin samt att organisationen även bedriver andra program så som 

drogrehabilitering. Vissa ska, enligt läromedlet, anse att rörelsen är mer psykologisk än 

religiöst, vilket tillbakavisas av rörelsen själv. I Sverige har de status som en religiös 

organisation med både vigsel och begravningsrättigheter för sina tretusen femhundra 

medlemmar. John Travolta och Tom Cruise pekas ut som kända anhängare till rörelsen.124  

Nästa rörelse som tas upp är ISKCON, som tituleras som en hinduisk rörelse. Läromedlet 

pekar på att rörelsen även kallas för Hare Krishna-rörelsen och att vissa bedömer att den hör 

hemma inom ramen för den moderna hinduismen medans andra forskare pekar på att den är 

ett nytt fenomen och ska falla under gruppen med de nya religiösa rörelserna. Läromedlet 

pekar även på att rörelsens anhängare ser sig själva som en form av internationell hinduism. 
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Sedan tas rörelsens historia upp från dess bildande 1966 i USA av gurun Bahktivedanta 

Swami Prabhupada samt att rörelsen är strikt monoteistisk med sin tro på guden Krishna. 

Bhagavadgita benämns som en helig skrift och att målet för rörelsens anhängare är att 

uppnå Krishnamedvetenhet, det vill säga de vill bli mer insiktsfulla och befrias från 

materialism. Två bilder visas upp i marginalen medans detta berättas, den första är på en 

man som går förbi ett skyltfönster och under bilden ges bildtexten:  

ISKCON driver en restaurangkedja som finns över hela världen och som serverar vegetarisk mat. 
Råvaror och tillagningssätt ska vara så karma-fria som möjligt – det innebär att maten lagas under 
meditation och med tacksamhet riktad till Vishnu/Krishna.125  

Den andra bilden är på Vishnu med en ko, en påfågel och med en flöjt. Vidare pekar 

läromedlet på att rörelsen har fått mycket uppmärksamhet i media då den ses som ett 

exotiskt inslag i västvärlden genom saffransgula dräkter och sång. Rörelsens medlemmar 

ska vara avhållsamma till berusningsmedel så som alkohol, kaffe och te samt endast ha sex 

i syfte att skaffa barn inom äktenskapet. Även kritik mot rörelsen lyfts i form av att rörelsen 

ska ha varit avståndstagande från samhället, att organisationen ska ha kontrollerat 

medlemmarna på alla plan samt att kvinnan ska vara underställd mannen. Avslutningsvis 

berättas att rörelsen kom till Sverige 1973 och har sitt centrum i Korsnäs gård utanför 

Stockholm.126 

Nästa rörelse som läromedlet tar upp är Satanism. Läromedlet belyser att begreppet 

”satanism” är ett samlingsbegrepp i vilket samtliga rörelser har rötter i ockultismen, men att 

olika former av satanism finns. Bland annat så benämns en form av satanism i vilken det 

finns en tydlig koppling till kristendomen och att den utförs tvärt emot kristendomens regler 

och traditioner. Djävulssymboler, svarta mässor och pentagram nämns som uttrycksformer 

för detta. Två exempel på dessa benämns som Temple of Seth och Ordo Templi Orientis. 

Efter detta så pekar läromedlet på en form av ”sekulär satanism” som uppstod under 1960-

talet i Kalifornien under grundaren Anton La Veys ledning. Denna ”sekulära satanism” med 

namnet Church of Satan och med den satanistiska bibeln som kärna tar avstånd från den 

kristna tron och ser istället satan som en form av kraft för självförverkligande och njutning. 

Läromedlet pekar på att ingen idag vet hur många medlemmar denna satanismkyrka har 

men att den finns inofficiellt representerad i Sverige. Vidare benämner läromedlet att 

satanism ofta förekommer i samband med hårdrock och att detta ska vara en uttrycksform 

som inte har religiös grund utan har mer en estetisk prägel. Mitt i underkapitlet om satanism 
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så visas en bild på en man i cape och mask som stiger upp ur en lönngång. Under ges 

texten: ”Anton La Vey. Grundare av Church of Satan stiger upp från en dold gång bakom 

en falsk öppen spis i sitt arbetsrum.”127 Rummet är besmyckat med skelett och ockulta 

symboler.128  

Nästa rörelse är Dragon Rouge som bildades i Stockholm år 1990 av Thomas Karlsson. 

Läromedlet beskriver rörelsen som ett esoteriskt sällskap med intresse för dolda krafter 

inom människan. Rörelsen ska genom meditation och magiska ritualer kunna frigöra kraft, 

kunskap och gudomlighet. Rörelsen har rötter och inspiration från ockultismen och har idag 

ca 400 medlemmar. Rörelsen blev uppmärksammad i samband med ett barndop år 1995 

vilket sågs av media som ett djävulsdop.129 

Nästa rörelse, som läromedlet tar upp, är Samfundet forn sed Sverige som bildades år 1994 

under namnet Sveriges asatrosamfund. Rörelsen ska ses som ett alternativ till för dagens 

människor att gå tillbaka till de fornnordiska rötterna och rörelsen har inga religiösa dogmer 

eller läror utan förespråkar religionsfrihet. Rörelsen har fokus på naturen och att uppleva 

denna genom riter och ritualer så som dop, bröllop och blot. En bild på två personer som 

står vid ett bord fyllt med figurer och det brinner en eld i ett kärl intill visas. Bilden följs av 

texten: ”Svenska asatrosamfundet (numera Forn Sed) har `vårblot` på Uppsala Högar år 

2000. Carl Johan Rehbinder och Oden-Disa inleder bloten.”130 Läromedlet tar även upp att 

rörelsen har mellan 300-350 registrerade medlemmar, men att många icke medlemmar 

närvarar vid högtiderna.131 

Nästa rörelse är Wicca. Läromedlet börjar med att beskriva ordets ursprung från den 

anglosaxiska betydelsen häxa eller vis kvinna. Rörelsen ska ha startat i Storbritannien under 

1950-talet, men har utvecklats i en rad olika riktningar och former. Läromedlet belyser att 

det feminina har en särställning inom Wicca och att modergudinnor så som moder jord och 

Gaia får framträdande platser. En bild ges mitt i texten på en person som lätt böjd verkar 

prata med en katt. Detta följs av bildtexten:  

Melanie Neer studerar lärorna hos Wicca och i Harry Potter-böckerna. Även om 
det strider med Wiccas principer att använda besvärjelser som skadar andra, 
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menar Neer att men kan kasta en `bumerang-besvärjelse´ mot en ond person så att 
denne blir skadad av sina egna handlingar.132  

Läromedlet lyfter sedan att rörelsen kom till Sverige under 1970-talet och idag har några 

hundra utövare.133 

Den sista rörelsen som tas upp av läromedlet är New age. Denna rörelse beskrivs av 

läromedlet som en mängd olika rörelser vilka uppkom under 1960 och 1970-talen då 

människor sökte sig till andra alternativ än kristendomen. Idag ses rörelsen som ett 

samlingsbegrepp. På första sidan så finns en bild som täcker en tredjedel av sidan. På denna 

ses tre personer, en med en vattenkanna och handen höjd över de andra två. En mikrofon 

syns tydligt och bildtexten: ”Artisten Thomas Di Leva håller en vigselakt mellan Solen och 

Venus på gärdet i Stockholm. Evenemanget var en del av Oneness Celebration, en festival 

med New Age-karaktär som hölls i juni 2004”134 berättar vad som sker på bilden. Vidare 

pekar läromedlet på att rörelsen har hämtat inspiration från både nya och gamla traditioner 

och läror och i samband med denna del av texten visas en bild på en man på ett kontor som 

sitter med korslagda ben, knäppta händer och slutna ögon. Intill bilden finns texten: 

”Psykologen Zindel Segal, demonstrerar meditationsterapi i sitt kontor i Toronto, maj 2008. 

Mindfulness-meditation, som bygger på Buddhas läror, har fått stor spridning i västvärlden 

under 2000-talet.”135 Efter detta så tar läromedlet upp olika grundtankar från rörelsen, så 

som kosmisk energi, holism, återupptäcka sanningar, reinkarnation, healing, kanalisering 

och synkretism. En bild på en person som har en kristallkula hållen mot sin panna ges med 

texten ”En massör behandlar en mans ansikte med en kristall under Crystal Days-mässan i 

München 2006.”136 Och uppradningen av dessa olika grundtankar avbryts med en hel sida 

med totalt fyra bilder och en kortare text som säger: ”Ibland har New Age beskrivits som ett 

andligt smörgåsbord.”137 En bild visar en person som med ett förstoringsglas studerar en 

rund kalenderskiva. En av bilderna visar två kvinnor som sitter böjda över en talrik och 

håller ett ljus för att det ska droppa ned stearin eller vax i tallriken. En av bilderna uppvisar 

tre människor i färggranna kläder, vilka kan uppfattas som samiska eller nativa 

amerikanska, som utomhus spelar på dekorerade musikinstrument runt en stor lägereld.  

Och den sista bilden visar tre människor som håller händerna för sina kinder och har slutna 

ögon. Sedan ger kapitlet en underrubrik med namnet ett andligt smörgåsbord i vilket 
                                                 
132Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. Sida 412.  
133Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. Sida 411-412.  
134Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. Sida 413.  
135Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. Sida 414. 
136Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. Sida 415.  
137Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. Sida 415.  
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läromedlet pekar på att det är individen som väljer vad som ska ingå i dennas 

trosuppfattning. En bild på en man med knäppta händer ges och bildtexten: ”Maharishi 

Mahesh Yogi medditerar vid sitt högkvarter i New Delhi, Indien, 1967. Yogi var guru åt 

popgruppen The Beatles som bidrog till att sprida Transcendental meditation till 

västvärlden.”138 Denna Yogi nämns även i den flytande texten och meditation belyses samt 

att ca åttiotusen svenskar ska ha lärt sig att meditera efter denna princip. Sedan avslutas 

kapitlet med kritik emot new age rörelsen, bland annat så tas det upp att många av 

aspekterna i rörelsen inte går att belägga vetenskapligt, att många av grenarna mer eller 

mindre har utvecklats till att bli ren affärsverksamhet och inte längre är andliga eller 

religiösa, samt att ofta så ger de ut falska förhoppningar vilket har lett till att sjuka inte 

söker vård. Sedan gers en bild på vad som liknar ett ansikte i svartvitt med texten: 

”´Ansiktet´ på Mars. Fotot togs av rymdsonden Viking år 1976 och visar en bergsformation 

på planeten Mars. Människor med intresse för paranormala fenomen har använt fotot som 

ett bevis för att det finns en civilisation på Mars.”139 Fotot är suddigt, men kan definitivt 

tolkas som att det visar på ett ansikte.140 

2.1.2 Religion och andra livsåskådningar: religionskunskap 1 och 2 

Läromedlet är indelat i 15 kapitel, det första behandlar religion och livsåskådning, vad 

dessa begrepp är och innebär samt dess påverkan på personers identitet. Sedan följer fem 

kapitel titulerade efter de fem stora världsreligionerna, kristendom, judendom, islam, 

hinduism och buddhism. Dessa fyller ut 234 av bokens 355 sidor. Vidare så finns det även 

ett kapitel för etik och ett för vetenskap. Sedan så har vi kvar de kapitel som ska granskas, 

Hedonism, Existentialism, Ekosofi, humanism, feminism, samt nyreligiösa rörelser och 

privatreligioner, dessa är de som kommer granskas, samt ett kapitel om sekt. Detta kapitel 

om sekt har dock endast fokus på begreppet sekt och ingen specifik sekt, vilket leder till att 

kapitlet inte faller under denna granskning. Totalt så fyller dessa kapitel ut sjuttio sidor i 

läromedlet.141  

Först upp är kapitlet ”Hedonism”. Kapitlet består av fem sidor text och inleds med en bild 

på tre nygifta par varav det ena paret skär upp en bröllopstårta. Tårtan har ett hjärta på 

toppen med texten HEDONISM III på sig. Till bilden finns en textruta med texten: ”Vid 

Hedonism III resort på Jamaica gifte sig en stor grupp mycket lättklädda personer 2001, där 

                                                 
138Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. Sida 418.  
139Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. Sida 419.  
140Björlin & Jämterud, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 2013. Sida 413-419.  
141Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2]. 2015. Sida 3-5 samt omslag.  
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det mesta gick i njutningens tecken.”142 Kapitlet fortsätter sedan sin text med att förklara 

begreppet Hedone från grekiska samt beskriva grunden till hedonism, att lusten ska vara 

människans mål och drivkraft i livet. Sedan radas en mängd följdfrågor kring detta upp, 

men avrundas med att påpeka att dessa frågor inte kommer att kunna redas ut utan endast 

ska snuddas vid. Sedan följer en längre beskrivning av Epikuros, hedonismens fader och 

grekisk filosof. Efter detta så påvisar texten att det finns olika sätt som hedonismen kan 

uttryckas på samt huruvida njutning på kort eller lång sikt är fördelaktig. Vidare så tar 

kapitlet upp problematiken mellan psykologisk och etisk hedonism, det vill säga är 

njutningen naturlig, psykologisk, eller om den har ett egenvärde och då kan ses som etisk. 

Kapitlet avslutas sedan med en kortare text om hur forskningen ställer sig till njutning, en 

filosof, David Brax, vid Lunds universitet nämns vid namn. Efter detta så följer frågerutor 

med, ”minns du?”, frågor samt en ordlista med fyra ord i sig: Hedone, Etisk hedonism, 

Psykologisk hedonism och ataraxi.143  

Nästa kapitel är ”Existentialism”, eller existensfilosofi som det även kallas av läromedlet. En 

introduktionsbild ges på en välklädd person med glasögon som kollar lätt bort från kameran. 

Vem denna person är framgår inte och ingen textruta ger stöd eller kontext till bilden. 

Läromedlet inleder kapitlet med att ge en kortare förklaring för vad begreppen innebär samt 

dess ursprung, både ordets och grundfilosofin. Existentialism är, enligt läromedlet, 

övergripande och kan återfinnas i både religion och livsåskådningar samt att det inte finns 

några objektiva svar utan att allt är subjektivt. Ett flertal filosofer radas upp som aktuella 

existentialister, bl.a. Nietzsche, Sartre och Kierkegaard. Vidare så ges utförligt om flera av 

dessa filosofers bidrag och syn på existentialismen samt hur de har bidrag och format den. I 

fokus är Sartres tankar om den fria viljan, att vi är dömda till frihet och att vi måste skapa oss 

vår egen moral, samt Kierkegaards tankar att varje människa själv måste finna sina svar på 

hur hon ska leva. Kapitlet avslutas sedan med en, ”minns du?”, ruta med arton frågor för 

eleverna. Även en ordlista återfinns, men den har endast tre ord, mängdförsjunkenhet, 

existens och essens samt fenomenologi.144   

Sedan kommer kapitlet om Ekosofi. Kapitlet inleds med en bild på en man med bar överkropp 

står i ett busksnår. Till denna bild finns en textruta som avslöjar vem mannen är. ”Arne Naess, 

som var professor i filosofi vid Oslo universitet.”145 I texten så påvisas att Naess lämnade sin 

                                                 
142Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2]. 2015. Sida 268.  
143Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2]. 2015. Sida 269-273.  
144Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2]. 2015. Sida 274-283. 
145Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2]. 2015. Sida 284. 
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tjänst vid universitetet på eget initiativ 1971 för att gå med i miljörörelsen. Läromedlet lägger 

fram Naess som ekosofins första tänkare, trots att den påpekar att rörelsen som sådan började 

innan Naess inträde, och en form av portalfigur. Vidare så benämner även texten två till 

tänkare, en för marxistisk ekosofi och en för kristen ekosofi. Läromedlet fortsätter sedan med 

att beskriva vad ekosofer tror på, att naturen är ett och allt hänger samman samt att människan 

och djuren har samma värde. En förståelse som enligt ekosofin ska leda till en ökad 

livskvalitet hos människan. Denna livskvalitet ska värderas högre än BNP enligt dess 

förespråkare och människan ska förvalta sitt ansvar över naturen, inte utnyttja naturen för 

vinning. Vidare så presenterar läromedlet en kort notis om ekosofins skrifter, det vill säga 

Naess bok Ekologi, samhälle och livsstil vilket följs av ett citat ur densamma. Även ett kort 

stycke om inriktningar ges, då med fokus på att ekosofin kan kombineras med andra 

livsåskådningar och en liknelse med feminism görs på den noten. Kapitlet avslutas sedan med 

en ”minns du?” ruta samt en ordlista, denna gång endast med ett ord, jämnviktssamhälle.146  

Nästa kapitel är ”Humanism” vilket inleds med en abstrakt bild bestående av tolv rutor med 

en del av en persons ansikte i vardera, men olika personer och mixat. Skuggning och 

ljussättning ger ett abstrakt intryck från bilden. Kapitlet börjar med att förklara ordets 

härkomst och humanismens ursprung i norra Italien under renässansen. Vidare så påvisar 

läromedlet även att ordet används för att beskriva personer som är hjälpsamma och 

kärleksfulla, som studerar humanistiska ämnen eller personer som vill behandla frågor om 

vad kunskap är och vad ett moraliskt liv kan innebära. Sedan presenteras humanismen i 

Sverige, dels mångfald och dels historien om humanismen i Sverige. Efter detta så presenteras 

tre kategorier av humanism, renässanshumanism, upplysningshumanism och senare 

humanism. Dessa skiljer sig, som namnen avspeglar, genom när de formulerats och i vilken 

kontext den har framställts, men bygger även på varandra. Efter dessa tre inriktningar så visas 

en bild av USAs självständighetsförklaring utan någon textruta följt av en underrubrik 

benämnd skrifter. Läromedlet pekar här på att humanismen inte har några erkända skrifter, 

men att det finns inspirerande texter samt att: ”Den amerikanska självständighetsförklaringen 

från 1776 är ett sådant exempel. FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter är ett annat.”147 

Här pekas det även på att den svenska skolans riktlinjer är styrda av humanismens idéer om 

allas lika värde och rätten till utbildning. Vidare följer ett citat från hälso- och sjukvårdslagen 

som pekar på samma humanistiska grundtankar finns inom vården. Efter det så tar läromedlet 

upp olika riktningar inom humanismen där den benämner två, religiös humanism och icke-
                                                 
146Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2]. 2015. Sida 284-288.  
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religiös humanism som de två stora huvudgrenarna vilka följs upp med kristen humanism och 

sekulär humanism (profan humanism). Efter det så avslutas kapitlet med en, ”minns du?”, ruta 

för eleverna och tre ord i ordlistan. Humanism, renässans och renässansmänniska.148   

Nästa kapitel är ”Feminism”. Kapitlet inleds med en bild på en person som visar upp sitt 

ansikte och ena axeln på vilken det finns en tatuering med tecknet för feminism, det tecken 

som tidigare representerade den romerska gudinnan Venus, en cirkel med ett kors undertill. 

Kapitlet inleder sedan med att beskriva ordet feminisms ursprung från latin samt kort om 

rörelsens ursprung historiskt för sedan peka på vilka aspekter i samhället som feminism berör, 

ekonomi, sociala frågor och politik. Detta följs sedan av underrubriken ”Feminister i Sverige” 

vilket inleds med en bild på ett demonstrationståg för kvinnlig rösträtt i Göteborg den 2 juni 

1919. Texten tar sedan upp feminismens historia i Sverige från 1903 till 2005 då partiet 

feministiskt initiativ, FI, bildades. Vidare så pekar läromedlet på att feminister utöver 

feminism olika, vissa ör politiskt aktiva medans andra inte är det, vissa religiösa andra är det 

inte. Sedan konstaterar läromedlet att ”[f]eminister lever sin övertygelse på olika sätt. Det 

finns alltid flera spår. Men självklart finns det gemensamma nämnare.” 149 Underrubriken 

slutar sedan med en bild på en person med ett plågat ansiktsuttryck och med en bäbis i bärsele 

på ryggen utan någon förklaring eller textruta. Sedan radas feminismens utgångspunkter upp, 

så som att kvinnor är allmänt underordnade män och att denna underordning måste brytas. 

Även djupare förklaring på begreppet underordning ges. Detta följs upp med en bild på två 

kvinnor som samtalar medans någon tar kort på dem samt att flera personer verkar stå i kö för 

att få komma fram till dem. Under bilden finns texten ”Hillary Clinton (då First Lady, 

presidentens fru) samtalar med Gloria Steinem, journalist och en av feministikonerna i 

USA.”150 Vidare så tar läromedlet upp skrifter och inriktningar inom feminismen och pekar 

på att mängden av litteratur som analyserar kvinnans roll i samhället är enorm, men att bl.a. 

de Beauvoirs bok Det andra könet ska vara en klassiker för feminister. Gällande riktningarna 

så presenteras en stor mängd olika, men att det går en gräns mellan två huvudinställningar, 

huruvida skillnaderna mellan könen är en samhällskonstruktion eller om den är biologisk. 

Efter detta så presenteras en historisk överblick som delas in i fyra epoker, före den 

organiserades, första vågen under 1800-talet, mellanperioden efter rösträtten var vunnen och 

den andra vågen som var mer politisk och forskningsbaserad vilken är den feminism vi känner 

igen idag och som började under 1960-talet. Under beskrivningen av dessa fyra epoker så 
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finns det fem stycken bilder varav tre har text till sig. Den första är på en kvinna i ett fönster 

med en fana i handen och med texten: ”Christabel Pankhurst, en av de ledande inom den 

engelska kvinnorörelsen suffragetterna, vinkar till hungerstrejkande feminister i fängelset 

Holloway. Året är 1909.”151 Den andra bilden är på en grupp kvinnor som står uppklädda 

ceremoniellt och med ett stort banér i mitten, följt av texten: ”På Blasieholmen i Stockholm 

hölls en rösträttskonferens 1911. Här är några av deltagarna.”152 den tredje bilden är på en 

pamflett, alternativt affisch, som uppmanar till kvinnlig rösträtt och som bjuder in till en dag 

om rösträtt i vetenskapsakademiens hörsal. Den fjärde bilden är på en kvinna med korslagda 

armar följt av texten ”Den stora feministikonen Simone de Beauvoir.”153 Den sista av de fem 

bilderna är på ett demonstrationståg där en persons skylt är i fokus. Skylten har texten Lika 

lön oavsett kön skrivet på sig. Kapitlet avslutas sedan med en kort notis om högtider, den 

internationella kvinnodagen som infördes 1977 och som firas den 8 mars. Minns du? - rutan 

ges, men ingen ordlista.154  

Näst sista kapitlet är ”Nyreligiösa rörelser och privatreligiositet”. Kapitlet inleds med en bild 

på en person som står med knäppta händer och slutna ögon, personen verkar be. Ingen text 

ges till bilden för kontext. Kapitlet förklarar sedan hur ”akademin” 155  använder sig av 

begreppen nyreligiösa rörelser och nyandlighet. Vidare följer en förklaring på vilka rörelser 

som faller under begreppen och hur forskningen ser på dessa begrepp i en historisk kontext. 

Läromedlet följer sedan med att beskriva vad som kännetecknar en nyreligiös rörelse och gör 

det genom att redovisa Liselotte Frisks kriterier för vad som är en nyreligiös rörelse. Fyra 

punkter benämns, först en färgstark och karismatisk ledare, sedan att det ska utmana det 

konventionella samhället, att det protesterar emot ett sekulariserat samhälle och att de vill 

genomföra förändringar som påverkar hela livet och även samhället. Vidare benämner 

läromedlet dessa som att de ofta uppfattas av samhället som konstiga och sektliknande, även 

om flertalet ska ha assimilerats eller ha brutits ned i mindre organisationer då den 

karismatiske ledaren har gått bort. Sedan så förklarar läromedlet begreppet privatreligiositet 

under en underrubrik med samma namn och pekar på att gamla traditioner och riter tolkas om 

samt att personer som är mer privatreligiösa kan ”Som privat religiös kan man blanda och ge 

som man själv vill.”156 dock påvisar läromedlet att poängen med denna privatreligiositet ska 
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vara samma som för de etablerade religionerna, nämligen att ge svar på livsfrågor och förklara 

hur livet ska levas samt ge sammanhang på personernas existens.  Efter detta så kommer två 

sidor som har en tydlig brun ram runt sig och på dessa sidor så ges en kort presentation av 

grunderna kring olika nyreligiösa rörelser. Inte då specifikt utan gemensamma nämnare så 

som historisk utveckling, organisationsuppbyggnader, skäl varför personer söker sig till dessa 

samt kärnan i deras tro och centrala riter och ceremonier. Även en ruta med litteraturförslag 

ges på sidan, då med Frisks bok De nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen? Och boken 

Religion i Sverige av Ingvar Svanberg och David Westerlund.157  

Efter detta så kommer rörelserna en efter en. Först är new age. Läromedlet är tydligt med att 

peka på att denna nyreligiösa rörelse inte är en religion utan flera religioner utan någon form 

av organisation. Inkluderat i dessa finns yogatradition, häxtradition, astrologi med mera. 

Läromedlet fortsätter med att definiera vad som kännetecknar New age, flertalet punkter tas 

upp så som, att människan ska ha levt ett tidigare liv, att det finns kosmisk energi och att 

individen står i centrum med fokus på det egna jaget. Texten påpekar att en del av dessa är 

endast för vissa rörelser och andra mer allmängiltiga, men att det handlar om ett axplock av 

det som respektive grupp eller individ anser vara korrekt. New age avrundas sedan med att 

peka på att det inte finns någon organisation utan ska ses mer som en samling olika rörelser. 

Nummer två av de rörelser som presenteras är Jehovas vittnen. Under rubriken inleder med 

hur rörelsen grundades, hur den ser ut i Sverige idag och en beskrivning om hur deras 

möteslokaler, Rikets sal, brukar se ut. Efter detta följer en lista av kännetecken för just 

Jehovas vittnen, så som tron på att Gud är en och att det inte finns någon treenighet, Jesus var 

inte Gud och att flertalet högtider inte firas. En bild återfinns mitt i denna lista på en 

uppslagen bok som ligger på flertalet texter. huvudrubriken på en av dessa texter är: 

”Återspegla Kristi sinnesinställning”158 med en bild på en person med skägg under.159  

Efter Jehovas vittnen så kommer Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Läromedlet börjar 

med att återge rörelsens historia och hur rörelsen ser ut i Sverige idag. Detta följs av en rad 

olika kännetecken så som att mormoner kan döpa sig i någon annans ställe, att människan 

efter döden kommer till en av tre himlar, att kvinnors och mäns uppgifter i samhället och 

hemmet är tydligt uppdelade och att alkohol, kaffe, te och droger är förbjudet. Underrubriken 

avrundas med en kort notis om heliga texter där bibeln och Mormons bok är kompletterar 
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varandra. Även några vägledande skrifter från mormonernas grundare, Joseph Smith, 

nämns.160  

Efter Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga så kommer Samfundet forn sed Sverige, inom 

citationstecken, Asatro. Samfundets historia återges följt av en bild på två personer som, 

utklädda i medeltidskläder, är utomhus och eldar i ett litet kärl med ett dukat bord intill sig. 

Detta följs av en punktlista på vad som kännetecknar religionen, så som återskapandet av den 

gamla fornnordiska religionen, att gudarna representerar olika krafter, naturväsen så som 

vättar, tomtar och troll samt symboliska gåvor till naturkrafterna. Underrubriken avslutas med 

högtider och då fokus på seden blot, det vill säga offrandet till dessa naturkrafter ute i 

naturen.161 

Nästa rörelse är Dragon Rouge. Rörelsens beskrivning i läromedlet följer samma mönster 

med att historien bakom återges, men även att rörelsen är esoterisk samt exklusiv. Båda dessa 

begrepp beskrivs. Sedan följer en punktlista om kännetecken för rörelsen, bland annat tron på 

kundaliniormen i ryggslutet hos människan vilken kan frigöra energi genom magi, att 

människan har dolda sidor och förmågor samt att människan med denna magi, kallad vilja, 

kan bli en gud.162 

Efter Dragon Rouge så kommer rastafarirörelsen. Rörelsens historia beskrivs och då att 

rörelsen grundades i tron på att Etiopens kejsare Haile Selassie var en frälsare, men att denna 

kejsare själv aldrig var en del av rörelsen som grundades på Jamaica. Antalet utöver återges 

med vaghet då läromedlet påvisar att det finns skillnader i räkningen gällande livsstil och 

utövande. Inget nämns om hur rörelsen tar sig uttryck i Sverige. Efter detta så följer en bild på 

Haile Selassie ifrån 1942 där han sitter i uniform vid ett skrivbord. Detta följs av kännetecken 

för rastafarirörelsen så som att Gud framställs som svart, att de svarta ska regera i världen, att 

kvinnan har en underordnad ställning och att marijuana röks vid bibelläsningen.163  

Efter rastafari kommer satanismen. Detta börjar med en beskrivning av vad satanismen är: 

”Satanismen provocerar och utmanar.” 164  samt att det finns många tolkningar om vad 

satanism är. Vidare pekas det på att satanismen är starkt individbaserad och att det finns få 

anhängare i Sverige. Sedan återger läromedlet att det endast är den del av satanismen som 

satan som en livskraft som återges, inte djävulsdyrkan. Efter det följer en kort beskrivning om 

                                                 
160Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2]. 2015. Sida 334-335. 
161Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2]. 2015. Sida 337-338. 
162Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2]. 2015. Sida 339-340.  
163Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2]. 2015. Sida 342–344. 
164Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2]. 2015. Sida 345.  
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Anton LaVey som sägs ha grundlagt den moderna satanismen och som har gett ut den 

satanistiska bibeln. Detta följs av en bild där LaVey med två anhängare står i ett mörkt rum 

med uppsträckta händer över en dödskalle. Efter detta så kommer en rad kännetecken för 

satanismen, så som att individen står i fokus, att människan ska bejaka sina naturliga drifter, 

att samhällets normer och värderingar hindrar människans utveckling och att satan inte är en 

gud utan en symbol för den fria människan. Satanismen avslutas sedan med en ruta om olika 

riktningar inom satanismen. Då handlar det om personer som brutit sig loss från LaVeys 

satanism och format egna doktriner kring satanismen.165  

Kapitlet om nyreligiösa rörelser avslutas sedan med en lista på flera rörelser som inte togs upp 

enskilt. Bl.a. Familjen, scientologerna och Osho nämns. Flertalet ordlistor med ett eller två 

ord har passerat för respektive rörelse. Sedan följer även ett kapitel om sekter, men ingen 

specifik nämns utan de beskrivs som en enhet med specifika karaktärsdrag så som avvikande 

från samhället, alla måste tro likadant, sekten är isolerad och ingen får ifrågasätta sektens 

auktoritära ledare.166 

2.1.3 Lika och unika: om mening, värde och tro 

Läromedlet består av femton kapitel vilka är indelade i tre teman, ”Mening”, ”Värde” och 

”Tro”.  De två första av dessa teman har fyra kapitel i sig och det sista har sju stycken. Att 

temat ”Tro” består av sju kapitel sammanfaller med att detta tema presenterar 

världsreligionerna, nyreligiösa rörelser samt hur studier av religion går till. De andra två 

teman som läromedlet behandlar just det som deras titlar avslöjar, ”Mening” och ”Värde”. 

Av temanas kapitel så sammanfaller två med denna studie, kapitel två ”Mening utan 

religion” och kapitel femton ”Nyreligiösa rörelser”.167   

I kapitel två, ”Mening utan religion”, så behandlar läromedlet livsåskådningar i vilka 

religion och Gud eller gudar inte är centralt, dock så används inte begreppet sekulära 

livsåskådningar i kapitlet. Det närmsta kapitel kommer med det är på sin tredje sida i en 

textruta där läromedlet påvisar att det finns tolkningar av världen och människan bör 

uppfattas i religioner, ”men också i livsåskådningar som inte är av religiös natur.” 168 

Kapitlet börjar dock med en bild på flertalet människor som sitter i vad som kan uppfattas 

som en kombination mellan ett café och en kyrka. Till bilden finns texten: ”Har en person 

                                                 
165Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2]. 2015. Sida 345–347. 
166Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2]. 2015. Sida 347–353.  
167Franck, Olof. Lika och unika: om mening, värde och tro. Lund: Studentlitteratur. 2015. 
168Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 31.  
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som hävdar att det inte finns en Gud ett mer vetenskapligt förhållningssätt till livet och 

världen? Eller är den personen lika troende som den som menar att Gud finns?”169 

Läromedlet inleder sedan med att peka på att det finns olika ställningstaganden mot religion 

och religiös tro. Dels att vissa anser att religionen inte är sann och dels att religiös tro är 

orimlig, bland annat ur ett moraliskt perspektiv. Efter detta så kommer underrubriken ”Gud 

är död – ta makten över ditt liv” där läromedlet presenterar Friedrich Nietzsche och hans 

tankar kring att rätt, orätt, sant och falsk ska sakna en objektiv grund. Även hans tankar på 

att människan drivs av vilja lyfts tillsammans med en redogörelse för Nietzsches liv. 

Beskrivningen av Nietzsche löper över två och en halv sida med orden Nihilism, Materiell 

och Auktoritet i marginalen med ordförklaring till sig.170  

Nästa underkapitel heter ”Gud är död – allt är tillåtet” och fortsätter med att ta upp Fjodor 

Dostojevskij och hans roman Bröderna Karamazov171 där tanken att om gud är död så är 

allt tillåtet lyfts genom karaktärerna i boken. Efter det så problematiserar läromedlet dessa 

tankar om att allt skulle vara tillåtet om Gud var död genom att lyfta motargument genom 

frågor som till exempel: ”Är det inte bättre att handla självständigt och i frihet under eget 

ansvar, med vetenskapen att man själv får ta konsekvenserna av sitt handlande?”172 Fyra 

ord tas upp i marginalen, Fjodor Dostojevskij, irrationell, etik och moral. Läromedlet 

fortsätter sedan med att nämna att det finns tre grupper av invändningar mot religiös tro 

som vägledande i livet, psykologiska, etiska och vetenskapliga. Samtliga tre presenteras 

sedan i varsin underrubrik.173 

Underkapitlet ”Psykologiska invändningar mot religiös tro” börjar med att ta upp Bertrand 

Russell och hans bok Varför jag inte är kristen174 och tankarna på att religion är född ur 

fruktan. Läromedlet pekar på Russels tankar om att döden skrämmer och att människan 

behöver tröst och förklaring, något som religioner kapitaliserar på. Efter det så tar 

läromedlet upp ett argument som kalls för det genetiska misstaget vilket innebär att en viss 

tro eller uppfattning är sann eller riktig genom hänvisning till hur den har uppkommit. 

Därefter lyfts ett argument om att religion kommer ur alienation och den tyske filosofen 

                                                 
169Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 29.  
170Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 30-32.  
171Dostojevskij, Fjodor, Bröderna Karamazov: roman i fyra delar med en epilog, [Ny utg.], Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1987.  
172Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 34. 
173Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 33-34 
174Russell, Bertrand, Varför jag inte är kristen och andra essäer om religion och besläktade ämnen, Natur och 
Kultur, Stockholm, 1958. 
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Ludwig Feuerbachs tankar på att religion är född ur människans missnöje med sin 

livssituation. Även Karl Marx tankar på att det kapitalistiska samhället stimuleras av att 

arbetarklassen konstant går och drömmer om ett bättre liv. Sedan tas Sigmund Freud upp 

med tanken på att Gud är en infantil illusion eller ren tvångsneuros. Underkapitlet avrundas 

sedan med argumenten kring att religion är ett kollektivt samvete. Emile Durkheim tas upp 

och tankarna kring att Gud och religion kommer ur att samhället gemensamt skapar sig en 

form av kollektivt medvetande i vilket normer och regler utvecklas. Gud blir då ”i grunden 

ett sociologiskt begrepp med psykologiska undertoner, och det står inte för en existerande 

gudomlig verklighet.”175  Två bilder visas i detta underkapitel. Den första är på en pojke 

som står i vatten upp till sina knän i en sjö där ljus flyter runt på ytan. Den andra bilden är 

på en hand som håller i ett radband med kors med en Jesus figur på. Intill den andra bilden 

finns texten: ”Istället för snuttefilt?” 176  Åtta begrepp tas upp i marginalen, genetik, 

alienation, Karl Marx, kapitalism, misär, infantil, illusion och universell.177  

I nästa underkapitel, ”Etiska invändningar mot religiös tro”, pekar läromedlet på att det går 

att argumentera emot religion utifrån dåliga eller onda konsekvenser. Läromedlet tar sedan 

upp Christer Sturmarks, föreningen Humanisternas ordförande, bok tro och vetande 2.0178 i 

vilken han ställer frågan om världen hade varit bättre utan religion och gudstro. Därefter 

följer ett blockcitat ur denna bok på en halv sida där tankar om oetiska situationer som, 

enligt Sturmark, uppkommit som konsekvenser av religiös tro. Läromedlet tar även upp att 

det finns en problematik kring huruvida det handlar om religiösa eller kulturella uttryck 

som leder till dessa konsekvenser. Därefter tas boken När religionen blir ond179 av den 

amerikanske författaren och forskaren Charles Kimball upp. I denna bok så diskuterar 

Kimball religionens roll i krig, bristande demokrati och olika slags övergrepp. Läromedlet 

följer upp detta med att peka på att ” [f]ör den som vill diskutera etiska invändningar mot 

religiös tro är det alltså viktigt att försöka vända och vrida på perspektivet en smula.”180 

Detta för att det sällan går att generalisera utan varje enskild händelse måste bedömas 

utifrån sitt egna förförande. Vidare nämns även att det finns en problematik i huruvida 

religionen har goda avsikter, men att det ändå kan få negativa konsekvenser. Mitt i detta 

underkapitel så ges en bild på moder Teresa hållandes ett barn i famnen med bildtexten: 
                                                 
175Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 37.  
176Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 38. 
177Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 35-38.  
178Sturmark, Christer, Tro och vetande 2.0: om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga saker 
: en liten bok om stora frågor, Nya Doxa, Nora, 2006. 
179Kimball, Charles, När religionen blir ond, Natur och kultur, Stockholm, 2004. 
180Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 41. 
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”Nunnan och fredspristagaren Moder Teresa blev världsberömd för sitt arbete bland de allra 

fattigaste i Calcuttas slum.” 181  I marginalen finns ordet generalisera samt en 

ordförklaring.182 

Nästa underkapitel är ”Vetenskapliga invändningar mot religiös tro” och läromedlet börjar 

med att konstatera att ”[v]arken psykologiska eller etiska invändningar mot religion kan 

alltså slutgiltigt slå fast att religiös tro är falsk eller ovederhäftig.”183 Läromedlet går sedan 

vidare med att påvisa att religiös tro inte kan bevisas vetenskapligt. Som stöd ges Ingemar 

Hedenius bok Tro och vetande 184  med sina filosofiska tankar kring att det inte går att 

intellektuellt bevisa att religiös tro är sann. Efter det så tar läromedlet upp teodicéproblemet. 

Hedenius citeras i ämnet varpå en punktlista ges: ”1. Gud är allsmäktig, 2. Gud är 

kärleksfull, 3. Det finns lidande i världen, 4. Gud existerar inte.”185 Med detta pekas det på 

problematiken att om nu Gud är allsmäktig och kärleksfull, varför ingriper inte Gud i 

världen? Läromedlet problematiserar detta sedan genom att peka på att Gud kanske måste 

agera genom naturlagar eller att Gud på andra sätt inte är allsmäktig samt tanken att om 

Gud skapade oss med fri vilja så har Gud inte rätt att lägga sig i denna frihet på det sättet. 

Därefter går läromedlet igenom tankarna på moraliskt gott och moraliskt ont, men kommer 

ändå fram till att ”[d]ärmed verkar det som att teodicéproblemet ändå kvarstår.”186 Därefter 

tar läromedlet upp Antony Flew och hans tankar på att människan av olika anledningar 

håller sig kvar vid tron på Gud trotts att det finns många belägg och anledningar att logiskt 

inte göra detta. Även Flews filosofiska fråga, om vad som skulle kravs som bevis för att 

motbevisa Guds existens, lyfts fram. Läromedlet nyanserar sedan detta med att ta upp 

teologiprofessorn Anders Jeffners tankar om att religiös erfarenhet ger stöd för den enskilde 

att hålla sig kvar vid tron, tillsammans då med de sociala aspekterna kring tillhörighet och 

social acceptans. Därefter tar läromedlet upp Richard Dawkins och hans bok Illusionen om 

Gud187 där tonvikten faller på sanning eller inte. Läromedlet framhåller att Dawkins pekar 

sanningen om religionen och då framför allt sanningen om Gud. Mitt i detta underkapitel så 

finns en sida med en gulmarkerad ruta i vilken Knut Stahle, tidigare ordförande i Unga 

                                                 
181Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 40.  
182Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 38-41.  
183Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 41.  
184Hedenius, Ingemar, Tro och vetande, Bonnier, Stockholm, 1949. Oklart om läromedlet syftar till 1949 års 
upplaga eller senare utgivningar, så som 1971, 1983 eller 2009.   
185Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 42.  
186Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 43.  
187Dawkins, Richard, Illusionen om Gud, Leopard, Stockholm, 2007.  
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Humanister, intervjuas. I kapitlet så ges även fem stycken ord med ordförklaring i 

marginalen, rationell, intellektuell, rättfärdig, hypotes och empirisk.188   

Kapitel femton, ”Nyreligiösa rörelser”, inleds med en bild på en mörk siluett av en 

människa som verkar bli träffad av en ljusstråle. Bilden följs av en textruta: ”En del mindre 

traditioner och riktningar har utvecklats ur de stora världsreligionerna, medan andra är mer 

fristående. Ofta sammanfattar man dessa mindre utbredda religiösa rörelser och strömningar 

under begreppet nyreligiositet.” 189  Efter denna bild så kommer en sida med rubriken 

”Kommer du ihåg?”190 vilket följs av en beskrivning av begreppet nyreligiös och att det inte 

måste syfta till en ny rörelse utan att det syftar till att vara en reaktion på en etablerad 

religion. Två exempel på nyreligiösa rörelser ges, Jehovas vittnen och Jesu Kristi kyrka av 

sista dagars heliga. Vidare så pekar läromedlet på att dessa rörelser ofta fyller ut flera delar 

av samhället för sina medlemmar och ger Livets ord som exempel på detta då denna rörelse 

har egen skola och utbildning. Denna ”kommer du ihåg?” ruta avslutas sedan genom att 

peka på att det finns olika anledningar att människor söker sig till dessa nyreligiösa 

rörelser.191  

Kapitlet tar sedan upp målet, elevernas mål, för studierna i detta kapitel med fokus på att 

eleverna ska förstå, känna till, kunna se och kunna diskutera olika aspekter av nyreligiösa 

rörelser. Efter det så följer en redogörelse för hur vissa nyreligiösa rörelser har utvecklats ur 

världsreligionerna samt en kortare debatt om hur ny en rörelse ska vara för att betraktas som 

nyreligiös. Läromedlet ger exemplen Trosrörelsen och new age som sent uppkomna rörelser 

och Mormonkyrkan, dvs. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, samt Jehovas vittnen som 

tidigare uppkomna men att samtliga faller under nyreligiösa rörelser. Efter detta följer en 

debatt om begreppet sekt och hur en sekt kan definieras. Detta följs av en redogörelse för 

begreppet destruktiva sekter och Karl-Erik Nylunds fyra kännetecken för sådana rörelser 

vilka är: aggression, aversion, alienation och absolut sanning.  Även en förklaringsmodell 

från organisationen Föreningen rädda individen (FRI) ges, men inget exempel på en 

destruktiv sekt ges av läromedlet. Fyra ord ges i marginalen med ordförklaring: 

Manipulativ, aversion, alienation och propagera.192  

                                                 
188Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 41-48.  
189Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 297.  
190Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 298.  
191Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 298.  
192Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 299-300.  
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Sedan följer en redogörelse för enskilda nyreligiösa rörelser. Först tas Jesu Kristi kyrka av 

sista dagars heliga, ofta kallat för mormonkyrkan, upp. En historisk redogörelse för 

rörelsens uppkomst under början av 1800-talet ges samt en beskrivning av grundaren 

Joseph Smiths roll. Det nämns även att mormonerna ska anse att en person vid namn Lehi 

ska ha spridit tron till Amerika under 600-talet samt att Jesus ska ha besökt Amerika efter 

återuppståndelsen. Det påvisas att de inte tror på treenigheten samt att det går att döpa sig 

för släktingars räkning. En bild ges mitt i denna text på Mormons bok tillsammans med 

texten: ”Innehållet i Mormons bok uppenbarades för Joseph Smith år 1827.”193 Sedan tar 

läromedlet upp att äktenskapet och familjen står i centrum hos mormonerna och att 

äktenskapet fortsätter efter döden i den andliga tillvaron. Det pekas på att medlemmarna ska 

avhålla sig från alla gifter så som droger, kaffe och te. Mannen pekas ut som överhuvud för 

familjen och att den sociala strukturen ska vara strikt patriarkal med en strikt central 

styrning. En bild på flertalet människor som sitter i kyrkbänkar och läser eller sjunger ur 

Mormons bok ges, i förgrunden så sitter en man med ett barn i famnen och intill bilden ges 

texten: ”Kärnfamiljen med pappa, mamma och barn är central för mormonernas 

medlemmar och skilsmässa är uteslutet”194 Detta följs sedan upp med ett kort stycke om 

kritik mot rörelsen från avhoppare, så som deras stränga regler och svårigheten med att 

belägga tillkomsten av Mormons bok.195  

Nästa rörelse som presenteras är Jehovas vittnen. Rörelsens historia ges med grundandet av 

Charles T Russell under 1870-talet och en förutsägelse att Jesus skulle besegra satan på 

jorden år 1914, denna förutsägelse kom dock att ändras med tiden. Läromedlet tar även upp 

att rörelsen officiellt kallas för Bibel och traktatsällskapet Vakttornet196 samt att deras egen 

tidskrift bär namnet Vakttornet. Vidare så tas det upp att rörelsens styrande 144 000 

rättrogna kommer att styra jorden då Guds rike upprättats, övriga rättrogna får inrätta sig 

och alla icke rättroende kommer förintas av Gud. Det nämns att Jehovas vittnen är 

missionerande samt att de tolkar bibeln på ett sådant sätt att de inte får ge eller ta emot blod. 

Det nämns även att medlemmarna inte har stränga regler gällande sex och samlevnad. 

Läromedlet tar även upp att mannen och kvinnan har olika roller, men har samma värde. I 

marginalen för Jehovas Vittnen så ges två ord med ordförklaring: traktat och förespråka.197   

                                                 
193Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 301.  
194Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 302.  
195Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 302-303.  
196Watch Tower Bible and Tract Society. Läromedlet väljer den svenska översättningen.  
197 Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 303-304.  
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Nästa rörelse som tas upp av läromedlet är Scientologikyrkan. Rörelsen grundandes under 

början av 1950-talet av Lafayette Ronald Hubbard tas upp samt Hubbards bok Dianetik198, 

en bok som ska förklara psykisk och fysisk ohälsa. Vidare nämns att människan har en 

inbyggd strävan till liv och förverkligande av andliga förutsättningar. Målet ska vara att 

återvända till det andliga stadiet där vi en gång ska ha börjat vår bana. Läromedlet pekar 

även på att rörelsen är känd för sina metoder och program vilka är till för att hjälpa 

människor att rena sig från negativa erfarenheter som vi bär med oss från tidigare 

existenser. Dessa kostar pengar och tas upp som en av de vanligaste kritikerna som brukar 

riktas mot rörelsen. Avhoppare ska peka på att personer sätts i skuld för att få hjälp och på 

sådant sätt blir beroende av rörelsen. Även kritik emot rörelsens människosyn påvisas samt 

att rörelsens förhållning till vetenskapen och kritisk granskning är hårt ifrågasatta. I 

sidmarginalen ges en bild på en byggnad med skylten Scientology vertikalt längs sidan och 

med en skylt med ett citat av Hubbard på. I marginalen ges även ett ord med ordförklaring, 

Scientologi.199  

Nästa rörelse som läromedlet tar upp är Krishnarörelsen. Först förklaras att rörelsen även 

kallas för ISKCON200 och att den grundades på 1960-talet då Bhaktivedanta Prabhupada 

reste till USA för att sprida sitt budskap. Centralt för rörelsen är ett andligt förhållningssätt 

som benämns bhakti yoga, ett förhållningssätt och dyrkan av Krishna. Likheten med 

hinduisk tradition pekas på och betydelsen av reinkarnation och karma tas upp samt en rad 

regler som utövarna måste följa, så som att inte äta kött, inte använda droger och endast ha 

sex inom äktenskapet i syfte att skaffa barn. En bild ges på ett tåg av krishna anhängare som 

spatserar fram längs en gata viftandes och vinkandes. Till bilden hör texten: 

”Krishnarörelsen är förankrad i hinduisk tradition. Återfödelse är en viktig del och det är 

människans karma som avgör hur hon kommer att återfödas. Rörelsen har funnits i Sverige 

sedan 1973”201 Läromedlet fortsätter sedan med att peka på att synen på den materiella 

världen och tanken att människan lurar sig själv genom att tro att denna materiella värld är 

den sanna. Krishnarörelsens underkapitel avslutas sedan med kritiska röster mot rörelsen, 

bland annat avhoppare som pekar på att det inte råder jämställdhet inom rörelsen och att det 

ska finnas en stark hierarkisk ordning. I marginalen finns två ord med ordförklaring: 

                                                 
198Hubbard, L. Ron, Dianetik: hur tanken påverkar kroppen : en handbok i dianetik-metoden, [Ny svensk 
uppl.], New Era Publications International, Köpenhamn, 1988. 
199Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 304-305.  
200The International Society for Krishna Consciousness. Hämtat från NE. 
201Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 306.  
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ISKCON som beskrivs som ”The International Society for Krishna Consciousness, dvs, 

internationella rörelsen för krishnamedvetenheten”202 och Stimulantia.203 

Nästa rörelse är Livets ord som läromedlet uppvisar grundades i Uppsala 1983 av Ulf 

Ekman samt att rörelsen ska ha rötter i USA. Läromedlet påvisar att rörelsen ser Gud och 

Djävulen som personifierade aspekter av gott och ont och att dessa båda påverkar 

människans val. Vidare så nämns att de har en bokstavlig tolkning och ska tas för direkt 

sanning, om läsaren inte förstår vad som står beror det på att den människan inte är upplyst 

nog. Vidare pekas på att det har riktats tung kritik emot rörelsen som lägger stor vikt vid 

synliga tecken på att personen följer Gud, att rörelsens syn på sexualitet och kön är 

ålderdomlig och att mannens och kvinnans roller är strikt reglerade vilket pekar på låg nivå 

av jämställdhet. I marginalen så uppvisas tre ord med ordförklaring: Karismatisk, 

tungomålstalande och framgångsteologi.204 

Nästa rörelse är New age vilken läromedlet börjar med att nämna är annorlunda till hur den 

är uppbyggd i förhållande till andra nyreligiösa rörelser då New age ska ses mer som en 

strömning för att det inte finns en fast struktur eller någon central organisation. Vidare 

pekar läromedlet på att det är svårt att avgöra om rörelsen är en troslära, livsåskådning, 

livsstil eller något annat. En blandning av olika aspekter av vad som ska ingå i new age ges 

så som bland annat tron på healing, UFOn, andliga väsen och astrologi. Det som dock pekas 

på har vissa gemensamma faktorer inom rörelsen är att människan har inneboende förmågor 

och resurser. Ofta pekas på ett gudomligt ursprung för människan och tanken att naturen är 

andlig. Kärlekens betydelse belyses och synen på Gud som en kraft mer än ett väsen. 

Vidare pekar läromedlet på att flera delar av new age anser att människan bör vårda 

kroppen och själen samt att en tanke på reinkarnation finns med hos flertalet av dessa 

grenar eller inriktningar. Redogörelsen avslutas med en bild på en person som sitter i grunt 

vatten med vad som uppfattas som en yogaställning. Bilden är tagen i motljus. Intill bilden 

finns bildtexten: ”Kropp och själ hör ihop och människan ska vårda båda delar.”205 Under 

kapitlet har fyra ord med ordförklaring i marginalen: healing, tarot, UFO, astrologi och 

status.206  

                                                 
202Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 306.  
203Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 306-307.  
204Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 307-308.  
205Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 311.  
206Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 309-311.  
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Kapitlet avslutas sedan med ett kort stycke om privatreligiositet. New age nämns att det kan 

ses som privatreligiositet. Vidare går underkapitlet igenom att gränsen mellan etablerad 

religion och privat religiositet har suddats ut mer och mer samt att de även idag kan flyta 

samman.207 

2.2 Digitala läromedel 

2.2.1 Religionskunskap 1, Om mening, värde och tro 

Detta läromedel är näst intill identiskt med det föregående läromedlet, Lika och unika: om 

mening, värde och tro 208. Det som skiljer i uppbyggnad är att Religionskunskap 1 har två 

kapitel mindre, tretton totalt, och namnen på kapitlen skiljer sig mellan de båda läromedlen. 

Världsreligionerna har fortfarande samma namn och de båda kapitlen som är föremål för 

denna granskning, ”Mening utan religion?” och ”Nyreligiösa rörelser”.209  

Kapitel två, ”Mening utan religion?”, i Religionskunskap 1 skiljer sig i att istället för en ruta 

med en intervju med Knut Stahle, tidigare ordförande i Unga Humanister, så ges en ruta 

med rubriken ”Filmtips” och tipset som ges är Philomena. Filmen handlar om en äldre 

kvinna som femtio år tidigare tvingades adoptera bort sin son och nu vill hon återfinna 

denna son. I övrigt så är kapitlen slående lika, samma bilder, underrubriker och ofta till och 

med samma meningsuppbyggnader.210  

För kapitel tretton ”Nyreligiösa rörelser” så skiljer det sig endast mot lika och unika : om 

mening värde och tro i att en extra textruta ges i vilken en 18 åring ger sin syn på att 

religion är någonting individuellt och personligt. Läromedlen delar i övrigt samma bilder, 

rubriker och meningsuppbyggnader.211 

Efter att bokens kapitel om nyreligiösa rörelser så har läromedlet tre till kategorier att klicka 

sig in på gällande kapitlet, först upp är sammanfattningar vilka leder till en ljudfil på 8.26 

minuter. I denna så återges kapitlet i slides där varje har några meningar på sig och 

                                                 
207Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. Sida 311-313. Hämtad 2017-02-20.  
208Franck, Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. 
209https://www.studentlitteratur.se/minasidor/produkt/37815-01_Religionskunskap_1/b001#page=23 Hämtad 
2017-04-25. 
210https://www.studentlitteratur.se/minasidor/produkt/37815-01_Religionskunskap_1/b001#page=23 Sida 23-
35. Hämtad 2017-04-25. 
211https://www.studentlitteratur.se/minasidor/produkt/37815-01_Religionskunskap_1/b001#page=23 Sida 
285-197. Hämtad 2017-04-25. 

https://www.studentlitteratur.se/minasidor/produkt/37815-01_Religionskunskap_1/b001#page=23
https://www.studentlitteratur.se/minasidor/produkt/37815-01_Religionskunskap_1/b001#page=23
https://www.studentlitteratur.se/minasidor/produkt/37815-01_Religionskunskap_1/b001#page=23
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uppläsaren fyller ut dessa lite mer. Ingenting utöver det som togs upp i bokkapitlet tas upp 

utan allt är så som rubriken angav, en sammanfattning.212 

Nästa rubrik är testa dig själv och innehåller, för kapitlet nyreligiösa rörelser, två stycken 

test. Det första är testa dig själv och det andra är manipulativa sekter. Den första består av 

10 frågor på kapitlet och varje fråga består av en längre mening med ett ord, eller en 

stavelse, som saknas och användaren ska välja ut korrekt ord att fylla ut med från en lista 

med flertalet alternativ. Det andra testet, om manipulativa sekter består endast av en fråga 

där användaren ska formulera de fyra kriterier kring manipulativa sekter som Karl Erik 

Nylund formulerat samt vad de innebär. Efter att dessa är gjorda hamnar användaren på en 

sida där resultatet presenteras.213  

Den sista av bokens fyra delar är kort sagt och i denna ges en nedbantad version av kapitlet. 

Allt är fortfarande i text med möjlighet till uppläsning, fast inga bilder ges, orden med 

ordförklaring i marginalerna är borta och delar av texten är nedkortad eller borttagen.214 

2.2.2 Digilär 

Vid uppstarten av Digilär så får användaren sex stycken kategorier, eller arbetsområden att 

välja mellan: ”Introduktion”, ”Vem är religiös”, ”Mellanösterns religioner”, ”Asiens 

religioner”, ”Andra livsåskådningar” samt ”Gott och ont” och ”Rätt och fel”. Det går även 

att välja en flik med innehållsförteckning. Samtliga arbetsområden har en bild som front 

med namnet på områden under sig.215Första arbetsområdet innehåller endast ett kapitel, 

lärarhandledning i religionskunskap. Detta kapitel börjar med att presentera för läraren vem 

som har skrivit läromedlet, vilket är Lennart Göth, och pekar ut denna person som en av 

landets mest erfarna läromedelsförfattare. Vidare ges en mer detaljerad bild av respektive 

arbetsområde samt hur dessa passar in i kursen Religionskunskap 1.  

För arbetsområdet ”andra livsåskådningar” så säger läromedlet att det har gjorts ett 

medvetet urval bland vilka sekulära livsåskådningar som läromedlet har valt att ta med.  

Ett arbetsområde som detta kan göras mycket långt. Det finns som bekant ett stort antal 
religioner vid sidan av de fem världsreligionerna. I detta sammanhang fokuserar vi oss 
helt på de naturnära folkens religiösa föreställningar. På motsvarande sätt måste vi göra 

                                                 
212https://www.studentlitteratur.se/dill/app/#/exercise/37815-01_Religionskunskap_1/x013 Hämtad 2017-02-
14. 
213https://www.studentlitteratur.se/dill/app/#/end/37815-01_Religionskunskap_1/x044 hämtad 2017-02-14. 
214https://www.studentlitteratur.se/minasidor/produkt/37815-01_Religionskunskap_1/b002#page=228 Sida 
185-196. Hämtad 2017-02-14.  
215https://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet Hämtad 2017-03-03. 

https://www.studentlitteratur.se/dill/app/#/exercise/37815-01_Religionskunskap_1/x013
https://www.studentlitteratur.se/dill/app/#/end/37815-01_Religionskunskap_1/x044
https://www.studentlitteratur.se/minasidor/produkt/37815-01_Religionskunskap_1/b002#page=228
https://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet
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ett urval av de icke-religiösa livsåskådningarna. Här koncentrerar vi oss på att 
presentera humanismen, marxismen, existentialismen och ekosofin.216  

Detta val av urval pekar på att fokus inte kommer vara vid nyreligiösa rörelser och 

sekter.217  

I arbetsområdet ”andra livsåskådningar” så återfinner vi sex stycken kapitel, ”Världen är så 

stor så stor…” , ”Naturnära folks religioner”, ”Den sekulära humanismen”, ”Marxismen”, 

”Existentialismen” och ”Ekosofin”. Samtliga kapitel har en bild som presentationsbild med 

kapitelnamnet under sig. Det första kapitlet behandlar världens uppkomst ur ett 

vetenskapligt perspektiv samt visar mer på vilka livsåskådningar som valts ut och vilka som 

har valts bort.  

Det går inte att redogöra för alla livsåskådningar och religioner i världen. 
Läroböcker koncentrerar sig på kristendom, judendom, islam, hinduism och 
buddhism. Men det finns många, många fler: wicca-rörelsen, olika feministiska 
riktningar, parsism, satanism, jainism, shinto, scientologi, mormonism, 
antroposofi, bahai, cargokulter, Jehovas vittnen, Moon-rörelsen, tantrismen, 
teosofiska samfundet, ahmadiya, voodoo …218 

Ofrånkomligen har ett urval gjorts medvetet, men anledningen till varför de har valts bort 

presenteras inte. Vidare så har kapitlet hämtat sitt namn från en 1800-tals dikt om Lasse liten, 

detta diktverks omslag är även öppningsbilden för kapitlet.219 

Kapitlet ”Naturnära folks religioner” börjar med att förklara begreppet naturnära folk som ett 

uttryck för de personer som lever i nära samband med naturen. Vidare pekar läromedlet ut att 

det inte är frågan om någon enhetlig religion utan en spridd hopklumpning av de folk som har 

nära band till naturen enligt ett västerländskt perspektiv. Läromedlet belyser även att det finns 

gemensamma aspekter för dessa naturnära religioner, så som muntliga berättelser, kopplingen 

mellan sig själv och naturen samt tron på förfäder och andar i olika utföranden. Läromedlet 

följer sedan upp med att ta upp samisk religion som det enda exemplet på dessa naturnära 

religioner. Det som tas upp gällande samisk religion är nåjden, gudarna och folkets kontakt 

med andevärlden. Läromedlet tar inte upp något om historien bakom folket, dess kontakt med 

                                                 
216https://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-
1/introduktion/textavsnitt/lararhandledning-i-religionskunskap Hämtad 2017-03-03. 
217https://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-
1/introduktion/textavsnitt/lararhandledning-i-religionskunskap Hämtad 2017-03-03.  
218https://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-
livsaskadningar/textavsnitt/varlden-ar-sa-stor-sa-stor Hämtad 2017-03-03. 
219https://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-
livsaskadningar/textavsnitt/varlden-ar-sa-stor-sa-stor Hämtad 2017-03-03. 

https://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/introduktion/textavsnitt/lararhandledning-i-religionskunskap
https://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/introduktion/textavsnitt/lararhandledning-i-religionskunskap
https://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/introduktion/textavsnitt/lararhandledning-i-religionskunskap
https://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/introduktion/textavsnitt/lararhandledning-i-religionskunskap
https://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-livsaskadningar/textavsnitt/varlden-ar-sa-stor-sa-stor
https://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-livsaskadningar/textavsnitt/varlden-ar-sa-stor-sa-stor
https://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-livsaskadningar/textavsnitt/varlden-ar-sa-stor-sa-stor
https://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-livsaskadningar/textavsnitt/varlden-ar-sa-stor-sa-stor
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kristna Sverige eller hur religionen kom att upphöra. Det enda som nämns gällande detta är att 

spår av denna religion finns kvar än idag.220  

Kapitlet ”Humanismen” representeras av en bild på ett barn med ryggen vänd mot svarta 

tavlan på vilken det med vit krita har skrivits E=mc2. När kapitlet öppnas så ges två 

delavsnitt, det förta är människan i centrum och det andra är den sekulära humanismen. Den 

första av dessa inleds med en bild på Leonardo da Vincis gyllene snitt, en bild som illustrerar 

människans proportioner. Efter det så tar kapitlet upp termen humanisms betydelse och ordets 

uppkomst. Läromedlet pekar på att ordet betyder att människan är i centrum och att 

humanismen även betecknar en historisk strömning, samt betydelsen att ”ordet kan också 

användas om organisationer som anser att olika religioner fått för stor makt, och som inte 

sällan vill skapa ett alternativ till dessa olika religioner.221”  

Sedan kommer underkapitlet ”Den sekulära humanismen” vilken inleds med en bild på tre 

affärsmän i ett kontor i en skyskrapa. Organisationen humanisterna i Sverige benämns som en 

av dessa kritiska organisationer. Läromedlet fortsätter med att berätta om olika metoder dessa 

kritiska röster använder sig av. Efter detta så följer ett nytt underkapitel, som heter ”Det 

gudomliga”. Detta kapitel representeras av samma bild som hela kapitlet ”humanismen” 

vilket visar en pojke vid svarta tavlan med E=MC2 bakom sig. Läromedlet likställer här 

humanister med agnostiker eller ateister och tar åter igen upp organisationen humanisterna i 

Sverige och deras sekulära syn på samhället. Läromedlet tar även upp att humanismen, utan 

att specificera vilken inriktning, anser att tron på Gud eller gudar förminskar människan. 

Läromedlet ger en ritad bild på Zeusstatyn utanför Olympia som ett exempel på hur de antika 

människorna tvingades uppleva sin litenhet.222 

Kapitlet ”Marxismen” tar upp just marxism och tanken på klasskamp. Det enda som nämns 

om religion är att religion skulle vara en falsk lösning, eller som läromedlet citerar från Marx:  

”Religion är opium för folket.” 223  Ett klassiskt citat som pekar på marxismens syn på 

religion.224 

                                                 
220https://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-
livsaskadningar/textavsnitt/naturnara-folks-religioner Hämtad 2017-03-05. 
221https://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-
livsaskadningar/textavsnitt/humanismen Hämtad 2017-03-05. 
222https://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-
livsaskadningar/textavsnitt/humanismen Hämtad 2017-03-05. 
223https://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-
livsaskadningar/textavsnitt/marxismen. Hämtad 2017-03-05.  
224https://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-
livsaskadningar/textavsnitt/marxismen Hämtad 2017-03-05. 
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Kapitlet ”Existentialism” behandlar i första hand Jean Paul Sartres syn på människans 

existens och i andra hand synen på människans frihet. Det enda kapitlet nämner om religion 

är att Sartre var ateist och att han såg på Gud som ett tomrum samt att andra existentialister 

var religiösa, men inga exempel ges eller någon kontext till sammanhanget mellan 

existentialism och religiös aktivitet.225 

Det sista kapitlet, ”Ekosofi”, tar överhuvudtaget inte upp något sammanhang eller 

motsägelser mellan ekosofi och religion. Läromedlet gör en liknelse med ekosofi och 

naturnära religioner att deras tänkesätt rörande att leva i samklang med naturen är viktigare än 

att exploatera naturen. Organisationen Greenpeace tas upp, men inget om dess syn på religion 

eller kontext annat än som aktionsgrupp mot stora bolag som exploaterar naturen.226 

2.2.3 Nationalencyklopedin Religionskunskap 1  

Läromedlet består av tio kapitel varav fem är för världsreligionerna, ett för religion och 

livsåskådning, ett för sekulära livsåskådningar, ett för identitet och religion, ett för religion 

och vetenskap samt ett för etik. I kapitlet ”Religion och livsåskådning” behandlas 

begreppen livsåskådning och religion, men ingen specifik livsåskådning utan fokus finns på 

begrep och hur världsreligionerna omsätter dessa. Några exempel på begrepp är Gud, gud, 

bön, tro, gudstjänst och övergångsriter. Samtliga av dessa begrepp får förklarningar och om 

de är problematiska så tas denna problematik upp. Samtliga begrepp tas för att gälla alla 

former av religion och livsåskådningar.227 

I kapitlet ”Sekulära livsåskådningar” så presenteras begreppet sekulär som värdslig och i 

motsats till de religiösa. Dess historia från upplysning och framåt behandlas och både 

Darwin och FN nämns som delar i synen på människan och som grund till att förklara 

människans uppkomst samt som milstolpar i hur de sekulära livsåskådningarna växte fram. 

Vidare tas det upp att det finns ca en och en halv miljard sekulära människor i världen, men 

att det är svårt att definiera vem som är sekulär och inte. Det tas även upp att det finns olika 

sekulära livsåskådningar och de som nämns är ateism, postkristendom och humanism. 

Humanism går att klicka sig in på för en djupare beskrivning av förbundet Humanisterna, 

direkt hämtat från NE. Kapitlet fortsätter sedan med att beskriva hur det är att leva utan 

                                                 
225https://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-
livsaskadningar/textavsnitt/existensialismen Hämtad 2017-03-05. 
226https://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-
livsaskadningar/textavsnitt/ekosofin Hämtad 2017-03-05.  
227http://laromedel.ne.se/material/reader/154  /2986-/2991. Hämtad 2017-02-28.  

https://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-livsaskadningar/textavsnitt/existensialismen
https://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-livsaskadningar/textavsnitt/existensialismen
https://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-livsaskadningar/textavsnitt/ekosofin
https://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/andra-livsaskadningar/textavsnitt/ekosofin
http://laromedel.ne.se/material/reader/154%202986
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religion. Fokus ligger vid enskilda personer, världsuppfattning, tänkare och samhällssyn för 

icke religiösa.228 

Kapitlet är uppdelat i flera underkapitel och antalet bilder är totalt tio stycken och det ingår 

åtta olika filmklipp i kapitlet. Den första bilden är på fyra personer som står i en stor öppen 

grotta.229 Denna bild ges direkt i första underkapitlet ”Kort om sekulära livsåskådningar”. 

Nästa bild är på en flicka som står böjd över en kontrollpanel intill en bild av det periodiska 

systemet.230 Denna bild ges under rubriken ”Att leva utan religion”. Tredje bilden är på en 

kvinna med megafon.231Denna bild ges under rubriken ”Icke-religiösa högtider” och under 

bilden finns bildtexten första maj. Längre ned på samma sida, men under rubriken ”Ett helt liv 

som sekulär”, så ges en bild på ett par som kysser varandra framför ett stadshus.232 Under 

bilden finns bildtexten: ”Borgerlig vigsel”. Längst ned på sidan under samma rubrik så ges 

bilden av en tunnelbaneperrong med vägaffischerna av tre religiösa symboler, davidsstjärnan, 

halvmånen och korset i blått och gult med texten intill Gud finns nog inte på en av 

affischerna. Under bilden så finns texten ”Bild från kampanjen Gud finns nog inte där 

Humanisterna ville visa sambandet mellan religion och samhälle, för att skapa eftertanke och 

bidra till debatten om religionens roll i dagens Sverige.” 233 

Nästa bild är på ett örhänge format som symbolen för en atom, efter det så följer texten ”1963 

grundades organisationen American Atheists (AA). De valde atomen som symbol på grund av 

deras övertygelse om att mänskliga framsteg bäst uppnås genom vetenskapliga metoder och 

ett strikt rationellt tänkande.”234 Nästa bild efter det är en karikatyr av Charles Darwin som 

följs av texten:  

Charles Darwin karikerad som apa. Bilden publicerades i den brittiska 
satirtidskriften The Hornet 22 mars 1871, kort efter att The Descent of Man givits 
ut. Bildtexten lydde A venerable orang-outang, a contribution to unnatural history 
(’En vördnadsvärd orangutang, ett bidrag till onaturlig historia’)235  

                                                 
228http://laromedel.ne.se/material/reader/154 /2959-/2991. Hämtad 2017-02-28. 
229http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2959 Hämtad 2017-03-01.  
230http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2960 Hämtad 2017-03-01.  
231http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2960 Hämtad 2017-03-01. 
232http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2960 Hämtad 2017-03-01. 
233http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2960 Hämtad 2017-03-01. 
234http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2961 Hämtad 2017-03-01. 
235http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2961 Hämtad 2017-03-01. 

http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2959
http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2960
http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2960
http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2960
http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2960
http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2961
http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2961
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Efter det så kommer en bild på Jean Paul Sartre med en bildtext som säger att han är 

existentialismens fader. Samtliga av dessa tre bilder återfinns under rubriken människosyn 

och världsuppfattning.236  

Som avslutning på kapitlet är underkapitlet ”Centrala tänkare och texter” där vi återfinner två 

bilder. Först på en staty av Charles Darwin utanför Naturhistoriska museet i London, vilket är 

vad bildtexten berättar för oss, och den andra bilden är på Richard Dawkins som står i 

öppningen på en buss. Den andra bilden följs av texten ”Richard Dawkins, författare till 

boken Illussionen om Gud blir 2009 fotograferad på en Londonbuss som bär det ateistiska 

budskapet "[d]et finns troligen ingen gud. Sluta nu att oroa dig och börja njut av livet."”237 

  

                                                 
236http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2961 Hämtad 2017-03-01. 
237http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2962 Hämtad 2017-03-01. 

http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2961
http://laromedel.ne.se/material/reader/154/2962
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3. Analys 
3.1 Kunskapskritisk analys 

Fokus i denna studie är på vilken kunskap som presenteras av de sex olika läromedlen 

gällande sekulära livsåskådningar och nyreligiösa rörelser. Läromedlet Religionskunskap 

1238 är nästan identiskt med läromedlet Lika och unika.239, de har samma författare och 

förlag. Den största skillnaden mellan de båda är att Religionskunskap 1 endast har kapitlet 

om nyreligiösa rörelser med i den digitala versionen av läromedlet.  Vissa stilistiska 

skillnader kan ses i tillval av insticksrutor och liknande, men faktamässigt finns ingen 

skillnad mellan de båda. Därför så kommer allt som nämns gällande Lika och unika även 

vara gällande för Religionskunskap 1 under analysen.  

Av läromedlen så har fyra ett eller flera kapitel om sekulära livsåskådningar, Under samma 

himmel240, Religions och andra livsåskådningar241, Digilär242 och NER1243, Lika och Unika 

har inget specifikt kapitel för sekulära livsåskådningar, men har med fakta gällande vissa av 

dem i sitt kapitel ”Mening utan religion”. Religion och andra livsåskådningar har inte 

heller ett specifikt kapitel utan flera där respektive kapitel behandlar en specifik sekulär 

livsåskådning och ett kapitel som behandlar begrepp för, och förklaringsmodeller mer 

allmänt för samtliga sekulära livsåskådningar. Så samtliga tar upp dessa, men de skiljer sig i 

vilka de tar upp och hur det tas upp. Den sekulära livsåskådning som samtliga läromedel 

har med är humanism vilken beskrivs utifrån ett aktörsperspektiv. Med ett aktörsperspektiv 

så menar jag att det är aktörer som tas upp och hens påverkan, på den sekulära 

livsåskådningen eller den nyreligiösa rörelsen, hamnar i fokus i presentationen av de 

sekulära livsåskådningarna eller de nyreligiösa rörelserna. Läromedel tar upp olika tänkare 

som har influerat humanismen och påverkat dess centrala tankar. Detta aktörsperspektiv blir 

även tydligt för de tre läromedel Under samma himmel, Digilär och NER1 som presenterar 

marxism och dess grundare Karl Marx har en central roll, dock så uppvisar Under samma 

himmel mer om Marx tankar, och fler tankar, än de båda andra läromedlen. Gällande ateism 

så tas det upp av tre av läromedlen, Under samma himmel, Lika och unika och NER1. Även 

om karaktärsperspektivet är tydligt även här så är det uppblandat med vardagstankar och 

göromål mer allmänt. I NER1 så får läsaren detaljer om alternativ till olika religiösa riter så 

                                                 
238https://www.studentlitteratur.se/#produkt/56652 Hämtad 2017-04-26. 
239Franck. Lika och unika: om mening, värde och tro. 2015. 
240Björlin & Jämterud. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan. 2013. 
241Ring, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2], 2015. 
242https://digilär.se/ Hämtad 2017-04-26. 
243 http://www.ne.se/info/skolor/l%C3%A4romedel/gymnasiet-religionskunskap  Hämtad 2017-04-26. 

https://www.studentlitteratur.se/#produkt/56652
https://digilär.se/
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som bland annat bröllop genom borgerlig vigsel. Läromedlet Digilär har med ett kapitel om 

naturnära religioner, men behandlar i detta endast samerna, ur ett historiskt perspektiv där 

fokus är på att återge varifrån den samiska kulturen kommer och hur den förhåller sig till 

det svenska samhället historiskt. Digilär tar upp existentialism och ekosofi, två sekulära 

livsåskådningar som även Religion och andra livsåskådningar har med. För dessa så har 

läromedlen fokus på vad det innebär att leva som person inom dessa båda livsåskådningar. 

Vidare så har Religion och andra livsåskådningar med två till livsåskådningar som 

läromedlet är ensamt om att ta upp, hedonism och feminism. För båda dessa så uppvisar 

läromedlet ett historiskt perspektiv i vilket de båda sekulära livsåskådningarnas uppkomst 

och deras svenska historia presenteras. Två av läromedlen har en förklaringsmodell för 

begreppet sekulära livsåskådningar, Religion och andra livsåskådningar och NER1 vars 

beskrivningar av begreppet stämmer med den begreppsförklaring som gavs av NE, vilket 

för NER1 inte är anmärkningsvärt då det läromedlet är utgivet av NE.  

Helhetsbilden av ”sekulära livsåskådningar” i läromedlen är att de finns med och har en roll 

i samhället, men exakt vilken är svårtolkat. Att de ska vara med framkommer tydligt i 

LGY11244 där det i det centrala innehållet står att undervisningen i kursen ska behandla 

följande: ”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras 

kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i 

omvärlden.”245 vilket gör det omöjligt för läromedlen att inte inkludera dessa, men vad som 

avses med livsåskådningar i planeringsfasen av utbildningen är upp till läraren att avgöra. 

Vilka sekulära livsåskådningar som finns med varierar, men övergripande går det att säga 

att dessa läromedel verkar välja att presentera de sekulära livsåskådningarna ur ett 

aktörsperspektiv och ett historiskt perspektiv. De tar upp personer, tänkare, som har 

influerat den nyreligiösa rörelsen eller den sekulära livsåskådningen samt presenterar dessa 

utifrån hur de uppkom och deras historia fram tills idag. Den kunskap om dessa sekulära 

livsåskådningar kretsar kring vilka tänkare som har lagt fram vad och när det skedde för att 

ge läsaren en bild av hur det har sett ut fram tills idag. Mindre fokus hamnar på hur dessa 

tar sig uttryck i dagens samhälle och hur de påverkar de enskilda människornas vardag. 

                                                 
244Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Onlineversionen har 
använts i detta arbete. https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftr
ycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 Hämtad 2017-04-27. 
245https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftr
ycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 Hämtad 2017-04-27. 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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Läromedlen behandlar då mer frågan om varför dessa sekulära livsåskådningar finns och 

inte lika mycket om frågorna hur de tar sig uttryck. 

De personer som presenteras för respektive sekulär livsåskådning är, nästan alltid, kända 

personer så som Karl Marx, Richard Dawkins och Charles Darwin, men även svensken 

Ingemar Hedenius återkommer i läromedlen. Fakta om dessa personer så som vad de gjorde 

och hur de bidrog till respektive sekulär livsåskådning är, näst intill, allmänt känt och 

samtliga fakta om dessa personer verkar hålla det måttet. Ur en objektiv synvinkel på dessa 

så blir det svårare, flera av läromedlen har ingen kritik mot dessa personers tankar med eller 

tar upp problematiken av att flera av dessa tänkare levde i en annan tid. Något som gör att 

deras tankar var färgade av deras tid och inte vår. Ett problem som inte skulle finnas om 

läromedlen hade med, dels kritik mot dessa tänkare, och dels hur de tankar dessa personer 

bidrog med faktiskt har förändrats fram tills idag.  

För ”nyreligiösa rörelser” så tog inte alla läromedel upp något om dessa. Digilär och NER1 

har inte med något om nyreligiösa rörelser förutom att Digilär nämnde att dessa medvetet 

valts bort. För de resterande läromedlen så tar de både upp enskilda nyreligiösa rörelser, om 

än i olika utsträckning, och de har med någon form av förklaring till begreppet nyreligiösa 

rörelser. Oftast genom en historisk presentation av begreppet och en förklaring kring hur vi 

ser på begreppet idag. De skiljer även på nyreligiösa rörelser och sekter som två olika 

grupper och belyser att sekt är ett negativt laddat ord som är väldigt vanligt i samhället. 

Något som pekar på att Peter Åkerbäcks tanke på att vinklingen om de nyreligiösa 

rörelserna verkar befogad.   

Faktamässigt så uppvisar de fyra läromedel som har med nyreligiösa rörelser ett tydligt 

historiskt perspektiv i vilket då återberättar rörelsernas historia, om de nyreligiösa 

rörelsernas grundare och om dess historia i Sverige. Visst fokus hamnar på aktörer, men då 

oftast grundaren av rörelsen och påverkan som grundaren har haft för rörelsen. För de 

läromedel som behandlar nyreligiösa rörelser så lyfter samtliga att en karismatisk ledare är 

nästintill ett krav för nyreligiösa rörelser, med undantag för New age och Wicca där det 

tydligt pekas ut som en skillnad. Läromedlen presenterar historiskt, varför, och om, hur de 

tar sig uttryck i samhället för att ge en bild av rörelserna där det är möjligt för eleven att 

identifiera respektive nyreligiös rörelse utifrån dessa rörelsers historia, kulturuttryck och 

värderingar. I samtliga nyreligiösa rörelser som tas upp, oavsett läromedel, så finns både 

deras trosföreställning och deras syn på livet beskrivet.  
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Faktamässigt står sig läromedlen. De är sakliga, även om de har valt en historisk och 

aktörsdriven vinkel på hur de presenterar sekulära livsåskådningar, samt en mer 

uttrycksbetonad vinkling för de nyreligiösa rörelserna även om den historiska vinklingen 

finns med. En problematik är dock att de är väldigt olika i vad de valt att ta upp för olika 

nyreligiösa rörelser och sekulära livsåskådningar, något som jag återkommer till i den 

komparativa analysen.  

Så hur förhåller sig läromedlen till Skolverkets krav på att vara icke-konfessionell inom 

områdena nyreligiösa rörelser och sekulära livsåskådningar? Att säga att läromedlen som 

helhet är icke-konfessionella eller icke-religiösa är svårt. Flertalet av dem uppvisar de 

enskilda sekulära livsåskådningarna eller nyreligiösa rörelserna ur ett perspektiv där det 

endast finns en sanning. Detta stämmer mer för de nyreligiösa rörelserna där de presenteras 

utan problematik kring, eller splittring inom, rörelsen. Att inte uppfatta dessa nyreligiösa 

rörelser utifrån ett vi och dom perspektiv246  är svårt. Det går inte att se någon form av 

konfessionalism i läromedlen gällande nyreligiösa rörelser då detta vi och dom perspektiv 

dominerar gör det att det är väldigt problematiskt att uppleva läromedlen som något annat 

än icke-konfessionella. På samma not så går det att kasta om argumentet och säga att om 

det är ett vi och dom perspektiv som uppvisas så bör det leda till en distansering ifrån 

ämnet, de nyreligiösa rörelserna, för läsaren.  

Då läromedlen presenterar aktörer för de sekulära livsåskådningarna så följer de den 

föregående modellen om en sanning. Lite eller ingen kritik riktas mot tänkarna. Deras 

inflytande över respektive sekulär livsåskådning ifrågasätts eller problematiseras inte. 

Utöver aktörerna så uppvisar dock läromedlen betydligt mer tecken på att kunna vara icke-

religiösa. Vi och dom tanken återfinns inte, utan snarare tvärt om. I Lika och unika och 

Under samma himmel så lyfts det fram flera delar om religionskritik, men läromedlen har 

inte någon kritik mot dessa sekulära livsåskådningar. Inte ens en problematisering eller 

nyansering kring denna kritik ges utan istället avslutas ofta kapitlen och underkapitlen med 

frågor i stilen ”håller du med?” Något som kan uppfattas problematiskt då eleven inte har 

fått någon kunskap ifrån läromedlet om vad det innebär att inte hålla med. Vidare så pratar 

de båda läromedlen om bevis då de tar upp denna religionskritik, något som lät kan 
                                                 
246Vi och dom perspektivet har beskrivits av bl.a. Gustafson, Katarina, Vi och dom i skola och stadsdel: barns 
identitetsarbete och sociala geografier, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 
2006,Uppsala, 2006, och Lunneblad, Johannes, Den mångkulturella förskolan: motsägelser och möjligheter, 
2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013. Där det syftar till att vi har en tillhörighet och dom en annan, i 
detta fallet en religiös sådan där eleverna är vi och de presenterade nyreligiösa rörelserna eller sekulära 
livsåskådningarna är dom.  
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uppfattas som obestridligt. Framför allt då de tar upp vetenskaplig kritik mot religion i 

enskilda sakfrågor. Sammantaget så går det att peka på att läromedlen kan uppfattas som 

icke-religiösa, då de tar upp sekulära livsåskådningar, något som inte verkar finnas då 

läromedlen tar upp nyreligiösa rörelser. Viktigt att påpeka här är dock att undervisning om 

avsaknaden av någon betydelse, i detta fall religion, för människor är i sig problematiskt då 

olika människor kan ha olika grad av avsaknad av religion, grad av sekularisering, något 

som inget av läromedlen problematiserade fullt ut. Ett av läromedlen, NER1, gav även 

siffran en miljard som mängden sekulariserade människor i världen, utan at definiera vem 

som är sekulariserad.   

3.2 Komparativ analys 

Av läromedlen så har tre traditionella och två digitala undersökts, varav de båda digitala 

först och främst uppvisar att de inte tar upp någon fakta alls om nyreligiösa rörelser. Den 

ena av dessa, Digilär, uppger till och med att de har valt bort dessa helt för att istället kunna 

ge flertalet olika sekulära livsåskådningar utrymme samt för att ha med ett kapitel om 

samisk religion. Dessa båda benämner dessutom nyreligiösa rörelser som livsåskådningar, 

något som givetvis är sant då alla former och icke-religiösa rörelser av religion är en typ av 

livsåskådning, och sammanför där ihop dessa till en kategori, livsåskådning då de 

presenterar sekulära livsåskådningar. Detta urval av vad som ska ingå var något som Kjell 

Härenstam pekade på i sitt rapportunderlag som en problematik, att läromedlen genom detta 

inte gav en fullgod bild av respektive religion, och denna verkar kvarstå. Även för de 

digitala läromedlen som inte har problematiken med att trycka upp dessa sidor.   

Då de ställs mot de traditionella gällande fakta så är dock ingen direkt skillnad då både de 

digitala och de traditionella uppvisar faktamässigt en liknande nivå. De digitala läromedlen 

uppvisar dock mindre tendenser till att bruka aktörsperspektivet som de traditionella har. De 

båda digitala läromedlen väljer givetvis att presentera personer som har påverkat, men 

fokus ligger mer i dessa rörelsers uttryck i vardagslivet och hur de påverkar den enskilde 

individen. Gällande det historiska perspektivet så är även det nedtonat i de digitala 

läromedlen som istället, som nämnt, fokuserar mer på hur de tar sig uttryck idag. Det går 

tydligt att se att de båda digitala är mer lika varandra än något av de traditionella och vice-

versa.  

Gällande icke-konfessionalism så tar, som nämnts, de digitala inte upp nyreligiösa rörelser, 

vilket gör att samma interna granskning av respektive läromedel inte är lika enkelt. För de 

traditionella så går det att se vi och dom tanken i de nyreligiösa rörelserna, men inte i de 
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digitala då de inte har med nyreligiösa rörelser. De digitala läromedlen har dessutom 

samma vinkling för de sekulära livsåskådningarna som de traditionella, att de ger en 

onyanserad bild och mycket lite, om ens någon, kritik emot dessa sekulära livsåskådningar. 

För de traditionella går det att se att de uppvisar kritik mot de nyreligiösa rörelserna, men 

utan den referensramen för de digitala så är det svårt att få ut någonting alls av värde ur 

dem på den punkten.   

Så det finns skillnader mellan de digitala och de traditionella, men mest utmärkande är de 

kvantitativa skillnader, så som mängden sekulära livsåskådningar och liknande, vilket 

denna studie inte behandlat.  

3.3 Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis så går det att utläsa att:  

Samtliga läromedel uppvisar, faktamässigt, en god kvalitet, men följer ett aktörs- och 

historieperspektiv vilket ger en vinkling då de presenterar de nyreligiösa rörelserna och till 

viss del då de presenterar de sekulära livsåskådningarna.  

De undersökta läromedlen visar även upp vad som kan tolkas som ett vi och dom tänkande 

vid presentationen av de nyreligiösa rörelserna, men inte då de presenterar sekulära 

livsåskådningar. Detta gäller dock inte de digitala läromedlen som inte tar upp något om 

nyreligiösa rörelser utan endast sekulära livsåskådningar.  

De undersökta läromedlen verkar sakna kritik mot sekulära livsåskådningar, både mot 

livsåskådningen i sin helhet och mot de tänkare som presenterats, något som de traditionella 

visade upp då de presenterade nyreligiösa rörelser. Detta tillsammans med att de uppvisar 

ett vi och dom tänk pekar på att läromedlen uppvisar sig som icke-religiösa istället för icke-

konfessionella i viss utsträckning, då gällande de sekulära livsåskådningarna. 

De digitala läromedlen har samma faktamässiga nivå gällande sekulära livsåskådningar som 

de traditionella, men det går inte att säga något ifall de är icke-religiösa eller icke-

konfessionella.  

  



59 
 

4. Diskussion 

 

Så vad presenteras faktamässigt om nyreligiösa rörelser och sekulära livsåskådningar, samt 

hur presenteras dessa i läromedlen? Att för mig som lärare kunna konstatera att kvaliteten i 

de digitala läromedlen motsvarar kvaliteten i traditionella är positivt. Sällan är det en 

enskild lärare som väljer läromedel utan det är ett ekonomiskt beslut som tas av ett 

arbetslag eller rent av ett rektorsbeslut. Att de digitala, vilka mer och mer gör intåg på 

marknaden och skolor prioriterar digitala läromedel då eleverna ändå har datorer. Dessa 

digitala läromedel är svåra att glömma hemma och tappa bort, vilket i längden ger dessa 

läromedel en längre livstid för eleverna. Att veta att de skolor som valt dessa har ett 

läromedel som håller god kvalitet är bra för den enskilde läraren att veta.  

Mer tråkigt är det att dessa läromedel verkar välja bort nyreligiösa rörelser. Som lärare är det 

vårt ansvar att välja ut, utifrån läroplanen, vad som ska ingå i undervisningen och värdera 

vilka fakta som eleverna ska få då de läser religionskunskap. Då dessa digitala läromedel 

väljer bort nyreligiösa rörelser så kommer det troligen resultera i att de lärare som har dessa 

som sitt läromedel inte kommer ta upp dessa alls, något som kan göra att lärare väljer att inte 

lägga till nyreligiösa rörelser utan ta den enkla vägen och helt skippa att ta upp de nyreligiösa 

rörelserna. Att begränsa lärarna på detta sätt är förståeligt då det handlar om traditionella 

läromedel vilka brottas med sidantal och produktionsvolymer, men de digitala har inte samma 

produktionskostnader då de inte ska trycka och skicka ut läromedlen. Kostnaden att ta fram 

materialet och underhålla eller uppdatera är fortfarande samma, men utrymmesmässigt så 

borde det inte finnas samma problematik som i de traditionella läromedlen gällande utrymme. 

Att låta läraren välja ut vilka block som ska ingå, möjligen med en rekommendation, men att 

läraren får göra det faktamässiga urvalet istället för att skapa en strömlinje som läraren ska 

följa är att ge läraren mer makt över sin profession.  

På det tidigare resonemanget så vill jag även återkoppla till begreppet sekulär och dess 

användning i de digitala läromedlen. Begreppet användes bland annat av NER1 med 

uttalandet att det finns cirka en halv miljard sekulära människor i världen. Detta påstående är 

problematiskt då begreppet sekulariserad kan tolkas som samtliga människor i världen lika 

gärna som ett oklart antal. Det finns grader av sekularisering och det går att argumentera att 

samtliga människor i världen i någon grad är sekulariserade då begreppet sekularisering 

förklaras av NE som ”processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle 
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och i medborgarnas medvetande.”247 Att läromedlet väljer att inte beskriva detta begrepp mer 

ingående lämnar det till läraren att sortera ut detta för eleverna och antingen acceptera att det 

bara finns en halv miljard sekulariserade människor, eller nyansera detta begrepp för eleverna 

och då bestrida läromedlet. 

De två digitala läromedlen, Digilär och NER1, väljer även presentera de nyreligiösa 

rörelserna som livsåskådningar. Att påstå att nyreligiösa rörelser är livsåskådningar är inte fel, 

det är inte heller fel att påstå att kristendomen är en livsåskådning. Ingen person saknar 

livsåskådning, men om läromedlen inte reder ut vad de syftar till med begreppet livsåskådning 

så blir det ett begrepp till att reda ut för eleverna och bestrida läromedlet om. Att hålla sig till 

en indelning av block så som världsreligioner248, livsåskådningar och nyreligiösa rörelser är 

fördelaktigt då det ger eleverna mer struktur på vad det är de läser om och då majoriteten av 

de nyreligiösa rörelserna har rötter i världsreligionerna så har de tydligare koppling till dessa 

än till de livsåskådningar som de här har klumpats ihop med, så som till exempel marxism, 

feminism och ekosofi.  

Så hur förhåller sig läromedlen till Skolverkets krav på att vara icke-konfessionell inom 

områdena nyreligiösa rörelser och sekulära livsåskådningar? De undersökta läromedlen 

verkar sakna kritik mot sekulära livsåskådningar, både mot livsåskådningen i sin helhet och 

mot de tänkare som presenterats, något som de traditionella visade upp då de presenterade 

nyreligiösa rörelser. Detta tillsammans med att de uppvisar ett vi och dom tänk pekar på att 

läromedlen uppvisar sig som icke-religiösa istället för icke-konfessionella i viss 

utsträckning, då gällande de sekulära livsåskådningarna. Detta stämmer något sämre med 

kravet på att undervisningen ska vara neutral. Det går givetvis att tolka olika, men att se 

neutral som lika med att inte alls ta upp eller medvetet välja bort är inte samma sak i ordens 

fulla mening. ”Den som inte är med på eller håller på vare sig den ena eller den andra sidan 

i en konflikt eller en valsituation är neutral. Ofta betyder det att ett land inte är med i 

krig.”249Användningen av ordet utifrån dess innebörd snarare än dess betydelse i sakfrågan 

kan, som nämnts, tolkas olika, men att inte alls ta upp dessa nyreligiösa rörelsers existens 

och påverkan på dagens samhälle är inte att vara neutral. Detta då neutral i sammanhanget 

syftar till att inte prioritera någon religion eller livsåskådning över de andra religionerna och 

livsåskådningarna, något som faktiskt gör vid valet av att inte ta med någon specifik 

nyreligiös rörelse eller livsåskådning. I förhållande till LGY11 så kan det tolkas som att 

                                                 
247http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sekularisering Hämtad 2017-04-19. 
248Även detta begrepp går att debattera betydelsen av, men det är inte del av denna uppsats.  
249http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/neutral Hämtad 2017-03-16. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sekularisering
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/neutral
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samtliga religioner ska tas upp i klassrummet, men det är inte det som detta syftar till utan 

det syftar till de större kategorierna som finns inom ämnet religionskunskap för gymnasiet, 

det vill säga det centrala innehållet. Något som faktiskt sker, men jag anser att läraren, inte 

läromedlet, ska göra det urvalet. Snickaren väljer spik, inte hammaren.250 

Om denna studie skulle vart kvantitativ så hade bilden av de olika läromedlen kunnat 

nyanseras ytterligare, Under samma himmel har betydligt högre antal nyreligiösa rörelser med 

och Religion och andra livsåskådningar har fler sekulära livsåskådningar med. Värt att notera 

är även att Digilär hade med samisk religion under sekulära livsåskådningar, huruvida detta är 

en sekulär livsåskådning eller om det handlar mer om historia då den samiska religionen, eller 

snarare den samiska kulturens olika religiösa uttryck, faktiskt slogs ut och det som vart kvar 

är starkt influerat av kristendomens mission kan givetvis diskuteras. Det handlar dock om 

kulturkunskap, vilket är religionskunskapens område och att ha med samtliga av Sveriges 

befolkningsgrupper och deras kulturarv är för mig alltid ett plus, framför allt om läraren, som 

jag själv, är verksam eller har sina rötter de delar av Sverige där det finns en samisk 

befolkning och då elever som kommer att påverkas av denna undervisning.  

Gällande aktörsperspektivet och historieperspektivet så är de behövliga, men att de i vissa 

läromedel nästan tar över upplever jag som en smula problematiskt. Att likställa t.ex. 

marxismen med Marx helt och fullt ger en snedvriden bild av marxism som faktiskt har stötts 

och blötts långt efter Marx död. Att ta med de sekulära livsåskådningarnas och nyreligiösa 

rörelsernas historia är, som nämnt i arbetet, behövligt för ge eleverna bilden av varför dessa 

finns, men att de finns är redan ett faktum och fokuset borde ligga vid hur de tar sig uttryck i 

samhället idag och inte deras väg dit.  

På en mer orelaterad not gällande de digitala läromedlens specifika nisch, att de är digitala, så 

ger de användaren nya möjligheter genom funktioner så som uppläsning av texten, kunna 

återuppta där användaren var, söka i texten, med mera. Flertalet av dessa är positiva och med 

tiden kommer dessa säkerligen att strömlinjeformas betydligt mer för att möta en ny 

generations krav på enkla och funktionella lösningar på de få saker som lyfts som problem i 

användarvänligheten. Framför allt då för de två läromedlen, Lika och unika samt 

Religionskunskap 1 vilkas scrollfunktion i sina läromedel auto-korrigerar läsaren till den sida 

som visas mest av då användaren stannar mellan två sidor. Jag som granskande fann detta 

                                                 
250https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftr
ycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 Sida 138. Hämtad 2017-04-19. 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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extremt frustrerande och nästan hindrande i mitt användande av läromedlen, Jag kan bara 

gissa vad gymnasieelever skulle kalla detta eller hur de skulle bemöta detta problem. Om till 

exempel Adobe251, företaget bakom Adobe acrobat och Adobe reader som troligen är den 

mest använda PDF-läsarna, skulle ha denna funktion som standard så skulle vi antagligen inte 

känna till dessa PDF-läsare alls idag. Att eleverna enkelt ska kunna sätta sig in i och bruka de 

digitala läromedlen är ett krav för att de ska vara till nytta mer än något traditionellt läromedel 

och från lärarens och skolornas sida kan vi inte förvänta oss att eleverna alltid kan hantera 

dessa digitala produkter bara för att de vuxit upp i en digital tidsålder. Än mindre går det att 

begära att de ska behålla sitt tålamod med denna funktion då jag som lärarstudent knappt kan 

behålla mitt eget tålamod vid användandet av nämnda läromedel.  

Sammanfattningsvis så får jag säga att detta arbete har visat på både för- och nackdelar för de 

digitala läromedlen och deras presentation av sekulära livsåskådningar och avsaknaden av 

nyreligiösa rörelser. Det är problematiskt, men är det min uppfattning att vi går mot ett mer 

digitaliserat samhälle i vilket skolan kommer följa trenden med att ha materialet digitalt för 

eleverna och lärarna. Det kommer leda till fler digitala läromedel och mer användarvänligt 

utformade digitala läromedel som kommer ta med mer och mer gällande allt inom sitt ämne 

för att möta lärarnas och skolornas krav. I slutändan handlar det om pengar för att köpa in 

dessa läromedel, men i lärarens profession så ingår det att faktamässigt granska det material 

som eleverna ska ta del av och det är min förhoppning att lärarkåren är de som ställer tydliga 

krav på kommande läromedel att nå upp till den nivå som elevernas undervisning kräver och 

som lärarnas profession efterfrågar.  

  

                                                 
251https://acrobat.adobe.com/se/sv/acrobat/pdf-reader.html Hämtad 2017-04-28. 

https://acrobat.adobe.com/se/sv/acrobat/pdf-reader.html
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