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Abstract 

Den här studien undersöker hur nyreligiösa rörelser framställs i tolv läroböcker för högstadiet 

och gymnasiet i den svenska skolan. Uppsatsen fokuserar på sex läroböcker från 1970,-1980-

och 1990-talet och sex läroböcker publicerad efter 2010. I uppsatsen görs det även en 

jämförelse mellan de olika läromedlen för att finna skillnader och likheter. De resultat jag fick 

fram var bland annat skillnader mellan läroböckerna gällande utrymme, där de äldre 

läroböckerna valde att lyfta fram nyreligiösa rörelser betydligt mer jämfört med läroböcker 

publicerad efter 2010. 

Nyckelord: nyreligiösa rörelser, läromedel, religionskunskap, undervisning 
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1 Inledning 
1.1 Introduktion  
Nyreligiösa rörelser finns bland oss. Du har möjligen fått ett informationsblad ifrån en ivrig 

medlem, kanske har du till och med fått besök av ett Jehovas vittne som vill berätta om sin tro 

för dig. Eller så har du med största sannolikhet snubblat över en text som behandlar Livets ord 

eller mormonerna på sociala medier. Elever i både högstadiet och gymnasiet får möta 

nyreligiösa rörelser, ofta i form av ett studiebesök eller genom läroböcker i skolan. Det är just 

det sistnämnda jag valt att fokusera och undersöka vidare kring i denna uppsats, läroböcker i 

skolan, med fokus på religionsundervisningen och hur nyreligiösa rörelser framställs.  

Ämnet har alltid intresserat mig och jag har genom åren läst mycket om dessa rörelser genom 

sociala medier men även i böcker och då främst läroböcker, vilket får mig att tänka på min egen 

religionsundervisning. Hur framställdes nyreligiösa rörelser i de böcker jag fick läsa under 

högstadiet och gymnasiet? Var de neutralt inställda till rörelserna, eller kunde man avläsa en 

underton? 

Jag upplever att det är vanligt förekommande att det sker någon slags kritik mot religioner, det 

är oavsett vilken religion det talas om, nyreligiösa rörelser är inte ett undantag. Många kritiker 

använder begrepp som hjärntvätt och manipulation och hävdar att medlemmar inte går med 

frivilligt och tvingas ofta betala stora summar pengar. 1  Detta är exempelvis vanligt 

förekommande i Scientologikyrkan,2 medan andra kritiker hävdar att människorna själva blir 

attraherade av det religiösa budskapet som går att hämta hos rörelserna samt att de allra flesta 

som ansluter sig väljer att gå ur efter medlemskap i ca ett till två år i rörelsen. Oavsett om 

kritiken är befogad eller om kritiken bör nyanseras så finns den bland oss, även i läromedlen. I 

denna uppsats kommer även äldre läromedel att undersökas och analyseras. Hur framställs 

nyreligiösa rörelser i böcker från 1970,1980, 1990-talet? Går det att finna skillnader och likheter 

mellan läromedel idag?  

 

 

 

                                                             
1 Ring Börje. Religion- helt enkelt. Stockholm: Liber AB, 2012, 224. 
2 Björlin Ola, Jämterud Ulf. Under samma himmel. Stockholm: Sanoma Utbildning AB, 2013,404.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka och analysera vad läromedel i den svenska skolan 

säger om sekter och nyreligiösa rörelser och jämföra hur skildringar av dessa rörelser har 

förändrats över tid i läroböcker för den svenska skolan med fokus på högstadiet samt gymnasiet.  

Baserat på mitt syfte så ämnar jag att besvara följande frågeställningar: 

 Hur beskrivs nyreligiösa rörelser i de utvalda läromedlen? 

 Vilka attityder till nyreligiösa rörelser ger läroboken uttryck för?  

 Vad har förändrats vid en jämförelse mellan läromedel från 1970-, 1980-, 1990- och 

2010-talet i läromedlens beskrivningar?  

1.3 Avgränsningar  

Jag har valt att avgränsa mig till att enbart analysera läromedel från 1970-talet till 2010-talet, 

med två böcker vardera från 1970-talet, 1980-talet och 1990-talet. Jag har avgränsat mig till tre 

böcker från 2010-talet. Dessa läroböcker används inom religionskunskap på gymnasiet och 

högstadiet.  

1.4 Tidigare forskning 
Att definiera vad en nyreligiös rörelse är kan vara svårt enligt forskningslitteraturen. De flesta 

är överens om att definiera rörelser som uppkommit efter mitten av 1950-talet kallas 

nyreligiösa. 3 Liselott Frisk hävdar i sin forskning att det finns tre huvuddrag man kan fokusera 

på gällande definitionen av nyreligiösa rörelser och nyreligiositet. Det första draget man kan 

finna är en kombination av vetenskap och religion, eller att de nyreligiösa rörelserna kallar sig 

en vetenskap snarare än en religion. En anledning till detta kan vara vetenskapens ökade status 

i samhället hävdar Frisk.4 Det andra huvuddraget där man kan räkna in de nyreligiösa rörelserna 

är deras fokus på individen. Det nämns ofta inom nyreligiositet att individen har möjlighet till 

utveckling men framförallt självförverkligande är vanligt förekommande. Det tredje 

huvuddraget enligt Frisk är att man är positiv till världen och det materiella, dock försöker man 

i många rörelser tona ner det materiellas betydelse. 5 Men att definiera just begreppet ”ny” är 

komplicerat, då det finns flera nyreligiösa grupper som inte uppkom förrän i mitten av 1950-

talet, men kan ha rötter som är betydligt äldre än så.6  Om man ser på begreppet sekter och deras 

definition så vill forskare då helst se att ordet sekter idag kallas för nyreligiösa rörelser, vilket 

                                                             
3 Frisk Liselotte. Nyreligiositet i Sverige. Falun: Nya doxa, 1998, 11. 
4 Frisk Liselott. Nyreligiositet i Sverige, 17. 
5 Frisk Liselott, 20. 
6 Frisk Liselott, 12.  
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går att finna i Liselott Frisks bok Nyreligiositet i Sverige, där begreppet nyreligiositet kommer 

upp. Definitionen av rörelserna skiljer sig en aning om man jämför med Lorne L Dawsons där 

han väljer att benämna dessa rörelser som kulter men även nyreligiösa rörelser i sin bok 

Comprehending cults, där ordet kult inte är ett namn Frisk använder sig av i sin definition. 7 

Det kan även finnas annan problematik med att definiera vad en nyreligiös rörelse är och består 

av, just för att många av dessa grupper, enligt kritikerna, är alldeles för kommersiella och de 

bör inte kallas för religiösa. I många hänseenden kan detta stämma då många av nyreligiösa 

gruppers aktiviteter såsom kurser, vägledning eller till exempel föredrag finansieras genom att 

medlemmar betalar avgift. Frisk hävdar att man då inte får glömma bort att statskyrkor och 

många frikyrkor finansieras via skatter. Frisk tillägger att hennes egen ståndpunkt är att så länge 

rörelsen eller företeelsen kan ge svar på existentiella frågor, exempelvis frågor om vad som 

händer efter döden, om gud finns, eller om det är relevant att använda begreppet ”religiös” för 

att beskriva en rörelse.8   

Det går att hitta många särdrag inom de nyreligiösa rörelserna, oftare än i äldre religioner. 

Särdrag är att de oftast har en karismatisk ledare. Andra särdrag som går att finna enligt Frisks 

bok, är att inom vissa rörelser lägger de fram nya lösningar, som svar på ett sekulariserat 

samhälle där de ofta vill återinföra religion som en viktig del i samhället. Detta leder till nya 

förslag till samhällsalternativ och i många fall startas egna skolor. 

Ovan är några nämnda sociologiska särdrag som finns. Men annars finns det stora skillnader i 

hur de nya religiösa grupperna är, deras upplägg kan skilja sig åt och de har ofta olika 

uppfattningar om hur livet ska levas och deras trosuppfattningar kan skilja sig mycket åt.9   

Nyreligiositet i skolan blir påverkad genom att det finns religiösa människor, som då bland 

annat tillhör nyreligiösa rörelser som är verksamma inom skolan, som till exempel lärare, något 

som visar att dessa rörelser sprider ut sig på annorlunda sätt och det finns en framtida 

utbredning. 

  

                                                             
7 Dawson Lorne L. Comprehending Cults- the sociology of new religious movements. 2 uppl. Kanada: Oxford 
University press, 2006, 2. 
8 Frisk Liselotte. Nyreligiositet i Sverige, 13. 
9 Frisk Liselotte. De nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen? Riga: Nya doxa, 2007, 9. 
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1.4.1 Religionsläromedel 

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 skolböckerna. De krav på att saklighet och opartisk ska finnas med när nyreligiösa 

rörelser presenteras uppfylls inte tillfredställande i läroböckerna anser Åkerbäck. Det finns 

problem med att rörelserna alltid är kopplad till problematik och att de framställs som 

problematiska. Det finns mycket litteratur där sekter som värst framställs som svekfulla och att 

dessa rörelser inte bör betraktas som riktiga religioner. Det är inte heller ovanligt att nya 

religiösa rörelser beskrivs som oärliga, farliga och destruktiva hävdar han.   

Åkerbäck hävdar att det är chockerande och lite oroväckande att plötsligt så utgår man inte från 

tidigare principer som gäller när man yttrar sig om andra religioner. Plötsligt är det inte något 

problem att gå ifrån de grundprinciperna som finns, när det kommer till nyreligiösa rörelser. 

Anledningen till att man väljer att gå ifrån grundprinciperna och att de nyreligiösa rörelserna 

skiljer sig från andra religioner i läroböcker och i litteratur finns det många motiv. En orsak till 

detta är hur nyreligiösa blir bemötta och hur den allmänna folkmassan uppfattar dessa grupper. 

Det har varit ett återkommande problem att sekter och nya religiösa rörelser har många rykten 

omkring sig. Detta upprätthålls mycket genom människor som en gång till exempel varit med i 

en nyreligiös grupp och kanske valt att lämna den och nu ogillar den starkt. Detta sprids ofta 

genom diverse medier, som inte vill belysa gruppen positivt. En negativ bild av en grupp kan 

även upprätthållas av en del förbund eller sammanslutningar som har som mål att peka ut dessa 

grupper som misstänksamma eller till och med ogiltighetsförklara dem. Åkerbäck anser även 

att en annan anledning till att nyreligiösa rörelser blir annorlunda behandlade är för att det finns 

åsikter om att de inte ska få för mycket utrymme. De är självklart minoritetsgrupper och det 

faller sig inte naturligt att de ska få samma utrymme som till exempel världsreligionerna, dock 

ska de ändå inte behandlas som annorlunda när de jämförs med större religioner. Det kommer 

fram gammal information och uråldriga föreställningar ges plats istället för uppdaterad 

forskning.10 

                                                             
10 Peter Åkerbäck. Tro på villovägar i skolans läroböcker. Fallstudie. Sveriges interreligiösa fredsråd: Stockholm, 
4.  
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De konsekvenserna som blir av det är att det målas upp en delvis felaktig bild i skolböckerna 

som skapar en direkt påverkan hos eleverna. Först och främst skapar det förutfattade meningar 

hos eleverna, eller rentav en felaktig bild.  

Andra konsekvenser som kan uppstå i samband med en felaktig bild av rörelserna är att de barn 

och ungdomar som växer upp i rörelserna får veta både genom utbildning och genom 

skolböckerna att den religion de själva och deras familj är uppväxt i beskrivs i många fall som 

farlig eller att de utför hjärntvätt. Detta kan skapa en oro och ett utanförskap för eleverna i 

skolan. Detta är ju självklart något som bör undvikas och inte blundas för när eleverna blir 

utpekade i undervisningen.11 

David Haas har skrivit en diskursanalys, där han undersöker hur fyra läroböcker förhåller sig 

till nyreligiösa rörelser och styrdokumenten, vilket gör att min egen undersökning påminner 

mycket om Haas läromedelsanalys. Haas hävdar i sitt arbete följande: ”Vad min diskursanalys 

visar är dock att det inte rör sig lika mycket om fördomar och felaktigheter som ensidighet och 

värdeladdat språk”.12 Haas hävdar alltså att det inte i så stor utsträckning handlar om fördomar 

och rentav felaktigheter. Utan nyreligiösa rörelser framställs mer med till exempel ett 

värdeladdat språk och visas upp med ensidighet. Haas hävdar även följande, ”Samtliga 

läroböcker framhåller att sekt är en negativt laddat term som ingen rörelse väljer att kalla sig. 

På den punkten råder konsensus även i forskningen.”13 Haas drar slutsatsen att det till stor del 

handlar om språket i läromedlen när man pratar om nyreligiösa rörelser. Sekter är ett negativt 

laddat ord och det finns ingen nyreligiös rörelse som självmant kallar sig sekt, just för att det är 

negativt laddat.  

Kjell Härenstam, professor i religionsvetenskap har publicerat en liknande granskning som 

granskar utvalda läromedel som används inom religionsundervisningen idag. Härenstam 

använder sig även av aktuella läroplaner samt ämnets kursplaner. Studien publicerades 2006, 

vilket gör att Lpf 94 var den aktuella just i denna granskning. Härenstam ställer sig frågande 

till mycket av litteraturen, bland annat om läromedlen är allsidiga och sakliga? Han fortsätter 

att ställa öppna frågor i sin granskning: är det korrekt att beskriva religionerna på det sätt som 

görs i läroboken?  

                                                             
11 Peter Åkerbäck. Tro på villovägar i skolans läroböcker, 5. 
12 Haas David. Sekter eller nya religiösa rörelser- kan man kalla dem vad man vill? Publicerad ht 2011. (hämtad 
2016-03-30), 32.  
13 Haas David. Sekter eller nya religiösa rörelser- kan man kalla dem vad man vill? Publicerad ht 2011. (hämtad 
2016-03-30).  
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Författaren till läromedel i religionskunskap har ett begränsat utrymme, både när det kommer 

till ord och bild, för att presentera en religion. En lärobok kan inte innehålla tusentals sidor. En 

lång och djupgående presentation av vardera religion skulle troligtvis ge en mer saklig och 

rättvis bild av religionerna. 14 

1.5 Metod, teori och material 
För att kunna besvara mina frågeställningar är det lämpligt med en metod för tolkning av text. 

Jag har valt att använda mig av en textanalys under arbetets gång. När man gör en textanalys 

kan den antingen vara kvalitativ eller kvantitativ analys. En kvantitativ analys passar att 

använda om man exempelvis studerar ett material över tid för att se om det skett någon 

förändring. Vid en kvalitativ analys går man mer in på djupet av ett visst material för att se 

mönster. Eftersom mina valda frågeställningar går ut på att dels studera material och se om de 

skett någon förändring, men även att gå djupt in i ett material för att se mönster så kommer det 

att finnas både inslag av kvalitativ och kvantitativ analys i min uppsats. Jag har valt att använda 

en textanalys som metod för att analysera mitt arbete och då inriktning mot en 

läromedelsanalys. Det finns både inslag av kvalitativ och kvantitativ analys i min uppsats. 

Uppsatsen kommer att till mesta del utgå från en kvalitativ textanalys. Det är helheten av texten 

som jag vill fånga in genom intensiv läsning av den.15 En kvalitativ metod innebär enligt Ahrne 

och Svensson i deras bok Handbok i kvalitativa metoder alla slags metoder som bygger på 

intervjuer, observationer eller analys av texter som inte har utformats för att analysera 

kvantitativt med hjälp av statiska metoder och verktyg. Kvalitativa data är exempelvis 

intervjusamtal eller observationsanteckningar, medan kvantitativt data är en beräkning, en 

mängd av ett fenomen. I min uppsats kommer jag använda mig av både kvalitativt och 

kvantitativt data. 16De läroböcker som jag valt att analysera utifrån den kvalitativa textanalysen 

kommer även att ingå eller vara del av den kvantitativa analysen, genom att jag väljer att se hur 

många antal sidor nyreligiösa rörelser blir presenterade i läroböckerna, för att sedan räkna ut 

procentuellt hur mycket utrymme rörelserna får. Den kvantitativa textanalysen där jag räknar 

                                                             
14 Härenstam 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-urval-
av-larobocker.html (hämtad 2016-03-30) 
15 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik och Wängenerud Lena. Metodpraktikan – Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. Nordstedts Juridik. 2007,237. 

16Ahrne Göran, Svensson Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Andra uppl. Stockholm: Liber AB, 2007, 9-11. 
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hur många sidor som ägnats åt nyreligiösa rörelser görs i syfte att se hur pass stort utrymme 

som ges i varje läromedel, samt om detta kan skilja sig från olika läromedel.  

Jag har valt att analysera 12 läroböcker totalt, sex stycken publicerade efter 2010 och två 

vartdera publicerade 1970-talet, 1980-talet och 1990-talet.  

Under min kvalitativa textanalys finns det främst tre frågor jag valt att fokusera på och fungerar 

som rubriker under resultat-delen, den första frågan behandlar terminologi, vilka termer som 

används i de olika läromedlen, exempelvis används termer såsom religiösa rörelser, andlighet 

eller förslagsvis samfund. Förekommer det flera än en eller finns det endast en genomgående 

terminologi?  

Den kvantitativa frågan behandlar utrymme, hur pass stort utrymme får nyreligiösa rörelser i 

läroboken totalt? Detta sker genom en uträkning där antal sidor delas med lärobokens totala 

antal sidor. Detta gör att resultatet blir hur många procent kapitlet får av de totala antal sidor.  

Den tredje frågan jag ställer under min resultat-del är rubriken framställning, hur framställs 

nyreligiösa rörelser, framställs de som främmande, farliga eller förslagsvis attraktiva för 

läsarna? I resultat-delen finns även en introduktion där kapitlet introduceras och sammanfattas 

i korta drag. De tre frågorna är alltså terminologi, utrymme och framställning. Jag började min 

undersökning med att gå igenom läroböckerna i kronologisk ordning, jag valde att undersöka 

de äldre läroböckerna först. Under analysens gång hade jag de tre huvudfrågorna som fokus, 

jag letade i kapitlet som behandlade nyreligiösa rörelser vilka termer man valde att använda. 

Efter jag analyserat och letat efter vilka termer som användes i vardera lärobok, beräknade jag 

de totala antal sidor som nämnde nyreligiösa rörelser i vardera lärobok, alltså när kapitlet 

började och slutade. Vidare analyserade jag hur läroböckerna framställde de nyreligiösa 

rörelserna, beskrevs dom som nya? Farliga? Skrämmande? Till sist läste jag kapitlet en sista 

gång för att göra en överskådlig översikt över läroboken, som resulterade i introduktions-delen 

i vartdera resultat-del. Jag hade som tumregel att läsa vartdera kapitel som behandlar nyreligiösa 

rörelser minst tre gånger. Detta för att utvinna en så bra analys som möjligt och för att se texten 

med nya ögon, för att tillexempel se hur framställning var eller upptäcka alla de termer som 

läroboken använde sig av behövdes de flera genomläsningar. Jag valde att gå tillväga på samma 

sätt när jag sedan analyserade de läroböckerna publicerade efter 2010. 

Jag har även till viss del använt mig av Lennart Hellspongs bok - Metoder för brukstextanalyser. 

Hellspong ger exempel på flera olika metoder och jag valde att använda några av hans frågor 



8 
 

som han väljer att använda sig av vid en hermeneutisk analys. Att studera och analysera texter 

och läromedel är det centrala i mitt arbete, därav valet att använda delar av hermeneutiken som 

har sin utgångspunkt i texttolkning.  

Jag valde ut två frågor från Hellspongs bok, den första frågan smälter samman med temat 

framställning som jag också valt att fokusera på under resultat-delen och frågan lyder: Vad 

säger stilen? Antyder stilen kanske att texten ska läsas ironiskt och inte efter bokstaven? Eller 

ska den läsas med en dold undermening? Den andra frågan lyder: belyser texten någon mer 

generell fråga än sitt direkta ämne? 17 

Ytterligare fanns det utrymme för användning av den objektifierande hermeneutiska 

tolkningscirkeln, vilken har stor betydelse inom hermeneutiken. Den fungerar precis som 

namnet lyder, man tolkar texter utifrån en cirkel. Jag valde att vända och vrida på läromedlen. 

– Grundtanken med den hermeneutiska cirkeln är att man enbart förstår texter om de sätts in i 

ett sammanhang. Jag har valt att se mina studerande texter i ett undervisningssammanhang då 

mina texter är läroböcker där målgruppen är elever i skolan, därav mitt sammanhang. Man bör 

också dela upp texten i helhet och delar, och använda sig av helheten för att förstå delarna och 

delarna för att förstå helheten. Jag började med inledningen i läromedlen, efter inledning så blev 

det fokus på helheten när jag kommit förbi inledningen och in i texten.  Ser man hur den 

hermeneutiska analysen är upplagd så finns det inget krav att man följer någon viss ordning, 

men i min uppsats valde jag att börja med inledningen för att senare fortsätta tolkningen av 

helheten. Jag vill undersöka textens kärna, hur beskrivs nyreligiösa grupper?  

För att besvara en av uppsatsens frågeställningar - ”vad har förändrats vid en jämförelse mellan 

läromedel från 1970,-1980,-1990 och 2010-talet i läromedlens beskrivningar?” har jag valt att 

dels använda mig av kvantitativa data för denna jämförelse, att jämföra mängden utrymme 

nyreligiösa rörelser får i de olika läromedlen från dåtid och nutid. Dels har jag analyserat utifrån 

mina tre huvudfrågor: utrymme, framställning och terminologi, för att finna likheter och 

skillnader i läroböckerna emellan.  

De sex böckerna från 1970-1980- och 1990-talet som jag valt att använda i min undersökning 

är följande läroböcker: 

                                                             
17 Hellspong Lennart. Metod för brukstextanalys. Lund: studentlitteratur, 2007, 163-165.  
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Människan och livsåskådningar (1968) skriven av Hans Hof, Jan Hammarstedt och Clarence 

Nilsson.  

Vägar och Livsmål (1972) skriven av Rudolf Johannesson och Martin Gidlund. 

Religion och Liv 1 (1980) skriven av Lennart Husén, Leif Berg och Katarina Skrutkowski.  

Religion och Liv 3 (1985) skriven av Leif Berg, Karin Skrutkowska och Bo Kage Carlsson  

SO-boken Religionskunskap (1992) skriven av Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman.  

Religionskunskap Kompakt (1999) skriven Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman.  

Följande läroböcker publicerad efter 2010 är använda i min undersökning: 

Religion – helt enkelt (2012) skriven av Börje Ring  

Under samma himmel – religionskunskap för gymnasieskola (2013) skriven av Ola Björlin och 

Ulf Jämterud. 

Religion och andra livsåskådningar (2015) skriven av Börje Ring.  

Planen var att använda mig av ytterliga tre läroböcker publicerade efter 2010, i de övriga tre 

läroböckerna saknades en framställning av nyreligiösa rörelser så det var svårt att göra en 

fullständig analys med mina tre huvudfrågor, terminologi, utrymme och framställning. Då 

nyreligiösa rörelser inte presenterades i följande tre läroböcker: 

Söka Svar – religionskunskap kurs 1 (2012) skriven av Malin Mattson Flennegård och Leif 

Eriksson  

Religionskunskap 1 – om mening, värde och tro (2014) skriven av Olof Franck  

Religion 1 för gymnasiet (2012) skriven av Lennart Göth, Katarina Lycken Ruter och Veronica 

Wirström. 

I uppsatsens tredje del, under diskussion presenteras det två egna hypoteser jag har angående 

det resultat jag fick fram under uppsatsens gång. I den första hypotesen hävdar jag att 

anledningen till att dåtidens läromedel lyfter fram de nyreligiösa rörelserna mer är på grund av 

att de var väldigt nya i Sverige under 1970-1980- och 1990-talet jämfört med idag. Min andra 

egna hypotes grundar sig också i utrymmet de nyreligiösa rörelserna får i läroböckerna. Jag 

hävdar att anledningen till att nyreligiösa rörelser saknas i tre utav läroböckerna från 2010 är 
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endast en tillfällighet där jag lyckats komma över tre böcker där nyreligiösa rörelser saknas 

samt att resultatet kan se annorlunda ut om en analys av ytterligare exempelvis sex läroböcker 

skulle göras.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i fyra delar. Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera vad 

läromedel i den svenska skolan säger om sekter och nyreligiösa rörelser och jämföra hur 

skildringar av dessa rörelser har förändrats över tid i läroböcker för den svenska skolan med 

fokus på högstadiet samt gymnasiet.  

Vidare presenterar jag avgränsningar, tidigare forskning som behandlar bland annat 

definitionen av nyreligiösa rörelser och hur religionsläromedel har framställt att gå tillväga 

genom metod-delen där jag valt att använda mig av en textanalys som metod för att analysera 

mitt arbete och då inriktning mot en läromedelsanalys. Det finns både inslag av kvalitativ och 

kvantitativ analys i min uppsats. Uppsatsen kommer att till mesta del utgå från en kvalitativ 

textanalys.  

I den andra delen av uppsatsen presenteras resultatet utifrån frågeställningarna samt tre 

fokusfrågor som berör hur rörelserna framställs, vilken terminologi som används samt hur stort 

utrymme rörelserna får i läroböckerna. De resultat jag bland annat fick fram i min undersökning 

var att de nyreligiösa rörelserna får ett mindre utrymme i läroböckerna idag än under tidigare 

decennier.  Det sker även en genomgripande analys av resultatet där jag bland annat väljer att 

analysera om det går att finna en undermening i läromedlen eller om läroböckerna väljer att 

beröra frågor utöver att behandla nyreligiösa rörelser.  

I uppsatsen tredje del sker en diskussion över de skillnader och likheter i läroböckerna som har 

framkommit utifrån utrymme, terminologi och framställning.  

I den sammanfattande diskussionen kommer jag bland annat fram till att attityderna i 

läromedlen skiljer sig mycket beroende på vilken tidsepok och vilken enskild lärobok man 

väljer att titta på.  
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2 Resultat och analys 

2.1 Presentation 
I min analys av de sex läroböckerna publicerade efter 2010 saknades det en beskrivning av 

nyreligiösa rörelser i följande tre läroböcker: Religion 1 för gymnasiet (2012) med författarna 

Lennart Göth, Katarina Lycken Ruter samt Veronica Wirström, Söka Svar Religionskunskap 

kurs 1 (2012) skriven av Malin Mattson Flennegård och Leif Eriksson samt läroboken 

Religionskunskap 1 om mening, värde & tro (2014) skriven av Olof Franck. Jag har valt att inte 

presentera dessa vidare i mitt resultat då det blir svårt att utvinna ett resultat och analys av 

terminologi, utrymme och framställning då det saknas en presentation.  

Av någon anledning, som jag inte känner till, har författarna valt att exkludera nyreligiösa 

rörelser. Förslagsvis på grund av platsbrist i läroboken eller att författaren helt enkelt inte anser 

att det är nödvändigt med en presentation av nyreligiösa rörelser just i läroboken. Det kommer 

alltså därefter ske en analys av tre läroböcker publicerade efter 2010.  

 

2.2 Människan och livsåskådningarna (1968)18 

2.2.1 Introduktion av Människan och livsåskådningarna 

Texten inleds med en tabellöversikt över kyrkolivet i Sverige där några av de stora svenska 

samfunden presenteras. Där nämns bland annat Svenska kyrkan, Pingströrelsen och 

Frälsningsarmén och det beskrivs vilken inriktning och organisation de tillhör. I tabellen 

framkommer även samfundens antal medlemmar, uppkomsttid och huvudorgan. I den 

efterföljande texten beskrivs några andra svenska samfund exempelvis Svenska 

Alliansmissionen och Helgelseförbundet. Därefter beskrivs Jehovas vittnen med antalet 

medlemmar (12 451 i Sverige) och texten avslutas med en beskrivning av mormonerna som 

härstammar från USA.19  

  

                                                             
18 Hof Hans, Hammarstedt Jan, Nilsson Clarence.  
19 Hof Hans, Hammarstedt Jan, Nilsson Clarence. Människan och livsåskådningarna. Fjärde uppl. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell Läromedel AB. 1968, 96,97,98.  
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2.2.2 Terminologi 
 

 Samfund  

 Rörelser 

 Väckelserörelser 

 Samfund med mer eller mindre lös kristen anknytning  

De vanligaste förekommande termerna i läroboken Människan och livsåskådningarna skriven 

av Hans Hof, Jan Hammarstedt och Clarence Nilsson, är samfund, rörelser och 

väckelserörelser. 20  Terminologi som används för att beskriva Jehovas Vittnen samt 

mormonerna lyder ”samfund med mer eller mindre lös kristen anknytning”. 21  Den mest 

förekommande termen är samfund som nämnt ovan.  

2.2.3 Framställning  

I Människan och livsåskådningarna existerar det inte ett särskilt kapitel för nyreligiösa rörelser. 

Det finns ett kort avsnitt som faller under kristendomen i läroboken. Nyreligiösa, sekter eller 

nyandliga används inte som termologi utan de benämns som nya trossamfund eller som 

väckelserörelse. Detta skiljer sig från de övriga läromedlen.22 Det beskrivs som att det religiösa 

Sverige får ett nytt ansikte i och med väckerörelsernas framgång, så rörelserna framställs delvis 

som förändrade och nya för Sveriges religiösa liv.  Rörelserna beskrivs ytterligare utgöra 

huvudfåran i en dynamisk utveckling. Väckelserörelserna fångar upp tidigare religiösa ansatser 

och formar bestämda föreställningskomplex och attityder. Väckelserörelserna beskrivs även 

som att de skapar ett band med kultur och vetenskap, som förut var okända gränser för 

väckelserörelserna.  

 Frikyrkorna föddes fram genom väckelserörelsernas kontakt med USA, läroboken nämner 

även att väckelserörelserna betonar den personliga upplevelsen.  

Framställningen av dessa samfund är i denna lärobok neutral. Detta beror på att avsnittet där 

samfunden presenteras är väldigt kort och koncis. Stilen sänder inte ut ett budskap om att dessa 

samfund varken skulle vara något positivt eller något främmande och konstigt. Läroboken 

beskriver enbart generella fakta om rörelserna, exempelvis hur många medlemmar det finns i 

Sverige, hur deras vardagliga liv ser ut eller vad grundaren av samfundet heter. Läsaren blir inte 

inledd på underförstådda slutsatser. Materialet är för konkret för det. 

                                                             
20 Hof Hans, Hammarstedt Jan, Nilsson Clarence. Människan och livsåskådningarna. 1968, 94-98. 
21 Hof Hans, Hammarstedt Jan, Nilsson Clarence. Människan och livsåskådningarna, 97. 
22 Hof Hans, Hammarstedt Jan, Nilsson Clarence. Människan och livsåskådningarna. 94.  
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2.2.4 Utrymme i läroboken  

Människan och livsåskådningarna omfattar 242 sidor totalt. Nya rörelser och samfund tar upp 

5 sidor av dessa vilket gör att de nya samfunden får totalt 2 % utrymme i läroboken.  

2.2.5 Analys av Människan och livsåskådningarna 

Som nämnt ovan i framställningen är budskapet i Människan och livsåskådningarna neutralt.  

Jag upplever inte att boken försöker ge en bild av rörelserna som vare sig något positivt eller 

negativt. Författarna väljer inte att på något sätt avskräcka eleverna genom att lyfta fram negativ 

kritik. Författaren väljer inte heller att beröra positiva aspekter av rörelserna för att få fler 

människor att ansluta sig till dessa. Avsnittet i läroboken som behandlar de nya samfunden är 

kort och sträcker sig enbart över fem sidor vilket kan vara en avgörande faktor till att rörelserna 

beskrivs på ett väldigt konkret sätt. Det finns helt enkelt inte mer utrymme i läroboken för att 

lyfta fram rörelserna i ett annat ljus. Brist på tidigare forskning kring rörelserna eller författarens 

egen ståndpunkt kan vara en bidragen faktor till att framställningen av de nya samfunden blir 

neutral.  

 2.3 Vägar och livsmål – religionskunskap för gymnasiet (1972)23 

 

2.3.1 Introduktion av Vägar och Livsmål  

Läroboken börjar med att beskriva Hare Krishna där grundaren beskrivs och hur rörelsen 

uppkom.24 Författarna förklarar sedan Transcendental meditation, vanligen förkortat TM, som 

uppkom i slutet av 1950-talet med ledare Maharishi Mahesh Yogi. Därefter kommer en 

beskrivning av zenbuddhismen.  Det förklaras i läromedlet att det inte är en ny religion utan 

enbart går under rubriken nyreligiösa rörelserna för att den först på 1960-talet 

uppmärksammades i västvärlden. Den tillhör i själva verket en japansk gren av buddhismen 

som går långt tillbaka i tiden.25  

Läromedlet beskriver också Kärlekens familj som tidigare hette Guds barn, en rörelse som 

enligt läromedlen ibland beskylls för att värva medlemmar genom att kidnappa ungdomar som 

de i sin tur hjärntvättar. Läroboken hävdar dock att vid närmare undersökningar så har flera av 

dessa ungdomar redan gett sig av hemifrån, de blir alltså inte kidnappade. När de senare kom 

in i rörelsen uppskattar ungdomarna den totala kontrollen och gemenskapen jämfört med sin 

tidigare kaotiska tillvaro.  

                                                             
23 Johannesson Rudolf, Gidlund Martin.  
24 Johannesson Rudolf, Gidlund Martin. Vägar och livsmål. Förlagshuset Gothia: Göteborg, 1972, 24. 
25 Johannesson Rudolf och Gidlund Martin. Vägar och livsmål, 26.  
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Därefter beskrivs Scientologikyrkan och hur rörelsen är uppbyggd. Läroboken nämner även hur 

rörelsen är organiserad med inledningskurs för att sedan fortsätta med fördjupande kurser, ofta 

dyra, för att tillslut nå tillståndet ”Clear” som innebär att man är en fullfjädrad medlem och har 

uppnått full psykisk hälsa. Efter det beskriver författarna Satanism. Det beskrivs som en 

proteströrelse som är emot kristendomens tro och moral.  

Kapitlet avslutas med att diskutera religionens framtid och huruvida religionens betydelse 

spelar allt mindre roll i det personliga livet. Läroboken ställer sig även frågan om detta kommer 

att fortsätta eller om det bara är något tillfälligt. 26 Sekulariseringen i västvärlden i början av 

1970-talet är det som avslutar kapitlet. Det hör inte till kapitlets huvudtema nyandlighet utan 

det är mer en generell diskussion och framför allt en öppen fråga till läsaren.  

 

2.3.2 Terminologi 
 

 Nyandliga  

Terminologin som används i Vägar och livsmål skriven av Rudolf Johannesson samt Martin 

Gidlund, för att beskriva dessa rörelser är genomgående termen nyandliga rörelser.  

2.3.3 Framställning 

Författarna inleder med att introducera nyandliga rörelser genom att, likt de andra böckerna i 

min studie, nämna att dessa lockar främst ungdomar. 

Läromedlet försöker även att belysa flera aspekter genom att nämna att nyandlighet både kan 

ses som något positivt eller negativt beroende på vilken kontext och vilka man pratar med. 

Författarna fortsätter med att beskriva att de nya rörelserna är ett tecken på att människors 

religiösa behov fortfarande finns bland oss.  

I boken nämns flera argument både för och emot nyandlighet. Författarna lyfter fram att dessa 

rörelser har av somliga blivit negativt bedömda, av många anledningar. Dels för att de överger 

de traditionella kristna värderingar och dels för att de går emot vetenskapliga och rationella 

synsätt. Läroboken fortsätter med att beskriva att vissa ser rörelserna som positiva genom att 

otillfredsställda ungdomar finner sin plats i ett nytt andligt liv. Den nyanserade bilden visar att 

författarna ställer sig neutrala till materialet. 

                                                             
26Johannesson Rudolf och Gidlund Martin. Vägar och livsmål, 27-29.  
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Boken är utgiven år 1972 och de nyreligiösa rörelserna var fortfarande väldigt nya i det svenska 

samhället. Precis som läroboken Vägar och livsmål tar upp var ungdomar den vanligaste 

målgruppen för de nyreligiösa rörelserna. Denna bok är inget undantag, den har också 

ungdomar som målgrupp, och normmässigt sett brukade den här sortens texter ha en 

avskräckande funktion under 1970-talet, då många av rörelserna var väldigt nya i samhället. 

Texten upplyser ungdomarna om att nyreligiösa rörelser existerar och förklarar vad som kan 

hända om en person väljer att gå med i en sådan. Den nämner några risker såsom hjärntvätt och 

kidnappning av medlemmar. Det är dock inte i syfte att avskräcka så ståndpunkten i texten är 

varken negativ eller positiv till nyreligiösa rörelser.  

2.3.4 Utrymme i läroboken 
Vägar och livsmål har en beskrivning av nyandliga rörelser som sträcker sig över 9 sidor, av 

bokens totalt 291 sidor, vilket gör att nyandliga rörelser tar upp 3 % av utrymmet i läroboken.  

2.3.5 Analys av Vägar och livsmål 

Det går inte att hitta någon speciell stil eller särskilt budskap i texten. Den grundläggande 

ståndpunkten i texten är neutral trots att den är utgiven för mer än 40 år sedan. Detta beror 

delvis på att författarna väljer att lyfta fram både negativt och positivt med rörelserna, det hade 

varit stor skillnad på framställningen om läroboken enbart hade valt att lyfta fram den negativa 

kritiken som rörelserna får. Ytterligare en anledning till att framställningen i boken är neutral 

är att under rubriken Kärlekens familj, som är en av de nyreligiösa rörelserna, framkommer det 

att rörelsen ibland beskylls för att värva medlemmar genom att kidnappa dem. Författarna väljer 

då att lyfta fram undersökningar som kan visa en annan bild av dessa påståenden mot rörelserna. 

Genom att välja att lyfta fram båda sidor upplever jag att boken är neutral och förslagsvis många 

gånger före sin tid. Trots att målgruppen för nyreligiösa rörelser är ungdomar och att denna bok 

riktar sig till elever och därmed ungdomar hävdar jag att boken är neutral och varken försöker 

värva eller skrämma iväg eleverna. Som nämnt ovan i studien väljer författarna att avsluta 

kapitlet genom att diskutera religionens framtid i allmänhet. De diskuterar religionens minskade 

påverkan på människan enbart är en trend eller om denna utveckling kommer att fortsätta. Jag 

hävdar att det finns en viss rädsla i texten och författarna väljer att framställa sekulariseringen 

som något negativt och främmande som sker. Tankar som väcktes hos mig var att jag finner det 

en aning förvånande att författarna då inte väljer att framställa de nya religiösa rörelserna som 

mer negativa, eller väljer att nämna att dessa rörelser kan ha varit en stor anledning till 

sekulariseringen under 1970-talet, då många människor valde att lämna ett liv i kyrkan och 

istället ansluta sig till de nya och främmande rörelserna som var på uppsving. Författarna menar 
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att det verkar finnas en viss rädsla inför religionens framtid. De försöker inte skrämma upp 

läsaren utan vill istället ge en tydlig bild av orsak och verkan. Många som valde att lämna 

kristendomen och Svenska kyrkan under 1970-talet gjorde det till förmån för nyandlighet och 

nyreligiösa rörelser vilket är en av många anledningar till en ökad sekularisering.27  

2.4 Religion och liv 1: högstadieboken (1980):28 

 

2.4.1 Introduktion av Religion och Liv 1 

Texten har en väldigt kort inledning där nämns österländska religioner i form av Hare Krishna 

och zenbuddhism. Dessa nämns inget mer senare i texten. Mormonerna och Jehovas vittnen tas 

också upp i inledningen men dessa rörelser behandlas ytterligare senare i texten vilket de 

österländska religionerna inte gör. Följande sker en introduktion behandlar om TM – 

Transcendental meditation.29 Därefter väljer läroboken att lyfta fram en undersökning från 1978 

som berör temat ockultism30:  

 ”Tror ni att det är möjligt att se framtiden i stjärnorna?” 1963 svarade 10 % ja och 1978, 

15 % ja.  

 ”Tror ni att det finns människor som kan se in i framtiden?” 1963 svarade 28 % ja, och 

1978 svarade 39 % ja på frågan.  

 ”Tror ni att en människa som dött kan gå i igen och visa sig för levande människor?” 

1963 svarade 10 % ja och 1978 svarade 14 % ja. 

Detta visar då att fler tror på ockulta företeelser 1978 jämfört med 1963. Texten beskriver vidare 

med att beskriva spiritualismen där grundtankarna är att själen/anden fortsätter att leva sedan 

kroppen är död. Nästa sida berörs frågan ”astrologi - vetenskap eller vidskepelse?” som 

rubriken lyder.  Där nämns det att din stjärnbild formar din personlighet enligt astrologerna och 

då finns det vissa bestämda egenskaper. Texten avslutas med att ta in en professor i astronomi 

som berättar om astronomin 31 

                                                             
27Johannesson Rudolf och Gidlund Martin. Vägar och livsmål, 22.  
28 Husén Lennart, Berg Leif, Skrutkowski Karin.  
29 Transcendental meditation, TM, en av de i västerlandet mest kända teknikerna för meditation. 
Transcendental meditation. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/transcendental-meditation (hämtad 2016-06-08)  
30 Ockultism, samlingsbegrepp för olika idéer om att det bortom verkligheten finns andliga krafter som 
människan kan komma i kontakt med och använda sig av. Ockultism. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=ockultism (hämtad 2016-06-08)  
31 Husén Lennart, Berg Leif, Skrutkowski Karin. Religion och liv 1. Stockholm: Natur och Kultur, 1980, 212-213.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/transcendental-meditation
http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=ockultism
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Hela kapitlet som berör nyandlighet avslutas med att berätta om två kristna samfund, 

mormonkyrkan och Jehovas vittnen. Det förekommer även en argumenterande avslutning om 

varför människor väljer att ansluta sig till dessa nyandliga rörelser. 32  

Texten tar upp en del generella frågor, mest i syfte att aktivera läsaren och få den att tänka 

självständigt. Under en bild står det exempelvis: ”Är det stjärnorna som bestämmer över våra 

liv? Eller...?” Detta är inga generella frågor som boken tar upp och nödvändigtvis vill ha svar 

på, utan finns mest troligt för att få läsaren att tänka. 33 

2.4.2 Terminologi 
 

 Nyandliga 

 Nyreligiösa  

Lärobokens rubrik lyder Nyandliga rörelser och detta är även den genomgående termen som 

används för att beskriva rörelserna. Termen nyreligiösa nämns en gång under inledningen, i 

övrigt används nyandliga rörelser som term i Religion och liv 1 med författarna Lennart Husén, 

Leif Berg och Katarina Skrutkowski.   

2.4.3 Framställning  

Texten består av sex sidor, vilket inte lämnar mycket utrymme för egen reflektion. Det är ett av 

de kortaste avsnitten i boken. Författarna har ett neutralt förhållningssätt och försöker ge en 

vetenskaplig beskrivning av ämnet. De påpekar dock att nyreligiösa rörelser kan ses som en 

modevåg och därmed blir deras framställning något subjektiv. I ett historiskt perspektiv kan 

man se att de hade rätt – många nyreligiösa rörelser fick ett uppsving under 1980-talet och gick 

sedan ner igen men det är snarare författarnas ordval som avslöjar textens subjektivitet.  

Författarna går vidare med att ge olika argument till varför människor väljer att ansluta sig till 

nyreligiösa rörelser. Här följer några av de argument de lyfter fram:  

 Rörelserna tar ofta hand om nya medlemmar på ett personligt sätt, gemenskap och 

vänskap är viktigt. 

 En stark ledare präglar många rörelser. Vissa människor tycker att det är lockande att 

själva slippa tänka och ta ställning, det är tryggt när andra bestämmer. 

                                                             
32 Husén Lennart, Berg Leif. Religion och liv 1, 215.  
33 Ibid, 213. 
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 Många av de nyandliga rörelserna är enkla och därmed en snabb väg till andliga 

upplevelser.34 

Det som är gemensamt för varje stycke är att det handlar om människors tro. Oavsett om 

läromedelsförfattaren diskuterar Jehovas vittnen eller astrologin så är den gemensamma 

nämnaren alltid vad människor väljer att tro på. Exempelvis spiritualism och vad som händer 

efter döden, menar man har med andlighet att göra och inte nödvändigtvis religion, vilket är en 

anledning till att kapitlet är döpt till ”Nyandliga rörelser” och inte ”Nyreligiösa rörelser”. Vidare 

så beskriver författarna att det är svårt att ge en exakt uppskattning av hur många som 

sympatiserar med någon av alla de nyreligiösa rörelserna. Detta visar då att läroboken lyfter 

fram att de både är svårt att ge ett exakt antal men också att det vuxit fram många nya rörelser. 

Författarna framställer även att de nyandliga rörelserna ofta inte alls är nya. Läroboken avslutar 

med att framställa nyandlighetens framtid som aningen osäker då ingen vet om dessa rörelser 

kommer att fortsätta växa i framtiden. Att tilläga, författarna kunde inte veta då om denna trend 

kring nyandlighet skulle bli något tillfälligt eller inte.   

2.4.4 Utrymme i läroboken 

Religion och liv behandlar nyandliga rörelser på totalt 6 av bokens 405 sidor vilket gör att 

nyandligheten får 1,5 % av utrymmet. Detta gör Religion och liv till den boken som ger 

nyandliga rörelser minst plats i läroboken.  

2.4.5 Analys av Religion och liv 1 

Det är svårt att avläsa stilen i texten. Sammanfattningsvis håller författarna inledningsvis en 

god röd tråd. Däremot frångår de den ju längre in i texten läsaren kommer. Inledningen och de 

första avsnitten hänger väl samman och förklaras grundligt, men det går från tydligt till otydligt. 

För en läsare utan förkunskaper kan vissa stycken verka svårförståeliga, till exempel stycket 

om Transcendal meditation. Textens syfte blir sedan något oklart och författarna presenterar 

resultat ur en undersökning och frångår poängen för en stund. Inledningen ska på något sätt 

introducera och göra att man får en förståelse för det som kommer behandlas i texten. I denna 

lärobok anser jag att inledningen inte uppfyller sitt syfte och man funderar på om vissa av 

rörelserna inte skall bearbetas under textens gång.35 Det finns en del luckor i inledningen. 

Tillexempel skriver läroboken ”med ett gemensamt namn brukar dessa rörelser kallas nyandliga 

eller nyreligiösa. I själva verket är flera av dem inte alls nya”.36 Detta väcker frågor som: om 

                                                             
34Husén Lennart, Berg Leif. Religion och liv 1, 213.  
35Husén Lennart, Berg Leif. Religion och liv 1, 210. 
36 Husén Lennart, Berg Leif, 210.  
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de inte är nya, när uppkom de då? Och vilka av dem är det som inte alls är nya? Författarna 

skulle ha behövt ge en tydligare förklaring av sina påståenden. Det finns som nämnt ovan ett 

tillfälle där författaren väljer att beröra nyreligiösa rörelser som främst en modevåg. Det går att 

sätta detta i en tidskontext där en beskrivning av nyreligiösa rörelser som en modevåg stämmer 

till viss del. Det är dock ordvalet samt att sätta in ordet modevåg i en lärobok som skapar en 

tveksam framställning hävdar jag. I övrigt kan jag inte finna några tveksamma framställningar 

av de nyreligiösa rörelserna, utan de behandlas i läroboken på ett neutralt sätt.  

2.5 Religion och liv 3 (1985)37 

 

2.5.1 Introduktion av Religion och Liv 3 

Texten rubrik lyder ”USA- mångfald och märkliga sekter”. Textens inledning beskriver en 

jämförelse mellan Sverige och USA, hur människor skulle reagera om ens egen statminister 

skulle avsluta ett tal med ”gud välsigne Sverige”. Detta jämförs med USA där det är vanligt 

återkommande. Läroboken knyter ihop inledningen med att nämna att det finns många olika 

sekter och samfund i USA och för dessa samfund kan ”Gud välsigna Amerika!” betyda väldigt 

olika. 

Texten löper vidare med att beskriva en gudstjänst i en stor kyrka i New York. Det beskrivs hur 

den välkända pastorn Norman Vincent Peale driver en predikan om hur viktigt det är tänka 

positivt. Läroboken beskriver en annan kyrka där prästen beskriver att religion och ekonomi 

hör ihop. Läroboken löper vidare med att beskriva Amish-folket. Författarna tar även upp 

fenomenet snakehandlers (ormhanterare) som tror att ormar kan bota och rädda människors själ. 

Detta utgår från Matteus-evangeliet 16:18 där Jesus säger att de troende ska kunna hålla i ormar 

i händerna utan att bli skadade. Förenade pingstkyrkan beskrivs också.  

En riktning som kallar sig Church of god, Guds kyrka, som enbart tar in mörkhyade människor 

som medlemmar beskrivs också i boken. De betraktar sig som judar och hävdar att både Adam 

och Jesus var svarta. Kapitlet avslutas med att beskriva rörelsen Folkets tempel, hur den 

grundandes och det fasanfulla slutet då ledaren Jim Jones förgiftade alla medlemmar 1978. 38 

  

                                                             
37 Berg Leif, Husén Lennart, Skrutkowska Karin, Carlsson Bo Kage.  
38 Berg Leif, Husén Lennart, Skrutkowska Karin, Carlsson Bo Kage. Religion och Liv 3. Andra uppl. Stockholm: 
Bokförlaget Natur och Kultur, 1985, 184-185, 187-188.  
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2.5.2 Terminologi 
 

 Sekter 

 Samfund 

 Religiös sekt  

 Riktning  

 Religiösa rörelser  

Sekter och samfund är de mest återkommande termerna i läroboken skriven av Leif Berg, 

Lennart Husén och Karin Skrutkowska. Amish-folket är det enda samfundet i boken som 

specifikt refereras som en religiös sekt. Trots att termen sekter är vanligt förekommande i boken 

så väljer författarna inte att namnge vilka rörelser som räknas in som sekter. Begreppet riktning 

används också, exempelvis för att beskriva Church of God, Guds kyrka. Termen religiösa 

rörelser används en gång i läroboken.   

2.5.3 Framställning 

Denna lärobok är inte lik de andra läromedlen som undersökts. Här finns de nyreligiösa 

rörelserna, såsom Jehovas vittnen eller Hare Krishna, inte presenterade i något särskilt kapitel 

utan det finns istället ett kapitel som kallas ”USA- mångfald och märkliga sekter” som jag valt 

att använda mig av i min analys. Läroboken väljer att först och främst framställa dem som 

rörelser vid sidan av de stora katolska och protestantiska kyrkorna. Framställningen i läroboken 

skiljer sig beroende på vilken rörelse man väljer att behandla. Författarna väljer att framställa 

Amish-folket som särlingar som väljer att leva i det förgångna. Läroboken väljer att stärka 

denna framställning genom att nämna att misstänksamheten mot utomstående är starkt samt att 

Amish-folket håller sig för sig själva så långt det någonsin är möjligt. Andra rörelser som också 

har ”stränga religiösa regler” som läroboken uttrycker är bland annat Förenade Pingstkyrkan 

som beskrivs förbjuda sina medlemmar att se på tv eller ta gemensamma bad tillsammans, 

därmed blir framställningen att de är väldigt stränga. Författarna väljer även att beskriva 

anledning till att människor valt att ansluta sig till ”säregna samfund” i USA som de framställs 

i läroboken. Anledning till detta hävdar en amerikansk forskare är för att Europa ofta har en 

kyrka som dominerar. USA har ett myller av riktningar vilket resulterar att människor blir 

villrådiga.  

Textens struktur är svårtolkad, författarna väljer exempelvis att inte använda rörelsernas namn 

som rubriker utan att det är först långt in i texten som man förstår vilken rörelse som beskrivs.  
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2.5.4 Utrymme i läroboken 

Kapitlet ”USA – mångfald och märkliga sekter” som behandlar uppsatsens ämne sträcker sig 

över 6 av bokens totala 256 sidor, vilket resulterar i att rörelserna får 2 % av utrymmet i boken.  

2.5.5 Analys av Religion och liv 3  

Stilen är neutral men inte så pass neutral som en lärobok åt högstadie-elever bör vara. Vissa 

delar har tydligare budskap än andra, exempelvis avsnittet som behandlar Amish-folket. Här 

märks det tydligt att författarna antyder att rörelsen är främmande och upplevs till största del 

som negativ. Genom att beskriva det som en religiös sekt där de envist hållit fast vid de seder 

och bruk som de första kolonialisterna hade ges en negativ bild där det inte bara är bilar som är 

förbjudna utan allt som är nytt och främmande. Detta stämmer till stor del; Amish-folket åker 

inte bil och försöker eftersträva ett samhälle som de flesta inte lever i idag, men det är stilen, 

framtoningen och språket som uttrycker att rörelsen är något negativt och konstigt. Exempel på 

att språket uttrycker rörelserna som något negativt är när läroboken Religion och liv 3 väljer att 

beskriva Amish-folket på detta sätt: ”Visst är Amish- folket särlingar, som så envetet lever i 

och med de förgångna. Men de är inte unika! Många andra religiösa grupper fungerar på 

liknande sätt” 39  Här väljer författarna att framställa Amish-folket som något väldigt udda med 

ordvalet ”särlingar”, detta gör då att jag hävdar att språket i läroboken uttrycker att rörelsen är 

något negativt och konstigt. Ett annat exempel i läroboken där språket skapar en negativ 

framställning av några av de religiösa rörelserna är följande citat: ”Misstänksamheten mot 

utomstående är stark. Amish-folket håller sig för sig själva så långt det någonsin är möjligt. Att 

någon skulle få gifta sig med en utomstående är otänkbart” 40 Genom min analys av denna 

lärobok hävdar jag även här att det är själva språket och främst ordval som gör att rörelsen 

framställs som negativ. Att Amish-folket ”håller sig för sig själva så långt det någonsin är 

möjligt”41 Här har jag mest valt att fokusera på språket och ordval, ”så långt det någonsin är 

möjligt” Är det verkligen nödvändigt att lägga så mycket tyngd vid orden? Hade det inte 

förslagsvis räckt med att beskriva att Amish-folket håller sig helst för sig själva, för att inte 

skapa en sådan negativ framställning.   

Det kan ibland vara svårt att förstå vad texten går ut på. Om den vill belysa nyreligiösa rörelser 

eller mer allmänt och öppet beskriva exempelvis hur Amish-folket lever. Det finns inget 

genomgående tema i boken med exempelvis rörelsernas grundare eller hur många medlemmar 

som är med, vilket är återkommande i de allra flesta läroböckerna. Det är även grundläggande 

                                                             
39 Berg Leif, Husén Lennart, Skrutkowska Karin, Carlsson Bo Kage. Religion och liv 3,185.  
40 Berg Leif, Husén Lennart, Skrutkowska Karin, Carlsson Bo Kage. Religion och liv 3,185. 
41 Berg Leif, Husén Lennart, Skrutkowska Karin, Carlsson Bo Kage, 185.  
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kunskaper för eleverna att lära sig exempelvis vem som grundade en rörelser eller hur många 

medlemmar det finns.  

Det finns även flera oklara ställen, under en rubrik som kallas ”Gud älskar Amerika” där lyfter 

man fram ytterligare en kyrka i USA och beskriver deras gudstjänst. Återigen uppstår ett visst 

problem med strukturen och vilken information författarna väljer att ta med. Det framgår inte 

vad det är för sorts kyrka de har besökt och inte heller vilket trossamfund besökarna hör till. 

Det beskrivs djupgående att religion och ekonomi hör ihop men syftet med den beskrivningen 

ges inte utan istället framställer det USAs tro på ett splittrat och ostrukturerat sätt.  

2.6 Religionskunskap SO-boken (1992)42 

 

2.6.1 Introduktion av Religionskunskap SO-boken 

Läroboken introducerar ämnet genom att beskriva gemensamma drag och kännetecken, ett 

vanligt kännetecken är en stark ledare som vägleder sina troende till framgång hävdar 

läroboken. Det beskrivs att dessa rörelser utövar en stark dragningskraft till främst unga 

människor. Grundaren av mormonkyrkan Joseph Smith samt grundaren av Jehovas vittnen 

Charles T Russel beskrivs, även hur dessa två rörelser uppkom beskrivs i läroboken.  Dessa två 

rörelsers vardagliga liv eller vad de anser är synd eller syn på abort och äktenskap behandlas 

också under textens gång.43  

Läroboken beskriver även framgångsteologin och Livets ord där upplägget är likt beskriven 

som de tidigare nämnda rörelserna. Framgångsteologin beskrivs med generella drag och Livets 

ords grundare Ulf Ekman beskrivs, men även moraliska dilemman som att sex före äktenskap 

inte är tillåtet och aborter endast är accepterat när moderns liv är i fara lyfts också fram i 

läroboken. 

Texten löper vidare med att beskriva det antroposofiska sällskapet, scientologikyrkan och 

Bhagwan-rörelsen, transcendental meditation och Hare Krishna- rörelsen. Kapitlet avslutas 

med att avhoppare själva får berätta om de upplevelser och känslor de har kring rörelsen och 

hur det kändes att lämna.44 

  

                                                             
42 Hermansson Magnus, Tidman Nils-Åke.  
43  Hermansson Magnus, Tidman Nils-Åke, SO-boken Religionskunskap åk 9. Örebro: Gleerups förlag, 1992 261-
264.  
 
44 Hermansson Magnus, Tidman Nils-Åke. SO-boken Religionskunskap åk 9, 269-275.  
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2.6.2 Terminologi  
 

 Nya religiösa rörelser 

 Nyandliga  

Nya religiösa rörelser är den huvudsakliga termen som används, dels som lärobokens rubrik 

men även för att allmänt beskriva rörelserna enligt författarna Magnus Hermansson och Nils-

Åke Tidman. Den benämns att de även ibland kallas nyandliga, detta är dock inte den 

genomgående termen i denna lärobok. 

När man går in och specifikt beskriver de olika nya religiösa rörelserna faller de under olika 

kategorier, dessa är de termer som presenteras:   

 Jehovas vittnen och mormonerna går under kristet inspirerade rörelser.  

 Framgångsteologin och Livets ord används kristna nytolkningar som terminologi.  

 Det antroposofiska sällskapet och scientologikyrkan går under terminologin rörelser 

med blandad bakgrund. 

 Transcendental Meditation och Hare Krishna beskrivs som indiskt färgade riktningar.  

2.6.3 Framställning 

Enligt författarna präglas världen av våld, krig och oro och därmed är det många, främst 

ungdomar som söker efter trygghet. Läroboken hävdar att färre söker sig till större och 

etablerade samfund, ungdomarna riktar hellre sin nyfiken mot de så kallade nya religiösa 

rörelser. De framställs i läroboken som att nyandliga rörelser och dessa rörelser har gjort en ny 

tolkning av idéer från gamla religioner nämns i början av texten. De beskrivs följande i det 

utvalda läromedlet: ”Den nya religiösa rörelserna kallas också för nyandliga rörelser. Ordet ny 

talar om att dessa rörelser har gjort en nya tolkningar av idéer från gamla religioner”45 

De framställs även som de brutit den traditionella kyrkan och samhället och har istället försökt 

skapa något nytt. Rörelserna ska inte framställas som nya hävdar läroboken, de har funnits i 

alla tider. De beskrivs ha en stark dragningskraft på unga människor som söker efter livets 

mening. De gemensamma draget i de allra flesta rörelserna är betoning på människans ansvar 

för sitt egna liv, man kan skapa ett bra liv, bara genom att vara stark i sin tro beskriver 

läroboken. Rörelserna framställs också ha en stark ledare som vägleder sina troende till 

framgång.  

                                                             
45 Hermansson Magnus, Tidman Nils-Åke. SO-boken Religionskunskap åk 9,261.  
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2.6.4 Utrymme i läroboken 

I läroboken Religionskunskap SO-boken sträcker sig kapitlet nya religiösa rörelser över 16 

sidor. Läromedlet omfamnar totalt 303 sidor, vilket gör att nya religiösa rörelser får 5 % av 

utrymmet i boken.  

2.6.5 Analys av Religionskunskap SO-boken publicerad 1992  
Jag hävdar genom min analys av läroboken Religionskunskap SO-boken att det kan uppstå en 

viss tvetydlig framställning av rörelserna i boken. Det finns en bild, under första sida med en 

kvinna som sträcker ut sina armar och bildtext som lyder följande: ”Gud hjälper den som hjälper 

sig själv, för den som tror är ingenting omöjligt. Lycka och befrielse, allt går att få. Men till 

vilket pris?” 46 Här anser jag att det finns en slags underton i sättet man valt att framställa de 

nya religiösa rörelserna, helst i form av ordvalet. Vad menas egentligen med sista meningen, 

”men till vilket pris” Kan det finnas en ironisk ton i läroboken när man väljer att använda sig 

av detta ordval? Vad är det egentligen en person skulle offra till vilket pris när man berör 

nyreligiösa rörelser? Eller är själva frågan som författarna ställer sig att det inte är värt till vilket 

pris som helst? Denna bildtext och påstående är svårt att veta exakt vad författarna menar, man 

kan enbart analysera vad det kan betyda. Förslagsvis så är syftet med bildtexten att mana 

eleverna till kritisk reflektion.47 

Texten väljer att beröra övriga frågor utöver att behandla nyreligiösa rörelser. Författarna ställer 

sig dels frågan om dessa nyreligiösa rörelser är religion eller vetenskap, författarna håller sig 

även kritisk till om alla dessa nya rörelser kan kalla sig religiösa, då läroboken anser att en del 

av rörelserna befinner sig i gränslandet mellan religion och terapi.  

Inom ramen för tolkning och egen analys kan förutsättningar skilja sig åt hävdar jag, läromedlet 

används i religionskunskap och tolkningsförutsättningarna kan förändras beroende på vilken 

religion man tillhör eller om man själv är troende till exempel. Eller om de finns elever som till 

och med är aktiva inom någon nyreligiös rörelse tillexempel Jehovas vittnen.  

2.7 Religionskunskap Kompakt (1999) 48 

 

2.7.1 Introduktion av Religionskunskap Kompakt 

Texten om nyreligiösa rörelser är 22 sidor och tillhör en av boken längsta kapitel bortsett från 

de abrahamitiska religionernas framställning i läroboken. Trots kapitlets längd är textens 

                                                             
46 Hermansson Magnus, Tidman Nils-Åke. SO-boken Religionskunskap åk 9,260. 
47 Hermansson Magnus, Tidman Nils-Åke, SO-boken Religionskunskap åk 9, 1992, 260.  
48 Hermansson Magnus, Tidman Nils-Åke.  
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huvudtankar tydliga just genom rubrikerna. Olikheter och gemensamma drag berörs i 

inledningen av läroboken. Författarna pointerar att det är viktigt att analysera vardera rörelse 

enskilt.  

En stark ledare står i spetsen för rörelserna i de flesta fall nämns också. 49 Sedan behandlas 

kristet inspirerade rörelser, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga (mormonerna) grundare 

beskrivs och att de troende skall följa alla lärans regler, målet för en mormon är nämligen att 

bli en gud. Läroboken fortsätter att beskriva mormonernas lära. Därefter beskrivs Jehovas 

Vittnen och hur rörelsen skapades samt de religiösa livet inom rörelsen, med exempelvis 

gudstjänst i rikets sal. Författarna fortsätter med kristna nytolkningar och beskriver 

framgångsteologin och Livets ord50 för att senare nämnda det antroposofiska sällskapet och 

scentiologikyrkan51, för att gå vidare mot Osho-rörelsen, transcendental meditation och Hare 

Krishna-rörelsen. 52  Vidare behandlas kritiken mot de nya religiösa rörelserna där kritik 

framställs och avhoppare presenteras. Läroboken pratar också om hjärntvätt och 

avprogrammering för att avsluta hela kapitlet genom att berätta vad New age är och utbudet av 

exempelvis metoder inom rörelsen.53 

2.7.2 Terminologi 
 

 Nya religiösa rörelser 

 Nyandliga rörelser  

Nya religiösa rörelser eller nyandliga rörelser används som terminologi. När man går in och 

specifikt beskriver de olika nya religiösa rörelserna faller de under olika kategorier, det går att 

finna en liknelse i val av termer mellan denna lärobok och läroboken publicerad ovan från 1992, 

dessa är de termer som presenteras:   

 Jehovas vittnen och mormonerna går under kristet inspirerade rörelser.  

 Framgångsteologin och Livets ord används kristna nytolkningar som terminologi.  

 Det antroposofiska sällskapet och scientologikyrkan går under terminologin rörelser 

med blandad bakgrund. 

                                                             
49 Hermansson Magnus, Tidman Nils-Åke. Religionskunskap kompakt. Gleerups utbildningscentrum AB: 
Kristianstad. 1999,189.  
50 Hermansson Magnus, Tidman Nils-Åke. Religionskunskap kompakt. 1999,195.  
51 Hermansson Magnus, Tidman Nils-Åke, 198. 
52Ibid, 201-203.  
53Ibid, 205.  
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 Transcendental Meditation och Hare Krishna beskrivs som indiskt färgade riktningar. 

2.7.3 Framställning 

I läroboken Kompakt skriven av Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman och under rubriken 

kritiken mot de nya religiösa rörelserna lyfter författaren först fram den kritik som nyreligiösa 

rörelser ofta är kopplad till, bland annat att de flesta rörelser utlovar frälsning och harmoni men 

att de i verkligheten lyder hårda regler, liknande kritik och kapitel går att finna i läroboken från 

1992. Rörelserna framställs även som att de vanligtvis lever ett stilla liv i det svenska samhället, 

men att de ibland har inträffat en händelse som gett rörelserna hård kritik. Som nämnt ovan 

nämns kritik mot rörelserna, författarna väljer även att lyfta fram religionsforskare som anser 

att kritiken måste nyanseras. Författarna lyfter även fram att flera forskare hävdar att människor 

vanligtvis inte luras in i en rörelse, utan att rörelsens religiösa budskap tilltalar en sökande 

människa. Kapitlet avslutas med att berätta att ibland anser ledare för dessa rörelser att de utsätts 

för orättvis kritik, dock är det i Sverige fullt tillåtet att kritisera kyrkor, samfund och religiösa 

rörelser. Rörelserna framställs även genom att författarna beskriver att rörelserna måste anpassa 

sig till fri kritik från omvärlden för att inte komma i konflikt med samhället.  

2.7.4 Utrymme i läroboken 

”Nya religiösa rörelser och New Age” som kapitlet heter rymmer 22 sidor, vilket gör det till ett 

av de längsta kapitlen i denna lärobok. Detta läromedel innehåller totalt 223 sidor, det innebär 

att nya religiösa rörelser får 10 % av utrymmet.  

2.7.5 Analys av Religionskunskap Kompakt publicerad 1999 

Jämförelsevis med läroboken från 1992 där stilen och budskapet är tydligare- att de förhåller 

sig relativt negativ till dessa rörelser. Denna lärobok, publicerad sju år senare har utvecklats 

och framställningen av rörelserna är neutralt. I läroboken Kompakt och under rubriken kritiken 

mot de nya religiösa rörelserna lyfter författaren först fram den kritik som nyreligiösa rörelser 

ofta är kopplad till, bland annat att de flesta rörelser utlovar frälsning och harmoni men att de i 

verkligheten lyder hårda regler, liknande kritik och kapitel går att finna i läroboken från 1992, 

det som skiljer de två böckerna åt, är att i denna lärobok lyfts även den andra sidan av kritiken 

upp och författarna väljer att ofta låta religionsforskare få tala om vikten av nyanserad kritik. I 

kapitlet kritiken mot de nya religiösa rörelserna är det en salig blandning av både den kritik som 

förs mot rörelserna, nyanserad kritik men även avhoppare får en presentation i avsnittet. Detta 

säger något om stilen i boken, att man väljer att belysa flera sidor av rörelserna. Då hävdar jag 

utifrån min analys att bokens stil är neutral, jämförelsevis med läroboken från 1992 där 
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budskapet är delvis annorlunda och man lyfter inte alls upp att man ibland skall hålla sig kritisk 

till kritiken mot dessa rörelser.54  

Som nämnt tidigare kan tolkningsförutsättningarna förändras om man exempelvis kanske 

tillhör en annan religion eller samma nyreligiösa grupp som beskrivs i litteraturen. Jag tror även 

att förutsättningar kan skilja sig åt beroende på hur man själv förhåller sig till läroböcker eller 

nyreligiösa rörelser, vilket gör att man förhåller sig exempelvis antingen negativ eller positiv 

beroende på vad man har för förkunskap om ämnet. 

Jag anser att det finns vissa bättre tolkningar. Skäl till detta anser jag nog att människor, 

exempelvis forskare med både utbildning och kunskap av exempelvis nyreligiositet har en 

bättre och mer djupgående tolkning än exempelvis en gymnasielev med inga förkunskaper inom 

ämnet.  

2.8 Religion- helt enkelt (2012) 55 

 

2.8.1 Introduktion av Religion- helt enkelt  

I inledningen berörs en del generella frågor som läroboken tar upp, vad människor menar när 

de använder sig av ordvalet sekt och begreppet hjärntvättad exempelvis. Det tas även upp likt 

Börje Rings andra bok Religion och andra livsåskådningar, frågor som eleverna ska fundera 

på. Exempelvis vad som är speciellt med Jehovas Vittnen, hur mormonerna kom till eller att 

eleverna ska försöka sammanfatta satanismens syn på människan.  

Följande sker en introduktion av ett antal nyreligiösa rörelser, Jehovas vittnen och vad som 

kännetecknar rörelsen, mormonkyrkan – Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga och deras 

kännetecken, även kreationism, rastafari, satanism och avslutningsvis New age presenteras som 

ett avslut på en introduktion av nyreligiösa rörelser.  56 

Det finns ett avsnitt i boken som kallas sekter. Det fungerar som ett slags introduktionskapitel 

för både sekter och nyreligiösa rörelser och sker före beskrivningen av de nyreligiösa rörelserna. 

I detta kapitel beskrivs det bland annat definitionen av vad ordet sekt betyder och kännetecken. 

I kapitlet nämns även följande mening: ”Dagens hjärntvättsteori uppkom när nya religiösa 

rörelser växte fram i Sverige i början av 1970-talet. Helt plötsligt fanns rörelser som Hare 

Krishna, livets ord och många andra nya rörelser som man inte förstod sig på och som verkade 

                                                             
54 Hermansson Magnus, Tidman Nils-Åke. Religionskunskap kompakt, 205-206.  
55 Ring Börje.  
56 Ring Börje. Religion helt enkelt. Liber AB: Stockholm, 2012, 226-239.  
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”konstiga”. Genom att stämpla dem som sekter och medlemmarna som hjärntvättade behövde 

man inte ta dem på allvar”.57  

2.8.2 Terminologi 
 

 Rörelse 

 Nya rörelser  

Rörelse eller nya rörelser är den genomgående termen i läroboken Religion- helt enkelt med 

författaren Börje Ring. Läroboken väljer att inte använda ordet religiös som terminologi 

någonstans i läroboken.  

2.8.3 Framställning 

Framställningen av nyreligiösa rörelser går under kapitlet ”Fler sätt att se på livet” och under 

rubriken ”Det lite speciella”. I inledning beskrivs att vi då och då möter människor som vi 

uppfattar som lite speciella, och att när vi kommer i kontakt med en livsstil och en grupp som 

känns främmande för oss, kan vi ta till ord som ”sekt” och hävda att människorna är 

”hjärntvättade”. Sedan sker en definition av ordet sekt enligt Nationalencyklopedin som 

beskrivs följande: ” En religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa 

huvudlinjerna i ett samhälle. Termen används även för att beteckna (mindre) politiska 

ytterlighetsgrupper och dylikt”. 58 

Författaren berör även hur ordet sekt används och kännetecken. 59 Sedan kommer läroboken in 

på forskning kring hjärntvätt och sekter, författaren beskriver även kännetecken på en sekt. 

Slutligen beskriver författaren en del felaktiga påståenden kring sekter, blanda annat att 

medlemmar isoleras och mår dåligt, författaren hävdar då vidare att detta är fel och att 

människor i alla tider isolerat sig i kloster exempelvis. Vi människor måste själva få avgöra om 

man mår bra eller dåligt av en sådan gemenskap avslutar författaren. Dessa går även att finna i 

analysen av boken Religion och andra livsåskådningar av samma författare publicerad år 2015. 

Framställningen överlag av de nyreligiösa rörelserna skiljer sig åt beroende på vilken rörelse 

man behandlar, gemensamt för alla de nyreligiösa rörelserna gällande framställning är dels att 

författaren väljer att beröra vad som är utmärkande med just den aktuella rörelsen. Vidare 

presenteras kännetecken för vardera religion, där framställningen kan skilja sig åt. I läroboken 

                                                             
57 Ring Börje. Religion helt enkelt, 224.  
58 En sekt är en religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle. Sekt. 
Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sekt (hämtad 2016-05-24) 
59 Ring Börje. Religion- helt enkelt, 221-222.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sekt
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så beskrivs både sekter och nyreligiösa rörelser. Sekter framställs som något främmande, och 

något speciellt. Vidare framställs sekter som en konstig grupp enligt läroboken. Läroboken 

väljer inte att framställa nyreligiösa rörelser på liknande sätt, genom att ge dem en allmän 

beskrivning. Läroboken väljer istället att var för sig presentera vardera rörelse och väljer inte 

att allmänt framställa nyreligiösa rörelser.  

2.8.4 Utrymme i läroboken 

Religion – helt enkelt har 21 sidor totalt där rörelserna beskrivs, boken omfamnar totalt 241 

sidor vilket resulterar att kapitlet får 9 % av utrymmet. 

2.8.5 Analys av Religion- helt enkelt 

Genom min analys hävdar jag att det finns en viss negativ undermening i läroboken, mest i 

samband med ordval författaren väljer att använda. Att använda en rubrik ” Det lite speciella” 

och sedan presentera ett stort antal rörelser som går under den kategorin kan ge ett intryck av 

en negativ inställning, just för att författaren väljer att använda orden ” det lite speciella”. Kan 

detta skapa förutfattade meningar hos elever som läser detta?  De kan ha svårt att skilja mellan 

en sekt och nyreligiösa rörelser då det inte fanns någon avgränsning mellan dessa. Utan 

läroboken väljer att då direkt efter en presentation av sekter att börja framställa Jehovas vittnen, 

utan att tala om att dessa tillhör nyreligiösa rörelser och då inte förslagsvis sekter. 

Dock framställs rörelserna på ett neutralt och koncist sätt genom att beskriva bakgrund och 

kännetecken i rörelsen exempelvis, vilket då kan skapa en viss dold undermening då 

framställningen av rörelserna är väldigt neutral men författaren har valt att lägga en rubrik vid 

namn ”- Det lite speciella”. Detta innebär att författaren sänder ut en aning tvetydligt budskap 

till läsarna genom att dels belysa rörelserna som något neutralt, men att samtidigt lägga in 

rörelserna under en rubrik som kan väcka intresse eller chocka eleverna. En annan sak som 

väckte tankar hos mig var att det inte existerar någon tydlig avgränsning mellan sekter och de 

nyreligiösa rörelserna. Läroboken väljer att ge en välbeskriven framställning vad en sekt är och 

vanliga kännetecken, det sker dock ingen liknande presentation av nyreligiösa rörelser vilket 

jag anser kan skapa förvirring hos eleverna. Genom att först beskriva sekter men att sedan 

koppla detta till nyreligiösa rörelser kan skapa en negativ bild för eleverna och de kan koppla 

ihop historian med nutiden. Man ska inte gå ifrån sanningen och när dessa nya rörelser växte 

fram i början av 1970-talet i Sverige stämmer det att man stämplade dessa som sekter. När 

läroboken senare väljer direkt efter detta påståenden att presentera nyreligiösa rörelser såsom 

Jehovas vittnen med flera kan läsarna koppla ihop den uppfattningen människor hade om 
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Jehovas vittnen i början av 1970-talet och hur Jehovas vittnen presenteras i dagens läroböcker. 

Då det inte finns någon tydlig avgränsning i boken. 

2.9 Under samma himmel- religionskunskap för gymnasieskolan (2013)60 

 

2.9.1 Introduktion av Under samma himmel – religionskunskap för gymnasieskolan:  

För att sammanfatta denna lärobok så börjar boken med att ha en historisk genomgång som 

nämnt tidigare där sekularisering och ökat intresse för nyandlighet behandlas. Sedan diskuteras 

nya religiösa rörelser i allmänhet, vilka möjligheter till olika vägar in i rörelsen och slutna sekter 

med manipulativa drag där flera exempel ges. Man ger sedan exempel på destruktiva rörelser 

och tar bland annat upp folkets tempel och det revolutionära självmordet som skedde då. Man 

tar även upp debatten kring nya religiösa rörelser och kritik kring rörelsen för att sedan gå in på 

rörelser med rötter i abrahamitiska religioner där Jehovas vittnen, mormonerna och scientologin 

nämns. För att sedan gå vidare in på hinduiska rörelser exempelvis Hare Krishna. Läroboken 

berör även rörelser med rötter i ockultism bland annat Satanism och Dragon rouge, samt rörelser 

med förkristen anknytning samfundet Forn sed Sverige och wicca för att avsluta hela kapitlet 

med New age. 61 

Läroboken nämner även medias avgörande roll när de i många fall skildras nästan enbart fall 

där människor under dramatiska former lämnat en rörelse i media.62 Det lyfts också fram att 

många av de som frivilligt lämnat slutna rörelser har själva gett en positiv bild av sin tid i 

rörelsen, men det uppmärksammas sällan. 63 Det är viktigt att lyfta fram medias bild, då de har 

en sån pass stor inverkan på vårt liv idag.   

  

                                                             
60 Björlin Ola, Jämterud Ulf.  
61 Björlin Ola, Jämterud Ulf. Under samma himmel – religionskunskap för gymnasieskolan. Stockholm: Sanoma 
Utbildning AB, 2013, 399-413.  

62 Björlin Ola, Jämterud Ulf. Under samma himmel – religionskunskap för gymnasieskolan, 395-396.  
63 Björlin Ola, Jämterud Ulf, 398.  
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2.9.2 Terminologi 
 

 Nya religiösa rörelser 

 Nyandliga rörelser 

 Nyreligiösa rörelser 

 Moderna religionsbildningar  

Nya religiösa rörelser är dels rubriken på kapitlet men även den genomgående termen som 

används i läroboken skriven av Ola Björlin och Ulf Jämterud. Läroboken tar även upp 

benämningar som nyandliga rörelser, nyreligiösa rörelser och moderna religionsbildingar.  

2.9.3 Framställning 
Läroboken inleder med att berätta att i media och i tidningar läser man då och då om religiösa 

rörelser som kallas sekter. De framställs som rörelser som utvecklats ur eller vid sidan av de 

traditionella religionerna. Vissa av de nyreligiösa rörelserna exempelvis Jehovas Vittnen eller 

mormonerna beskrivs som alternativa rörelser eller nya religiösa rörelser trots att de är över 

hundra år gamla. Rörelserna framställs också som att de kan vara mycket olika varandra och 

läroboken hävdar att det kan vara svårt att hitta en gemensam beteckning för dessa. Ytterligare 

framställning av de nyreligiösa rörelserna är att de kan som sagt vara mycket olika och att det 

är få som kan räknas in under samma kategori. När vi berör framställning är det återigen en 

skillnad mellan de olika rörelserna och hur de framställs. Det gemensamma är att det sker en 

framställning där bland annat grundare, deras syn på gud och exempelvis antalet medlemmar 

presenteras.   

2.9.4 Utrymme i läroboken 

Under samma himmel finns det totalt 539 sidor, nya religiösa rörelser tar upp 35 av sidorna och 

får 6 % av det totala utrymmet i läroboken. 

2.9.5 Analys av Under samma himmel- religionskunskap för gymnasieskolan 

I denna lärobok väljer författarna exempelvis inte att ha öppna frågor för att då aktivera läsarens 

tankar och få dem att tänka fritt, vilket är ett vanligt inslag i de flesta läroböckerna jag valt att 

analysera.  

Jag skulle hävda genom min analys att det inte existerar någon dold undermening i läroboken. 

Läromedlet väljer att ofta lyfta fram kritik mot rörelsen men väljer att kontra det med motkritik 

mot kritiken eller ta hjälp av forskare för att stärka både för och emot. Exempel på detta: 

”Kritiken mot så kallade manipulativa eller destruktiva sekter har ofta varit hård. Samtidigt 

påpekar många religionsforskare att kritiken till stor del varit ensidig, och anhängare till flera 
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av de kritiserade grupperna har hävdat att kritiken ofta byggt på förutfattade meningar eller 

missuppfattningar”. 64  Detta är ett exempel där författarna valt att ta med forskning i sin 

lärobok. Författarna väljer i ett av avsnitten ”debatten kring nya religiösa rörelser och sekter” i 

läroboken att lyfta fram negativ kritik. Författarna fortsätter med att påpeka att det är mycket få 

av de hundratals nya religiösa rörelser som kan till fullo stämma in med de utmärkande dragen 

som tidigare har beskrivits i kapitlet. Vilket visar att man väljer att lyfta fram kritiken från båda 

håll och skapar en nyanserad bild av rörelserna.  

 Detta är något som är relativt genomgående i de läroböcker publicerade efter 2010, just det 

faktum att man väljer att styrka sin lärobok med att lyfta fram forskare. Det är intressant att 

läroboken ofta väljer att först kritisera rörelserna och lyfta fram de negativa sidorna av 

rörelserna, men det sker nästan i varje fall att man väljer att kontra med något positivt eller lyfta 

fram att denna kritik inte alltid är befogad eller rättvis vilket ytterligare visar på en nyanserad 

lärobok. 

2.10 Religion och andra livsåskådningar (2015)65 
 

2.10.1 Introduktion av Religion och andra livsåskådningar 

Kaplitet ”Nya religiösa rörelser och privatreligiositet” väljer att först beskriva antalet 

nyreligiösa rörelser i världen, men tillägger också att det är svårt att ange en absolut siffra. 

Följande presenteras Liselott frisk och hennes forskning kring kännetecken av en nyreligiös 

rörelse.66 Sedan sker en kort presentation av några nyreligiösa rörelser och livsåskådningar, där 

bland annat New age, mormonkyrkan och samfundet Forn Sed Sverige (Asatro) presenteras.67 

Kapitlet avslutas med att ge förslag till fler rörelser som man kan förslagsvis specialstudera, 

exempelvis familjen, wiccarörelsen och teosofi. 68  

Sedan börjar ett nytt kapitel med namnet ”Sekt” där definitionen av sekt tas upp enligt 

Nationalencyklopedin. Läroboken berör även kännetecken, begreppet hjärntvätt, felaktiga 

påståenden och tänkvärda slutsatser tas upp där det bland annat beskrivs att en person ska tänka 

efter vad man menar med sekt och man bör vara beredd på att förklara sin ståndpunkt, boken 

                                                             
64 Björlin Ola, Jämterud Ulf. Under samma himmel – religionskunskap för gymnasieskolan, 369. 
65 Ring Börje.    
66 Ring Börje, Religion och andra livsåskådningar. Stockholm: Liber AB, 2015, 325-326.  
67 Ring Börje, 330, 334, 337.  
68 Ibid, 347.  
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tillägger under slutsatser att en viss gruppgemenskap kan för en person vara bra, men dålig för 

en annan. 69 

2.10.2 Terminologi 
 

 Nyreligiösa rörelser 

 Nya religiösa rörelser  

 ”Grupper och livsåskådningar som hamnar utanför eller är parallellt med klassiska 

livsåskådningstraditioner eller världsreligioner”  

Nyreligiösa rörelser samt nya religiösa rörelser är de genomgående terminologin som används 

i läroboken Religion och andra livsåskådningar skriven av Börje Ring. De beskrivs även som 

”grupper och livsåskådningar som av en eller annan anledning hamnar utanför eller parallellt 

med klassiska livsåskådningstraditioner eller världsreligioner”.  70 

I kapitlet ”Sekt” där en definition av ordet sekt presenteras, kännetecken på en sekt samt bland 

annat begreppet hjärntvätt lyfts fram är det främst dessa två termer som används för att beskriva 

sekter:  

 Grupper som känns främmande för oss själva 

 Mindre grupper  

 

2.10.3 Framställning 

Rörelserna beskrivs i inledningen som svåra att beräkna till de exakta antalet, de framställs även 

som att rörelserna kommer och går, vilket då är en anledning till att det kan vara svårt att ange 

en exakt siffra på antalet medlemmar i de olika rörelserna. Författarna väljer att först delvis 

sätta rörelserna i en historisk kontext genom att berätta att från tidigt 1970-tal och fram till 

början av 2000 var de återkommande att dessa rörelser stod i konflikt med samhället och 

beskrevs som konstiga och sektliknande. Författaren väljer sedan att berätta att läget är delvis 

annorlunda idag. Läroboken väljer även att framställa rörelserna i en nutida samhällskontext 

och hävdar att dessa rörelser tidigare stod i opposition till det etablerade samhället, numera 

finns mitt bland oss i vårt samhälle. Följande i läroboken sker en presentation av samtliga 

nyreligiösa rörelser och där skiljer sig framställningen åt. Gemensamt för framställningen av 

rörelserna är kännetecken samt en historisk bakgrund av vardera rörelse.  

                                                             
69 Ring Börje, Religion och andra livsåskådningar, 349-353.  
70 Ring Börje, Religion och andra livsåskådningar, 328. 



34 
 

Boken väljer inte att ta upp andra mer generella frågor, bortsett från de frågor och 

instuderingsfrågor som finns för att möjligen få eleverna att tänka och bättre genomsöka texten. 

Om vi ser ur nästa kapitel, kapitlet efter nya religiösa grupper och privatreligiositet, det 

nästkommande kapitlet berör sekter, och under läsningens gång finns det exempelvis frågor för 

läsaren att tänka på. Läroboken vill att eleverna ska beskriva sin bild av en sekt exempelvis, 

eller fundera på varifrån de fått sin uppfattning om sekter: egen erfarenhet, från media eller från 

andra?  

2.10.4 Utrymme i läroböckerna 

Kapitlet ”Nya religiös rörelser och privatreligiositet” samt kapitlet ”Sekt” omfattar 28 sidor av 

bokens totala 353, vilket innebär att 8 % utrymme får rörelserna samt sekterna i läroboken.  

2.10.5 Analys av Religion och andra livsåskådningar 

Budskapet i läroboken och de kapitel jag analyserat är neutralt. Det är mer positivt inställd till 

nyreligiösa rörelser än de läroböckerna från de tidigare årtiondena. Men det är också viktigt att 

sätta detta i en tidskontext, denna lärobok publicerad år 2015, vi lever i en tid då acceptans och 

neutralisering blir allt vanligare, vilket då jag att jag genom min analys uppfattar Religion och 

andra livsåskådningar som positivt inställda, men egentligen bara neutralt inställda med en 

nyanserad kritik, just eftersom denna nyanserade kritik inte är vanligt förekommande i alla de 

läroböcker jag valt att analysera. Läromedlet väljer att lyfta fram både positiva och negativa 

sidor med att exempelvis ansluta sig till en nyreligiös rörelse. Texten fokuserar väldigt mycket 

på individen, vilket inte varit lika tydligt i de tidigare analyserade läroböckerna. Denna lärobok 

uppfattar jag, utifrån min analys om boken tala om att det är viktigt att fokusera på vad som 

känns bäst för just dig och individens rätt att få välja själv vilket gör att det finns ett modern 

budskap och ett individualistiskt tankesätt att hitta i läroboken.  
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3 Diskussion 

3.1 Likheter och skillnader – en jämförelse mellan dåtiden och nutidens 

läromedel 
Efter att jag analyserat sex böcker från 1970-talet till och med 1990-talet, med två stycken 

läromedel från vartdera årtiondet och sex stycken publicerad efter 2010-talet kunde jag finna 

både likheter och skillnader mellan dessa. I denna analys kommer de tre frågorna, utrymme, 

terminologi och framställning presenteras och skillnader och likheter mellan dessa.  

3.1.2  Utrymme 

Av de sex analyserade läroböckerna från 1970-, 1980- och 1990-talet har läroboken Religion 

och Liv 1 från 1980, 1.5 % av utrymmet ägnat åt nyreligiösa rörelser. Läroboken 

Religionskunskap kompakt från 1999 presenterar nyreligiösa rörelser med ett utrymme på 10 % 

av det totala utrymmet i läroboken. Detta läromedel har därmed det största utrymmet av alla de 

tolv utvalda läromedlen.  

Av de övriga läroböckerna från 1970-, 1980- respektive 1990-talet får de nyreligiösa rörelser 

ett mindre utrymme. I Människan och livsåskådningarna publicerad år 1968 får nyreligiösa 

rörelser 2 % av utrymmet. I läroboken Vägar och livsmål religionskunskap publicerad 1972 är 

det totala utrymmet 3 %, Religion och liv 3 (1985) får de nyreligiösa rörelserna 2 % och i 

Religionskunskap SO-boken (1992) får nyreligiösa rörelser 5 % vilket är ett mindre utrymme 

än alla läromedel publicerade efter 2010. I l Religion och andra livsåskådningarna publicerad 

år 2010 får de nyreligiösa rörelserna 8 % av utrymmet i boken, mer utrymme får de i Religion 

– helt enkelt med totalt 9 %. Minst utrymme i de läroböcker publicerade efter 2010 ges i 

läroboken Under samma himmel – religionskunskap för gymnasieskolan med 6 % presentation 

av de nyreligiösa rörelserna. Däremot får man ta hänsyn till att en presentation av nyreligiösa 

rörelser saknas i tre utav böckerna publicerade efter 2010. Trots att utrymmet är mindre 

procentuellt i fem av de äldre läromedlen får de ändå ett större utrymme, genom att det sker en 

presentation i alla de äldre. Detta jämfört med nutidens läroböcker där det saknas en 

presentation i hälften av böckerna. Skillnaden blir att de nyreligiösa rörelserna har fått ett 

mindre utrymme i läroböckerna idag än under tidigare decennier.  

En egen hypotes jag har angående dåtidens läromedel är att det faktum att, man valt att lyfta 

fram de nyreligiösa rörelserna mer, kan detta bero på att de var väldigt nya i Sverige just då? 

Idag är exempelvis rörelser såsom Jehovas vittnen och mormonerna accepterade till stor del 

som kristna samfund och lever sida vid sida med de andra religionerna. Acceptans för religion 

och religiösa rörelser bland Sveriges invånare kan eventuellt vara större nu jämfört med på 
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1970-1980- och 1990-talet. Samtidigt om acceptansen är större idag för de nyreligiösa 

rörelserna, varför skulle då rörelserna representeras mindre i läroböckerna? Då bör man istället 

ge rörelserna utrymme i läroböckerna om de är accepterade och inte exkludera dem i 

läroböckerna.  

Ytterligare en egen hypotes är att eftersom jag, på grund av tidsbrist, enbart analyserat sex 

läroböcker publicerad efter 2010, kan det vara möjligtvis vara så att jag enbart lyckats komma 

över tre böcker där en presentation av nyreligiösa rörelser saknas. Skulle en analys av ytterligare 

sex läroböcker göras kan resultatet se annorlunda ut. Möjligen kan nyreligiösa ges ett större 

utrymme i andra läroböcker.   

3.1.3 Terminologi 

Den stora skillnaden från dåtidens och nutidens läromedel är att termen nyandliga var väl 

använd i tidigare decenniers läromedel. Denna terminologi går inte att finna i dagens läromedel. 

Samfund är även en vanlig förekommande term i de äldre läroböckerna, rörelserna går inte 

under samma terminologi idag. Detta skiljer sig mycket från nutidens läroböcker där nyandliga 

inte förekommer. Läromedel publicerade efter 2010 använder sig genomgående av dessa 

termer: nyreligiösa rörelser och nya religiösa rörelser. Detta gör att man kan dra slutsatsen att 

det finns skillnader i användningen av terminologi från dåtidens och nutida läroböcker. 

I läroboken Religion och liv från 1980 berörs bland annat ockultism och astrologi. Många av de 

inriktningar som tas upp i de tidigare läroböckerna publicerade på 1970-, 1980- och 1990-talet 

tillhör en mer andlig inriktning än en religiös inriktning. Exempel på detta är spiritualism, som 

fokuserar på hur en person kan få kontakt med en människa på den andra sidan. Religion och 

liv tar även upp stjärntydning och hur horoskop och stjärnorna kan påverka oss.  

Beteckningar nya religiösa rörelser och nyreligiösa rörelser växer dock fram i två av de äldre 

läroböckerna från 1992 och 1999, vilket innebär att det finns en avsaknad av de två termerna 

endast i läroböckerna från 1970-talet och 1980-talet. Detta pekar på att terminologin inte 

förändrats märkbart sedan början av 1990-talet och nutid. Detta resulterar i att det även går att 

finna likheter mellan de två tidsepokerna 1990-tal och 2010-tal. En anledning till att det finns 

skillnader i val av terminologi hävdar jag är dels beroende på att många av de rörelserna som 

nämns i den äldre litteraturen från 1970-, 1980 och 1990-talet är mer knyten till andlighet än 

religion. Jag hävdar att en lärobok i religionskunskap idag inte skulle välja att ta upp astrologi 

under kategorin nyreligiösa rörelser, vilket visar att de skett en viss förändring i tiden hur 

människor väljer att se på andlighet och nyreligiösa rörelser. Mitt resultat visar dock på att 
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skillnaderna i terminologi inte är så väldigt stora eftersom ungefärligen samma termer används 

1992 som i läroböckerna publicerade efter 2010.  

3.1.4 Framställning 

I de tre läromedlen publicerade efter 2010 där nyreligiösa rörelser presenteras, är det svårare att 

finna en undermening jämfört med dåtidens litteratur. I nutidens läromedel finns det ofta kritik 

mot rörelserna. Det är förekommande under de båda tidsperioderna att man väljer att beröra 

kritik mot rörelserna. I läroböckerna från både nutid och dåtid är det även vanligt 

förekommande att man väljer att lyfta fram gemensamma drag som beskriver de religiösa 

rörelserna med exempelvis en stark och karismatisk ledare i spetsen.  

Det finns en skillnad i läroböckerna när det gäller hur de väljer att framställa den kritik som 

framförts mot rörelserna. Läroböckerna publicerade efter 2010 väljer att kontra med att 

antingen lyfta fram motkritik eller att lyfta fram forskning för att stärka textens trovärdighet. 

Detta resulterar i att dåtidens framställning är mer kritiskt inställda gentemot nyreligiösa 

rörelser i en jämförelse med nutidens läromedel eftersom dåtidens läromedel inte väljer att lyfta 

fram motkritik eller forskning för att stärka texten. 

De lyfts fram att kritiker anser och påpekar att tillexempel några rörelser använder ett till synes 

vetenskapligt språk men att i verkligheten funkar det inte riktigt så och rörelserna ofta drar 

slutsatser som är allt annat än vetenskapliga. Detta nämns i en av läroböckerna, 

Religionskunskap 9. 71 Men vilka är dessa kritiker? Vilka är människorna som anser det? Det 

anser jag är viktigt att lyfta fram. Tillhör kritikerna i sig något annat religiöst samfund som det 

skulle kunna vara intressant för kontexten att presentera? Skulle det i så fall förändra hur pass 

kritisk man bör förhålla sig till vad kritikerna säger. I kapitlet om avhoppare kan man även dra 

slutsatsen att känslorna blir extra starka om man väljer att ta in de som hoppat av rörelsen. Dessa 

människor vill ofta belysa rörelsens negativa sidor. Visserligen kan detta självklart ses som 

något lärorikt att lyfta fram i läromedel, men det är viktigt att belysa flera sidor av rörelsen. 

Man kanske inte heller kan ta bort ett sådant avsnitt såsom kritik och avhoppare.72  

                                                             
71 Hermansson Magnus, Tidman Nils-Åke, SO-boken Religionskunskap åk 9, 275. 
72 Hermansson Magnus, Tidman Nils-Åke, SO-boken Religionskunskap åk 9, 274-275.  
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4 Sammanfattande diskussion 
I denna sammanfattande diskussion kommer jag att knyta an till mina tre frågeställningar som 

presenteras i början av min uppsats. Dessa diskuteras utifrån det resultat jag utvunnit genom 

min analys av läroböckerna.   

4.1 Hur beskrivs nyreligiösa rörelser i de utvalda läromedlen? 
De nyreligiösa rörelserna beskrivs olika i de utvalda läromedlen. Den generella beskrivningen 

är att det är rörelser som är nyetablerade i samhället. Det finns skillnader i hur man väljer att 

beskriva nyreligiösa rörelser beroende dels på vilken tidsepok man berör, dels på vilken av de 

12 läroböckerna man väljer att använda sig av. Exempelvis i tre utav de 12 läroböckerna 

beskrivs nyreligiösa rörelser inte alls. I tre av läroböckerna, Religion 1 för gymnasiet, Söka svar 

samt Religionskunskap 1 – om mening, värde och tro nämns inte rörelserna i över huvud taget. 

Jag har tidigare i min analys försökt hitta anledningar till varför man valt att exkludera de 

nyreligiösa rörelserna. Delvis kan det bero på mitt urval. Jag har, på grund av tidsbrist enbart, 

analyserat sex läroböcker publicerad efter 2010 och en anledning kan helt enkelt vara slumpen 

att de nyreligiösa rörelserna inte presenteras i tre av dessa läroböcker. För att ge ett fullständigt 

korrekt svar på varför inte de nyreligiösa rörelserna behandlas i dessa tre böcker skulle det helt 

enkelt krävas en undersökning av fler läroböcker för att få ett större urval och därmed ett bättre 

resultat. En annan anledning till varför nyreligiösa rörelser saknas i vissa av läroböckerna kan 

vara att författaren, förslagsvis i brist på utrymme valt att exkludera dessa.  

Jag har tidigare berört den allmänna acceptansen för religion, inklusive acceptansen för 

nyreligiösa rörelser, är större nu jämfört med hur synen på nyreligiösa rörelser var under 1970-

, 1980- och 1990-talet. Anledning till att acceptansen är större idag kan vara många, dels lever 

vi människor idag i en värld då vi är alltmer öppna i de flesta frågor rörande exempelvis religion 

och etiska frågor. En annan anledning kan vara att många av de nya religiösa rörelserna uppkom 

först på 1970-, 1980- eller 1990-talet. Dessa rörelser var då nya och kunde av den anledningen 

verka skrämmande för många. Idag, över 30 år senare, är de flesta nya rörelser inte så nya i 

samhället längre, om man jämför med i början av 1970-talet. 
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4.2 Vilka attityder sänder läromedlet ut och hur kommer dessa till uttryck? 

Även attityderna skiljer sig åt beroende på vilken tidsepok och vilken enskild lärobok man 

väljer att titta på. Ett stort antal av läroböckerna sänder ut neutrala attityder där det inte finns 

några dolda budskap utan rörelserna presenteras på ett sakligt sätt där exempelvis rörelsens 

vardagsliv, etiska ställningstaganden samt exempelvis antal medlemmar presenteras. Detta 

visar på en neutral attityd gentemot rörelserna. De väljer även att lyfta fram forskning som visar 

nyanserande perspektiv. En anledning till varför läroböcker är mer nyanserat framställda idag 

är dels beroende på acceptans av religioner i vårt samhälle. Men jag tror även att anledningen 

till att nyreligiösa rörelser presenteras i ett annat ljus idag är att det finns mer forskat kring dessa 

idag, jämfört med då. Detta gör att läroböckerna kan styrka sina argument genom ny forskning. 

Jag är till viss del förvånad över resultatet jag fått fram gällande framställning. Jag trodde att 

det skulle finnas en större skillnad mellan dåtidens och nutidens läromedel främst gällande 

framställningen och att de nyreligiösa rörelser skulle framställas mer som farliga och 

skrämmande i de dåtida läromedlen.   

4.3 Vad har förändrats vid en jämförelse mellan läromedel från 1970-, 1980-, 

1990- och 2010-talet i läromedlens beskrivningar?  
För att besvara uppsatsen tredje frågeställningen, vilka förändringar som skett vid en jämförelse 

mellan dåtidens och nutidens läromedel har jag tagit användning av alla de tre frågorna rörande 

utrymme, terminologi och framställning som behandlas i mitt metodkapitel. Jag har dels sett 

skillnader i utrymme. Det ges större utrymme i de äldre läroböckerna. En anledning till detta 

tror jag beror på att nyreligiösa rörelser var mer skrämmande och nya förut än idag, vilket gör 

att man möjligen ville informera eleverna om dessa. Även i terminologin skiljer de två 

tidsepokerna åt, där exempelvis nyandlighet är en term som helt försvunnit från dagens 

läroböcker. En anledning till att nyandlighet inte finns i de nya läroböckerna är bland annat att 

författarna i de äldre böckerna fokuserar man dels på rörelser som inriktar sig på andlighet, 

vilket man inte gör i dagens läroböcker.  

4.4 Vidare forskning 
Förslag till vidare forskning är att göra en enkät-studie bland elever som studerar på gymnasiet. 

Enkäten syfte skulle förslagsvis vara om eleverna är positiv, negativt eller neutralt inställda till 

nyreligiösa rörelser samt om de tycker att de fakta om nyreligiösa rörelser som presenteras i 

läroböckerna stämmer överens med deras egen uppfattning om dessa rörelser.  
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