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Abstract 

The aim of the study that is presented in this essay was to analyze the image of new religious 

movements in four religion textbooks in the upper secondary school of Sweden and to discuss 

this image in comparison to the Swedish curriculum for upper secondary school and the 

religion syllabus. 

The analysis was done in two steps. In the first step the text was analyzed according to the 

method of Hellspong and Ledin, which aims to explore the themes and the messages of a text. 

In the second step the result of the first step was analyzed according to previous research on 

the matter. 

The Swedish curriculum explains that school should work towards tolerance and 

understanding and keep a comprehensive and neutral education. According to research the 

textbook has high importance in school. Research also shows that many textbooks have a 

normative view on other religions than Christianity, for example Islam and Hinduism. It has 

also been proved by various researchers that media often gives a negative image of new 

religious movements. Two examples of this is that they are often mentioned in connection to 

conflict and are generalized, which means that one new religious movement gets to represent 

all the others, although they are different in many ways. Another issue is the use of the notion 

sect in textbooks since it has become a negative notion.  

The conclusions of this study are that the new religious movements are generalized in many 

ways in the four textbooks that have been analyzed. Two books give a more neutral image. In 

comparison to the curriculum and the syllabus the books could be more neutral and give a 

deeper presentation of the new religious movements. They could also focus more on the 

individual, to reach the aims of the curriculum and the syllabus which is tolerance, 

understanding and a comprehensive and neutral education. 

 

 

 

Key words: religion, upper secondary school, sect, new religious movement, image, 

curriculum, syllabus.



3 

 

Sammandrag 

Denna uppsats analyserar och diskuterar läroboksbilden av nya religiösa rörelser i fyra 

läroböcker för religionskunskap på gymnasiet. De generella frågorna som ställs är hur 

läroboksbilden ser ut och vad man kan säga om den i jämförelse med nu gällande läro- och 

kursplan.  

Analysen har gjorts i två steg. Först analyseras texten enligt innehållsanalysen som den 

presenteras av Hellspong och Ledin. Sedan analyseras resultatet utifrån tidigare forskning. 

I Lpf94 och kursplanerna för religionskunskap fokuserar man på förståelse och tolerans för 

andra som har en annan livsåskådning än en själv. Skolan ska även uppmana till kritiskt 

tänkande och vara allsidig och saklig. Tidigare forskning visar bl.a. att nya religiösa rörelser 

framställs negativt i massmedia och att massmedia i sin tur påverkar vad som blir till kunskap 

hos eleven. Då läroboken har en stor plats i undervisningen och andra undersökningar visar att 

läroböcker många gånger har ett kristocentriskt förhållningssätt till andra livsåskådningar eller 

religioner så kan det vara intressant att undersöka förhållningssättet till nya religiösa rörelser. 

Vissa forskare anser att begreppet sekt är mer problematiskt att använda än begreppet nya 

religiösa rörelser, då det har fått en negativ laddning. Hur begreppen används i läroböckerna 

har även det analyserats. 

Undersökningen som presenteras i denna uppsats visar att läroböckerna generaliserar de nya 

religiösa rörelserna, dvs. man beskriver de gemensamma dragen i stort. I tre av fyra böcker 

används begreppet sekt. Man talar alltså om de nya religiösa rörelserna som grupp och det 

finns bara ett enstaka fall där en troende får säga sitt om sin tro. I bara en av böckerna går man 

djupare in på de enskilda rörelserna. Två av böckerna är mer nyanserade. De problematiserar 

begreppet sekt mer.   

Slutsatserna av denna undersökning är att läroböckerna skulle kunna beskriva de nya religiösa 

rörelserna mer ingående och använda sig mindre av begreppet sekt, eftersom det är negativt 

laddat. Man skulle också kunna lägga mer fokus på individen, för att få en mer nyanserad 

bild.  

Nyckelord: religionskunskap, gymnasiet, sekt, ny religiös rörelse, läroboksbild, läro- och 

kursplan. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

I denna uppsats undersöks och diskuteras den bild av nya religiösa rörelser som förmedlas via 

läroböcker för ämnet religionskunskap på gymnasiet. Ett annat ord för ny religiös rörelse är 

sekt. Ordet sekt har blivit ett negativt laddat begrepp. Det skriver bl.a. Anton Geels i sin bok 

Den religiösa människan (2006). Några exempel på rörelser som kan uppfattas som sekter i 

och av samhället är Jehovas Vittnen, Scientologikyrkan och Hare Krishna-rörelsen. 

Scientologikyrkan är ett exempel på en sekt i ordets negativa bemärkelse, och den generella 

bilden av rörelsen är att den är underlig och i extrema fall kan vara farlig. Det är bilden som 

bl.a. skvaller- och kvällspress har förmedlat, exempelvis genom nyheter om Tom Cruise, en 

känd scientolog. När hans fru Katie Holmes skulle föda barn berättade tidningarna att hon, 

enligt scientologisk praxis inte skulle få smärtstillande och dessutom inte fick skrika under 

födseln. Detta kan i mångas ögon verka inhumant. Bilden av scientologikyrkan som något 

negativt och underligt kan bli representativ för sekter, eller nya religiösa rörelser. Dessutom 

finns en risk för att man applicerar bilden av rörelsen på de människor som är medlemmar i 

rörelsen och att man bortser från att de faktiskt är människor med tankar, åsikter och känslor 

precis som en själv.  

I den här uppsatsen kommer jag, som jag inledningsvis nämnde, att analysera och diskutera 

den bild som förmedlas genom läroböcker. I kursplanen står det bl.a. att eleven ska ”känna till 

kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande 

uttrycksformer och idéer” och dessutom kunna ”reflektera över och leva sig in i andra 

människors sätt att tänka om tro, liv och etik”
1
. Jag kopplar dessa mål till Lpf94 där det bl.a. 

står skrivet att skolan ska ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”
 2

. 

Då nya religiösa rörelser i media många gånger framställs negativt och kan vara intressant att 

undersöka läroboksbilden, för att se hur den kan ser ut och vad som eventuellt kan behöva 

förbättras. Det kan också vara viktigt att bli medveten om läroboksbilden eftersom chansen är 

stor att man får en elev som bekänner sig till Jehovas Vittnen, eller någon annan ny religiös 

rörelse. Eleven påverkas kanske av det som läroboken säger, kanske känner eleven inte igen 

sig i det som läroboken beskriver, och kanske kan det uppfattas som kränkande. 

                                                 
1
 Kursplan för Re1201 – Religionskunskap A 

2
 Lpf94, s. 3 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den bild av nya religiösa rörelser som fyra 

läroböcker för religionskunskap förmedlar och att diskutera bilden utifrån gällande 

kursplaner. 

De begrepp läroböcker använder sig av kan spela roll för hur nya religiösa rörelser kan 

komma att uppfattas av elever. Det kan bli problematiskt om läroböcker gör en generalisering 

av nya religiösa rörelser, då en religiös rörelse får representera alla andra. Ett till problem 

uppstår om läroböcker talar om grupper snarare än om individer. 

De övergripande frågeställningarna är följande: 

 Hur ser läroboksbilden av nya religiösa rörelser ut i de fyra analyserade läroböckerna? 

- Beskrivs enskilda nya religiösa rörelser eller generaliseras dem? 

- Vilket begrepp används, sekt eller ny religiös rörelse? 

- Läggs fokus på rörelsen som helhet eller på individen? 

- Är bilden nyanserad, med avseende på positiva och negativa egenskaper? 

 Vad kan man säga om läroboksbilden av nya religiösa rörelser i jämförelse med nu 

gällande läro- och kursplaner? 
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel börjar jag med att diskutera styrdokumenten och lärobokens roll. Det är 

intressant att se vilken ställning läroböckerna har i skolan för relevansen av undersökningen 

som presenteras denna uppsats. Fortsättningsvis följer en presentation av olika definitioner av 

ny religiös rörelse och sekt samt forskning som visar hur massmedia påverkar samhällets bild 

av nya religiösa rörelser och i sin tur, var den bilden kan tänkas komma från. Kapitlet avslutas 

med tidigare liknande undersökningar (av Härenstam och Kamali). Dessa undersökningar 

behandlar bilden av islam och hinduism i läroböcker och påminner om min undersökning på 

det sättet att de analyserar läroboksbilden av andra livsåskådningar än den traditionellt kristna.   

2.1 Vad säger styrdokumenten? 

I Lpf94 står det under rubriken Förståelse och medmänsklighet bland annat att:  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling.
3
 

Vidare förklaras det i läroplanen att intolerans och främlingsfientlighet ska bemötas med 

kunskap och öppna diskussioner. I Kapitlet Normer och värden, under rubriken Mål att sträva 

mot står det att skolan ska sträva mot att eleven respekterar andra människors egenvärde och 

integritet, förstår och respekterar andra folk och kulturer samt att eleven kan leva sig in i och 

förstå andra människors situationer. Enligt riktlinjerna ska alla som arbetar i skolan sträva mot 

att utveckla elevens känsla för samhörighet och solidaritet med andra människor, också 

människor utanför den egna gruppen.  Det står även att alla former av kränkande behandling 

ska motverkas.
4
 Det centrala är alltså solidaritet med och respekt för andra människor, samt 

förmågan att leva sig in i andra människors situation. 

I läroplanen står det även att undervisningen ska vara saklig och allsidig och att skolan ska ta 

tillvara på de erfarenheter och kunskaper som finns i det omgivande samhället. Samtidigt 

påpekas det att skolan ska ta avstånd från de värderingar som inte stämmer överens med de 

                                                 
3
 Skolverket, Lpf94, s. 3 

4
 Lpf 94, s. 3-13 
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grundläggande värderingar som är angivna i skollagen. Eleven bör även lära sig att tänka 

kritiskt och granska fakta och förhållanden för att kunna ta ställning i olika livsfrågor.
5
 

Syftet med religionskunskapen på gymnasieskolan är bland annat att ge kunskaper om olika 

trosuppfattningar och genom detta ge en ökad förståelse för människor med annan religion 

eller livsåskådning än den man själv har. I beskrivningen av ämnet står det att fokus ska 

läggas på människan och människans behov och upplevelser. I samband med detta påpekas 

att: 

Övning i reflektion och kritiskt tänkande har en framträdande plats i ämnet när det gäller etiska 

frågor, omvärlds- och överlevnadsfrågor, behovet av en allmängiltig internationellt övergripande 

värdegrund, samt när det gäller hur religion och livsåskådning förhåller sig till kultur och 

samhälle.
6
 

 

Ett av målen att sträva mot för kurs A är att eleven utvecklar sina insikter i kristendomens, 

andra världsreligioner och livsåskådningars huvudtankar och hur dessa samspelar med 

levnadsätt. Kurs B har liknande mål, men fokuserar på elevens förmåga att jämföra, diskutera 

och argumentera. Det står varken i målen för kurs A eller B vad som menas med ”andra 

livsåskådningar” och det blir upp till den enskilda skolan eller läraren att bestämma om det är 

viktigt att inkludera nya religiösa rörelser i undervisningen eller inte.  

Däremot är det klart i både läroplanen och kursplanerna att respekt för, och solidaritet med 

människan och människans rätt till en egen tro är viktigt. Det kan vara lika viktigt som att 

eleven lär sig att tänka kritiskt och att skolan tar avstånd från sådana värderingar som strider 

mot den gemensamma värdegrunden. Samhällets spelar också roll, då skolan ska ta tillvara på 

de erfarenheter och kunskaper som det omgivande samhället har.  

Då den svenska gymnasieskolan i skrivandets stund står inför en reform (Gy2011) som bland 

annat innebär nya kursplaner, eller ämnesplaner som de nu kallas, så är det också intressant att 

se vad dessa säger.  

Målen för religionskunskapen enligt Gy2011 är bl. a. att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar sina kunskaper om olika livsåskådningar och förhållningssätt samt olika tolkningar 

av dessa. Ämnet ska präglas av öppenhet och eleverna ska få möjlighet att utveckla en respekt 

                                                 
5
 Ibid. 

6
 Skolverket, kursplanen för religionskunskap: 

http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap 2011-01-21 

http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap
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och förståelse för olika sätt att tänka och leva.
7
 I ämnet ges tre kurser: religionskunskap 1, 2 

och specialisering. Det centrala i den första kursen är kristendomen, övriga världsreligioner 

och andra livsåskådningar samt vilka uttryck de tar sig.
8
 Andra livsåskådningar än 

världsreligionerna ska alltså behandlas men det förekommer i texten inget förtydligande av 

vad som här menas med livsåskådning. Det skulle kunna innebära nya religiösa rörelser, men 

även ateistiska eller agnostiska livsåskådningar. Däremot klargörs det i ämnesplanen för 

religionskunskap 2 att nyreligiösa rörelser, vad som kännetecknar dem och hur de förhåller 

sig till världsreligionerna, är av centralt innehåll.
9
 Inom specialiseringen ryms fördjupning, 

begreppskunskap, analys och källkritik.
10

 

Enligt de nya läroplanerna för religionskunskap är det fortfarande viktigt att eleven utvecklar 

en öppenhet och förståelse för andra människor men en skillnad är att det är bestämt att alla 

elever som läser kurs B ska läsa om nya religiösa rörelser. 

2.2 Lärobokens roll 

I boken Att spegla världen (2011) har en grupp forskare skrivit om lärobokens roll och dess 

olika funktioner. Bland annat diskuteras lärobokens roll i samhället, den strukturella 

uppbyggnaden och i vilka sammanhang som en lärobok författas. Niklas Ammert, fil.dr., 

prefekt och lektor vid Linnéuniversitetet konstaterar att läroboken dominerar undervisningen 

och att det därför är viktigt att studera och analysera lärobokens innehåll och hur innehållet 

presenteras.
11

 

Boel Englund sammanfattar i rapporten Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över 

nyare forskning från 2006 forskning i ämnet. Hon skiljer på det vidare begreppet där 

läroboken ses som allt som är tryckt förlagsproducerat läromedel och det snävare begreppet 

där läromedel ses som elevens lärobok.
12

 Enligt Englund tyder forskningen på att läroboken 

fortfarande har en stark ställning i skolan. På gymnasiet använder minst 90 % av lärarna 

läroböcker regelbundet. Englund refererar även till en norsk enkätundersökning som visar att 

det bara är 2 % av lärarna som inte använder sig av läroböcker i undervisningen. Av den 

                                                 
7
 Utbildningsdepartementet 2010 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena, s. 189 

8
 Ibid. s. 190 

9
 Ibid. s. 196 

10
 Ibid. s. 201 

11
 Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik, (2011), sid. 28 

12
 Englund, Boel, Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning, (2006), sid. 5 
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norska undersökningen framgår det även att en majoritet av lärarna använder läroboken för 

planering.
13

 

År 2006 sammanställde Skolverket en rapport om val och användandet av läromedel i 

grundskolan i ämnena bild, engelska och samhällsvetenskap. I rapporten utgår man från det 

vidare begreppet av läromedel från 1980 års läroplan för grundskolan där läromedel är allt 

som lärare och elever kommer överens om att använda för att nå målen.
14

 I denna rapport är 

det alltså inte bara läroböckerna och användandet av dem som undersöks, utan också 

tidningsartiklar och skönlitteratur, för att nämna några. Rapporten visar på att det framförallt 

är i ämnet engelska som läroboken används, då nästan varje lektion. I samhällskunskap 

används också läroböcker, men i mindre utsträckning. En majoritet av lärarna i engelska och 

ungefär hälften av lärarna i samhällskunskap menar att läroboken ofta styr undervisningen för 

mycket.
15

 

Ann-Christine Juhlin-Svensson och skriver i sin avhandlig Nya redskap för lärande från 2000 

om hur lärare väljer och använder läromedel, att användandet av pedagogiska texter är stort 

men att det beror på lärarens lärarstil hur man använder boken. Hon kom också fram till att 

det var lärarkollektivet som styrde användandet av läromedel. Av sina undersökningar drar 

hon också slutsatsen att om den enskilda läraren själv får välja hur och vilka läroböcker som 

ska användas så väljer de i minde utsträckning förlagsproducerade läromedel.
16

 

För den som är intresserad har Professor Monica Reichenberg (2010) sammanställt en 

bibliografi över forskning om läromedel.  

2.3 Sekt eller ny/alternativ religiös rörelse? 

För att undvika oklarheter och förvirring, är det nödvändigt att reda ut de olika begreppen 

ny/alternativ religiös rörelse och sekt. Det behövs en definition för att kunna diskutera de 

olika begreppen som läroböckerna använder sig av och vad det kan leda till i elevernas 

inlärning. 

I nationalencyklopedin definieras sekt så här: ”(…) religiös grupp som markant avviker från 

den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle. Termen används även för att beteckna 

                                                 
13

 Ibid. s. 6-7 
14

 Skolverket, läromedlens roll i undervisningen (2006), sid. 14 
15

 Ibid. Sid. 10 
16

 Juhlin Svensson, Ann-Christine Nya redskap för lärande. Studier av lärares val och användning av läromedel i 
gymnasieskolan (2000), sid. 58 
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(mindre) politiska ytterlighetsgrupper o.d.”
17

 Vidare förklaras att sekten kan delas upp i olika 

typer: omvändelsesekter som är inriktade på att frälsa så många som möjligt, t.ex. den tidiga 

pingstkyrkan, adventistiska sekter som är inriktade på att världen står inför undergång, som 

exempelvis Jehovas vittnen och inåtvända sekter som lever isolerade från omvärlden.
18

 Om 

nyreligiösa rörelser står det så här:  

nyandliga rörelser, rörelser och fenomen som växte fram under främst 1960- och 70-talen och 

framställde sig som alternativ till eller utveckling av de etablerade religionerna. Hit räknas såväl 

grupper med anknytning till kristen tradition, t.ex. Guds Barn och Moonrörelsen, som grupper 

med bakgrund i Indiens religioner, t.ex. Krishnarörelsen (…) samt grupper med nyskapande 

ideologier som scientologikyrkan.
19 

I uppslagsboken nya religioner skiljer författaren, Cristopher Partridge, på begreppen sekt och 

nya religiösa rörelser. Nya religiösa rörelser används synonymt med marginella 

religioner/rörelser eller alternativa religioner/rörelser. Om sekter skriver han att de ibland 

omfattar en traditionell eller ortodox tro, att de är frivilliga organisationer som känns igen på 

sanning av auktoritet och isolering och att de ställer höga krav på sina medlemmar. De drar 

tydliga gränser mellan innanför och utanför och stödjer detta på exklusivistisk teologi. Om en 

medlem inte kan leva upp till kraven så leder det ofta till uteslutande eller isolerande. 

Författaren påpekar att huvuddraget i sekteristisk religion är dess stränga krav på den enskilde 

medlemmen och att denne accepterar vad det än är som sekten lär. Författaren menar 

avslutningsvis att det inte är möjligt att klassificera nya religiösa rörelser. Grupper som en 

gång i tiden har ansetts vara sekter kan bli trossamfund. Typologiseringen är ett sätt för analys 

och förståelse.
20

 

I Antoon Geels Den religiösa människan förklaras det att ordet sekt har blivit belastat med 

negativa eller mystifierande övertoner. Sekten beskrivs som något avvikande som man bör 

akta sig för.
21

 Även Peter Åkerbäck, filosofie doktor på Stockholms Universitet, skriver i sin 

doktorsavhandling De obeständiga religionerna (2008) att ordet sekt har fått en negativ klang. 

Rent akademiskt är begreppet sekt fortfarande oproblematiskt eftersom det används enbart för 

att analysera religiösa organisationer. I mediala sammanhang har ordet sekt dock fått en annan 

innebörd. Förklaringsvärdet har förlorats och sekt ses som något helt annat än religion. Han 

                                                 
17

 NE 1995 
18

 Ibid. 
19

 NE 1995 
20

 Partridge, Christopher Nya religioner 2005, sid. 16-18 
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 Geels, A, Wikström, O Den religiösa människan 2006, sid. 411 
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menar att där religion anses vara något positivt så är sekten dess motsats. Han poängterar 

också att sekter i mediala sammanhang tillskrivs gemensamma egenskaper, vilket leder till att 

de skillnader som faktiskt finns har en tendens att suddas ut, och att detta resulterar i en slags 

stereotyp för vad sekter är.
22

 ”Om en sekt kan begå kollektivt självmord, varför skulle då inte 

en annan kunna göra det?”
23

 

Av liknande åsikt är Eileen Barker. Hon skriver att man inte kan generalisera nya religiösa 

rörelser. Det enda de har gemensamt är att de benämns som nya religiösa rörelser och/eller 

sekter. De skiljer sig på flera sätt, bl.a. i ursprung, tro, ledarskap, traditioner, organisation, 

finansiering, livsstil och attityder.
24

 Dock finns det enligt Barker vissa drag som gör att 

rörelser sticker ut och dessa drag blir viktiga för rörelserna som nya religiösa rörelser: 

the first-generation enthusiasms, the unambiguous clarity and certainty in the belief systems, the 

urgency of the message, the commitment of life-style, perhaps a charismatic leadership, and, 

possibly, strong Them/Us and/or Before/After distinctions (…).
25

 

Liselotte Frisk har skrivit boken De nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen (2007). I 

boken beskriver hon fem nya religiösa rörelser i Sverige och hur de har förändrats över tid: 

scientologi-kyrkan, familjen (Guds Barn), Hare Krishna-rörelsen, familjefederationen 

(Unification Churh eller Moon-rörelsen) och Osho-rörelsen (rörelsen kring Bhagwan Shree 

Rajneesh). Hon beskriver begreppet nya religiösa rörelser som en paparplybeteckning som 

man har använt i den akademiska världen. Hon påpekar också att det inte finns någon klar 

definition av nya religiösa rörelser och vilka rörelser som omfattas av den beteckningen. Nya 

religiösa rörelser anses nya så länge de är förstagenerationsrörelser, vilket innebär att 

majoriteten av medlemmarna har konverterat till rörelsen och inte vuxit upp inom den. Sådana 

rörelser har ofta en karismatisk ledare och uppfattas av samhället som avvikande eller 

utmanande. Rörelsen är ofta en protest mot sekularisering och samhället och den föreslår nya 

och egna lösningar.
26

 Frisk betonar att bortsett från dessa sociologiska faktorer så är nya 

religiösa rörelser mycket olika varandra.
27

 

Det finns alltså inte någon klar definition av nya religiösa rörelser. Klart är att de rörelser som 

betecknas som sådana delar vissa drag.  
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13 

 

2.4 Nya religiösa rörelser, massmedia och opinionsbildning 

Tidigare nämndes Åkerbäcks avhandling, där han beskriver hur benämningarna sekt och nya 

religiösa rörelser används akademiskt och hur de används i mediala sammanhang samt hur 

begreppen i de olika sammanhangen har olika betydelse. Enligt Härenstam är massmedia en 

av de faktorer som påverkar vad som blir till kunskap hos eleven.
28

 I massmedia presenteras 

information som ger elever och lärare en viss förförståelse och beredskap för vad de kan 

komma att se eller inte se.
29

   

I boken New Religious Movements: Challange and Response (1999) förklarar James A. 

Beckford att massmedia har spelat roll för hur samhället uppfattar nya religiösa rörelser. Han 

gör dock skillnad på nya religiösa rörelser och kontroversiella nya religiösa rörelser. Enligt 

Beckford är det inte konstigt att kontroversiella nya religiösa rörelser har fått så dålig 

publicitet. Han berättar hur de kom till under 60-talet. För det första kom de flesta till ungefär 

samtidigt, för det andra så innehöll de främmande livsåskådningar som bara det kunde vara en 

anledning till rädsla, och för det tredje så riktade de sig till unga och välutbildade personer 

från medelklassen, som tillsynes inte var deprimerade eller på något sätt verkade missnöjda 

med livet. Oroliga släktingar uttryckte sitt missnöje och gav upphov till anti-cult 

organisaions: 

The list of complaints voiced against controversial NRMs grew so long that anti-cult 

organisations began to emerge in the early 1970s to combat what they considered to be a major 

menace to young people. 6 Allegations of economic exploitation, mental cruelty, the deliberate 

alienation of recruits from their families, deceptive recruiting practices, harmful diets and life-

styles, sexual abuse and, of course, brainwashing were widespread. 
30

 

Vidare förklarar han att anti-kultorganisationer, eftersom de inte spelar på de filosofiska eller 

religiösa dragen utan på psykologiska eller olagliga aspekter av sekten blir mer intressanta för 

massmedia. Massmedia påverkas till viss grad av dessa organisationer då journalister vänder 

sig till dem för expertutlåtanden.
31

 

Beckford berättar hur nya religiösa rörelser oftast tas upp i massmedia i samband med 

konflikt. Samtidigt som man problematiserar en sekt uppmanar man till att undersöka andra 
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rörelser som passar in i definitionen sekt fast de inte har något direkt samband med 

konflikten. Dessutom använder sig man av strategin negative summary event, vilket innebär 

att man i samband med den aktuella konflikten även tar upp äldre konflikter eller negativa 

händelser. På detta sätt påminns läsaren eller publiken om sektens negativa sidor. Det sätter 

en negativ prägel på sekten.
32

 Han förklarar att i teveprogram eller inslag som rör nya 

religiösa rörelser är det även vanligt att man refererar till tidningar, antagligen för att förstärka 

känslan av sanning. Ofta refererar man till artiklar som beskriver negativa händelser, vilket 

förstärker negativa inställningar.
33

 

Eileen Barker tar upp ett exempel på hur samhället kan påverkas. Det handlar om en ung 

kvinna som var medlem i scientologikyrkan. Hon blev kidnappad under våldsamma former av 

familj och vänner av den anledningen att de ville frita henne. Kidnapparna slapp undan straff 

eftersom domstolen ansåg att kvinnan inte kunde tänka själv då hon antagligen hade blivit 

hjärntvättad. Det spelade ingen roll för domstolen att hon sade att hon mådde bra, trivdes och 

inte hade för avsikt att lämna scientologerna. Domstolen tillät alltså en kriminell handling på 

grund av att offret för handlingen tillhörde en sekt som av domstolen ansågs vara farlig.
34

  

2.5 Islam och Hinduism i läroböcker 

Kjell Härenstam har skrivit boken Skolboks-islam, analys av bilden av islam i läroböcker i 

religionskunskap som ingår i det europeiska forskningsprojektet Islam in textbooks. Detta 

forskningsprojekt syftade till att belysa den islambild som ges via läroböcker runt om i 

Europa. Härenstam skriver bl.a. att problemet med de läroböcker han undersökte är att flera i 

hög grad misslyckas med att problematisera begreppet Islam. Ett så kallat muslimsk land får 

ofta utgöra bilden av islam. Att islam präglas av den kultur där islam praktiseras framgår inte i 

vissa läroböcker, det ges alltså en stereotyp bild av muslimen och denna får gälla för alla 

muslimer i hela världen.
35

  

År 2006 genomförde skolverket en granskning av ett urval av de läroböcker som användes ute 

i skolorna för att se om det i läroböckerna fanns uttryck för diskriminering och andra former 

av kränkningar på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell 

läggning och funktionshinder. Denna granskning presenteras i rapporten I enlighet med 
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skolans värdegrund? Kjell Härenstam deltog i denna granskning och hans uppgift var att 

uppmärksamma eventuella uttryck för kränkningar på grund av religion. De böcker som 

undersöktes var läroböcker för religionskunskap på grundskolan och gymnasiet, men även 

böcker för historia och samhällskunskap. Härenstam drar slutsatsen att framställningen av 

islam i läroböcker för religionskunskap har förbättrats avsevärt sedan sin avhandling från 

1993. När det gäller bilden av hinduismen så har inte den utvecklats i samma utsträckning. 

Han anser att det i många fall fortfarande ges en skev bild av hinduismen och då inte genom 

felaktig kunskap, utan genom att läroboksförfattarna väljer att ta med traditioner och riter som 

kan verka märkliga och dessutom inte är representativa. Vidare glöms det symboliska och 

filosofiska innehållet i religionen ofta bort.
36

 Att bilden av islam i läroböcker har förändrats 

till skillnad från bilden av hinduismen kan enligt Härenstam bero på att muslimer i det 

svenska samhället har fått en mycket större roll, då de har blivit fler, och att de har mer att 

säga till om i debatten om islam. Detta gäller inte för hinduerna. Om hinduismen har det inte 

riktigt funnits någon debatt och den har därmed inte synts lika mycket i media.
37

 

2.6 Vi och dom 

En liknande granskning har gjorts av Masoud Kamali
38

. I sin undersökning av läroböcker på 

gymnasiet fokuserar han på uttryck för andrafiering. Han undersöker hur ”vi” definieras och 

ställs i förhållande till ”de andra”.
39

 Med den bild som ges av kristendomen jämför han bilden 

som ges av islam och hinduism. Generellt verkar det vara så i läroböcker att kristendom och 

”västerländskt tänkande” ställs i motsats till allt som inte är västerländskt. Han finner i en bok 

formuleringar som ”vi västerlänningar”
40

 och ”den västerländska uppfattningen”
41

. Han anser 

att denna bok har en vilja att ge en rättvis beskrivning av islam men istället reproducerar, med 

valda formuleringar, en redan etablerad bild av muslimer som mindervärdiga och deras 

religion som underlägsen den kristna.
42

 Det samma gäller för resten av de läroböcker som han 

undersökte. Det västerländska ses som norm och allt annat ses som märkligt. Han kommer 

fram till att läroböckerna för religion präglas av ett kristocentriskt förhållningssätt i relation 

till andra religioner. Kristendomen blir exemplet för hur en bra religion är och alla andra 
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religioner utvärderas i förhållande till den. Västerlandet presenteras som en homogen 

verklighet utan att man diskuterar vad det västerländska egentligen är.
43

 

2.7 Utgångspunkter 

Baserat på presenterad forskning är utgångspunkterna i denna uppsats följande: 

 Läroboken spelar en viktig roll i skolan. 

 Andra liknande undersökningar visar att svenska läroböcker har ett kristocentriskt 

förhållningssätt till andra religioner än den kristna. 

 Massmedia framställer ofta nya religiösa rörelser (sekter) på ett negativt sätt, bl.a. 

genom generalisering och urval. 

 Eleverna får sina förkunskaper från bl.a. massmedia. 

3. Avgränsning, metod och material 

3.1 Avgränsning och material  

Urvalet av läroböcker som undersöks är baserat på att det är böcker som är publicerade efter 

Lpf94, såväl Kurs A-böcker, B-böcker som kombinerade A- och B-böcker. I sökandet efter 

böcker att undersöka upptäckte jag att i många av dem stod det väldigt lite eller inget alls om 

nya religiösa rörelser. För att få tillräckligt med empiriskt material har jag därför valt att inte 

göra ett urval beroende på förlag eller författare eller hur populär boken är i skolorna.  

I läroböckerna analyseras rubriker och brödtext som direkt har att göra med nya religiösa 

rörelser. Det vill säga, om ett helt kapitel handlar om nya religiösa rörelser undersöks och 

analyseras hela kapitlet i fråga. Även enskilda inlägg som rör ämnet, men finns i andra 

sammanhang, analyseras.  

3.2 Läromedel 

Alm, Lars Göran, 2009: Religionskunskap för gymnasiet, Kurs A, Natur och Kultur. Den 

tredje reviderade utgåvan. 
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Appelros, Erica, 2007: Din tro eller min? Religionskunskap för gymnasiet, Kus B, Natur & 

Kultur. Första upplagan. 

Arvidsson, Bengt, 2004: Relief. Religionskunskap B kurs. Att analysera och förstå religion, 

Gleerups. Första upplagan. 

Björlin, Ola, 2003: Människan och tron, religionskunskap kurs A, Bonniers. Första upplagan. 

3.3 Metod 

Jag anser att den metod som är bäst för denna typ av undersökning är den kvalitativa 

innehållsanalysen, med brukstextanalys som den presenteras av Hellspong och Ledin som 

verktyg, eftersom det är brukstext som analyseras och för att syftet är att göra en djupare 

analys av texterna och innehållet. 

Hellspong och Ledin (1997) menar att en text alltid styr läsarens tankar. Textens inriktning 

kallar de för tema. Läsaren hittar textens tema genom att fråga vad texten handlar om, i helhet 

och i mindre delar. Det finns både övergripande teman, som oftast återfinns i rubriken, till 

exempel ”Islam”, och mindre teman, så kallade underämnen, till exempel ”De fem pelarna”. 

Det övergripande temat kallas för makrotema och det mindre kallas för mikrotema. 

Mikrotemat behöver inte innehålla makrotemat men knyter alltid an till det och hänger på så 

sätt ihop med makrotemat. Beroende på hur många olika nivåer man väljer att undersöka kan 

flera makroteman och mikroteman hittas. Med nivåer menas: texten som enhet, kapitel, stycke 

och mening. Önskas fler detaljer kan man även välja att analysera enstaka ord.  

Enligt Hellspong och Ledin kan teman vara explicita eller implicita. Ett exempel på ett 

explicit tema är rubriken för en text. Temat kan göras explicit genom positionering, att 

placera det strategiskt i texten, till exempel i inledningen. Med implicit tema menas att det är 

underförstått och det är vanligare med implicita teman i stycken och meningar. När texten 

analyseras kan det också av vikt att ta reda på vad texten säger om sina teman, dess 

propositioner. Även propositioner återfinns på makro- och mikronivå. Det man intresserar sig 

för är de propositioner som sammanfattar en text eftersom de ytterligare vinklar texten och 

förtydligar huvudbudskapet. Även propositionerna kan vara både implicita och explicita. En 

text innehåller också processer och deltagare. Processen är det som händer i texten och 

deltagarna är de som deltar i processen och kan vara agenter eller objekt. Agenten utför och 

påverkar handlingen medan objektet inte alls kan påverka den. Agenter och objekt utskiljs 
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genom bland annat ordval: Anna kastade bollen (agent) eller Anna tappade bollen (objekt). I 

det första fallet är Anna agent för en process, och i det andra objekt. Bollen är i båda fallen 

objekt. 
44

 

Analysen i denna undersökning görs i två steg. Först kommer jag att undersöka teman, 

propositioner, processer och agenter, för att sedan, mot bakgrund av den teori som 

presenterades i föregående kapitel analysera resultatet. För att få en neutral och saklig av alla 

böckerna har jag konstruerat följande kategorier med vilka jag undersöker och analyserar 

dem: 

o Vilka teman och propositioner som explicit eller implicit återfinns och i vilken 

kontext. Jag letar främst efter följande teman: ny religiös rörelse, sekt, offer, förövare, 

individ, grupp, frihet, kontroll. 

o Om böckerna lägger fokus på de nya religiösa rörelsernas gemensamma nämnare eller 

den enskilda rörelsens filosofiska innehåll och traditioner. 

o Om fokus läggs på gruppen eller individen, det vill säga om det finns generaliseringar. 

Jag diskuterar och analyserar sedan resultatet utifrån läro- och kursplaner samt tidigare 

forskning. Jag vill påminna om att syftet med denna undersökning inte är att leta efter brister 

utan att undersöka den bild av nya religiösa rörelser som läroboken förmedlar samt att 

diskutera den utifrån läro- och kursplaner.  

4. Resultat och Analys 

Här följer resultat och analys. För att få ett sammanhang och för att underlätta läsningen och 

förståelsen presenteras varje läroboks resultat och analys var för sig. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande analys av alla de undersökta böckerna. 

4.1 Läroboken Religionskunskap för gymnasiet. Kurs A.  

I innehållsförteckningen finns inget kapitel som heter Nya religiösa rörelser eller Sekter. 

Däremot ett kapitel som heter Nyandlighet som är ett underkapitel till kapitlet Religionens 

återkomst. Det inleds med en beskrivning av nyandlighet. Nyandlighet beskrivs som det 

ökade intresset för religiösa frågor och att det rör sig om människor som inte tidigare har haft 

                                                 
44

 Hellspong, L och Ledin, P Vägar genom texten, handbok i brukstextanalys (1997), sid. 115-132 



19 

 

någon religiös anknytning och som söker svar. Texten förklarar att en del dras till redan 

etablerade kyrkor medan en del ansluter sig till en ny religiös rörelse. Texten delar in nya 

religiösa rörelser i tre grupper: ”de som har sitt ursprung i kristendomen, de som bygger på 

asiatiskt ursprung och de som utgör helt nya religioner”
45

 Inledningens tema är mer 

övergripande: människor och olika typer av nyandlighet. Makropropositionen är att det finns 

något för alla.  

Det första underkapitlet har rubriken Livets ord och beskriver denna rörelse. Texten om livets 

ord är uppdelat i sex stycken. Det första stycket presenterar ledaren, hans bakgrund och 

motivering för att bilda en egen församling. Temat är explicit och positioneras i första 

meningen ledaren. Det andra stycket beskriver lite av det filosofiska innehållet, teologin och 

des praktiska uttryck i exempelvis predikan. Det tredje stycket återgår till teologin och 

beskriver hur rörelsen ser på framgång och hur det kopplas med den enskilde medlemmens 

tro. Stycke 2 och 3 har ett gemensamt tema, tro och tradition. Nästa stycke berättar att ”från 

traditionellt kristet håll har man reagerat mycket negativt på trosrörelsens framgångsteologi” 

och att ”kritiken inte tycks ha haft någon verkan”, med argumentet att samlingslokalen som 

rymmer 5500 personer inte är svår att fylla för att ”den känslomässiga högspänningen och 

upplevelsen av gemenskap har stor attraktionskraft”
46

. Stycke 4 och 5 har det gemensamma 

temat kritik och verkan och beskrivs explicit i den första meningen. Det sista stycket är 

väldigt kort med temat inskolning och värvning. Den övergripande propositionen är att Livets 

ord har en tro som kan verka underlig enligt ett traditionellt kristet synsätt men att det inte 

hindrar människor att ansluta sig till den. Om medlemmarna talar man som objekt. Rörelsen 

har inte problem med att fylla lokalen med medlemmar, som genom denna formulering blir 

passiva i processen att vara i lokalen. Attraktionskraften lockar medlemmarna att gå dit. Det 

vill säga de lockas dit och blir även i den här formuleringen passiva i processen.  

Nästa underkapitel heter Hare-Krishna-rörelsen, som är textens makrotema. Hela texten 

handlar om denna rörelse och är uppdelad i åtta stycken. Det första och andra stycket 

beskriver rörelsens rötter och grundare. Stycke 3 förklarar senare historia och när rörelsen 

kom till Sverige. Ett gemensamt tema för dessa tre stycken skulle kunna vara historia 

eftersom alla tre stycken handlar om det. I de fem följande styckena beskrivs rörelsens 

religiösa yttre uttryck: hur vardagen ser ut, hur de klär sig, och matvanor men också lite kring 

varför medlemmarna exempelvis klär sig på ett visst sätt: 
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Krishna betraktas som den ende sanne guden. Han dyrkas med böner och offer och framförallt 

genom att hans anhängare ständigt sjunger ett mantra, ett slags sång som förmedlar den kontakt 

med mellan den fysiska och den andliga världen. Den som sjunger mantrat blir fri från materiens 

orenhet och kommer närmare Krishna. 

(…) 

Hare
 
Krishna-rörelsens anhängare är övertygade om att den indiska kulturen är överlägsen den 

västerländska. Därför går de klädda i indiska kläder, äter vegetariska maträtter efter indiska 

recept och är mycket noggranna med personlig hygien.
47

  

Ett tydligt budskap i texten är att medlemmarna är övertygade om att den indiska kulturen är 

överlägsen den västerländska, vilket kan ge en bild av att dessa personer ser andra människor 

som underlägsna och att alla som bekänner sig till denna rörelse gör det. Att det skulle vara 

anledningen till att de är vegetarianer och är noga med personlig hygien är dock ett rent 

faktafel. Matvanor och hygien har med synen på ett hälsosamt liv att göra.
48

 I texten är 

medlemmarna agenter, det vill säga att de är aktiva i processerna, vilket kan tolkas som att de 

är där av fri vilja. Det vill säga att de inte kontrolleras.  

Nästa rörelse som presenteras är Scientologin, med Scientologin som rubrik. Inledningsvis 

förklarar texten hur Scientologin skiljer sig från Livets Ord och Hare Krishna-Rörelsen. Den 

är en helt ny religion med en stark ledargestalt. Nästa stycke beskriver grundaren och dennes 

bakgrund. De två första styckena kan sammanfattas i temat bakgrund. De följande styckena är 

indelade efter filosofi och praktik. Bland annat beskrivs synen på själen och rörelsens tro på 

ett högsta andligt väsen. Praktiken beskrivs kortfattat. I texten återkommer ordet man ”Man 

kan”, ”där får man hjälp med”, ”man har”
49

, vilket är en generell beteckning på de troende. 

Texten berättar inte om scientologerna som de, vilket kan ses som positivt då man skulle 

kunna innebära vi såväl som de. 

Nästa underkapitel i kapitlet om nyandlighet heter Kritisk debatt. Här förklaras att det finns 

många fler nyandliga rörelser och att det finns en diskussion om ”varför rörelserna växt fram 

och vad följderna kan bli för de människor som ansluter sig till dem”.
50

 Det första avsnittet 

handlar om rörelsernas dragningskraft, som också är avsnittets makrotema. Temat anges 

explicit i rubriken. Forskning på området presenteras kortfattat och slutsatsen är att många 
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kan ”vittna om allt positivt som medlemskapet i en ny religiös rörelse har gett dem.”
51

 

Fortsättningsvis förklaras att det även finns en annan bild som avhoppare har förmedlat och 

som har fått stor uppmärksamhet i debatten och är en introduktion till nästa avsnitt heter Den 

negativa bilden som också är styckets makrotema. Första stycket har mikrotemat ledarens 

auktoritet. Följande stycke förklarar att medlemmen ”uppslukas helt” och ”ofta” ger upp 

tidigare relationer. Näst sista stycket har makrotemat att göra sig fri och introduceras implicit i 

första meningen ”Det är i allmänhet svårt att göra sig fri från rörelsen.
52

 Avsnittet avslutas 

med följande: 

De anhörigas oro är ofta befogad. Många medlemmar i nya religiösa rörelser drabbas efter en tid 

av ångest och depressioner, som kräver psykiatrisk behandling. I vissa fall har de som inte klarat 

trycket begått självmord.
53 

Avsnittet om den kritiska debatten kan sammanfattas i propositionen: det finns positiva saker 

med nya religiösa rörelser, men man bör vara försiktig. 

Det finns olika agenter i texten, forskare som ”har fört fram olika förklaringar” till de nya 

religiösa rörelsernas dragningskraft och ”kritiker” som har ”pekat på” negativa egenskaper i 

rörelserna. Kritikerna presenteras inte som forskare, utan som avhoppare och anhöriga. I 

läroboken är det forskarna som pekar på de positiva sidorna, vilket kan tolkas som positivt av 

läsaren, eftersom forskare anses vara duktiga i sitt ämne och vet vad de pratar om. De positiva 

effekterna tillbakavisas dock av tidigare medlemmar, de som har faktisk erfarenhet av 

rörelsen. I detta avsnitt är medlemmen passiv, dvs. medlemmen får gemenskap och värme och 

svar på sina frågor, medlemmen ”uppslukas”, ”utsätts” och ”drabbas”.
54

 Dock finns det vissa 

fall där medlemmen är aktiv, medlemmen” ger upp” tidigare relationer och ”bidrar”
55

 

ekonomiskt eller med arbete.  

Analys 

Boken Religionskunskap för gymnasiet, kurs A använder sig genomgående av det enligt 

forskarna positiva begreppet ny religiös rörelse. Ordet sekt förekommer inte någonstans i 

texten. I texterna om Hare Krishna-Rörelsen och Scientologin presenteras de inte som offer 

utan som delaktiga i processen. Däremot presenteras de som passiva, möjligtvis offer, i texten 
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om Livets ord. Dock presenteras de som offer i det avslutande avsnittet som handlar om den 

negativa bilden. Där läggs också fram en bild av att medlemmarna i allmänhet kontrolleras av 

rörelsen.  

Fokus i denna lärobok läggs likväl på enskilda rörelser som på gemensamma nämnare för alla 

rörelser men mot slutet klumpas de ihop. Texten förklarar att en del, men inte vilka, rörelser 

är destruktiva och på så sätt skulle alla tre som har presenterats kunna vara det. Medlemmarna 

generaliseras på det viset att ingen enskild medlem får presentera sin egen erfarenhet.  

Genomgående används ordet man, vilket kan tolkas som att vem som helst skulle kunna 

ansluta sig till en ny religiös rörelse och därmed undviker man i boken kontrasten mellan vi 

och dom.  

Boken följer kursplanen i att den tar upp nya religiösa rörelser och pratar generellt om 

medlemmar, dock generaliseras sekterna genom de negativa egenskaper som de har och som 

presenteras i texten. I Lpf94 står det att eleven ska lära sig kritiskt tänkande och att presentera 

debatten om nya religiösa rörelser i boken kan bero på det, men genom att generalisera de 

destruktiva rörelserna utan att förklara vilka de är kan man så ett frö av rädsla hos eleven för 

alla nya religiösa rörelser, vilket i värsta fall kan leda till främlingsfientlighet, något som 

skolan ska motverka. Vad gäller saklighet finns det förbättringar som man kan göra, bland 

annat i presentationen om Hare Krishna-rörelsen men allsidigheten är i allmänhet bra. I boken 

presenteras kritik som är både för och mot.  

4.2 Läroboken Människan och tron. Religionskunskap kurs A. 

I innehållsförteckningen finns ett kapitel med namnet Nya religiösa rörelser. Kapitlet är 

indelat i tre avsnitt: Nya religiösa rörelser (introduktion), Nya religiösa rörelser i Sverige, 

och Debatten om sekter. Det första stycket under det introducerande avsnittet handlar om nya 

religiösa rörelser i världen, det är alltså ett mikrotema. I nästa stycke beskrivs USA:s relation 

till nya religiösa rörelser men mikrotemat för hela stycket är sekter i media. 

Huvudpropositionen för det första avsnittet är att det har uppkommit många nya religiösa 

rörelser i världen och i USA finns det sekter som har fått stor massmedial uppmärksamhet.  

I avsnittet om nya religiösa rörelser i Sverige hittar man styckevis olika teman, Trosrörelsen 

och Livets ord, Jehovas Vittnen och Mormonerna, Moonkyrkan och Scientologikyrkan och 

slutligen i det sista stycket Hare Krishna 
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Avsnittet handlar alltså om olika nya religiösa rörelser som finns i Sverige, som är avsnittets 

makrotema. Om Trosrörelsen sägs att den är en internationell rörelse, och i Sverige har den 

första församlingen i Uppsala, Livets Ord fått mest uppmärksamhet. Om Jehovas vittnen och 

Mormonerna förklarar texten att det har funnits en längre tid, men har vuxit i Sverige först på 

senare år och deras tro påminner om den kristna men skiljer sig från den på vissa punkter. Det 

förklaras dock inte hur de skiljer sig åt från kristendomen. Sedan presenteras Moonkyrkan och 

dess ledare. Vidare presenteras Scientologikyrkan och dess grundare, och man förklarar att 

det inte rör sig om en kristen kyrka. Avslutningsvis presenteras Hare Krishna, dess rötter och 

arbetssätt.  

Nästa avsnitt rör debatten om sekter. Detta är avsnittets makrotema. Det första mikrotemat 

som kommer upp är gemensamma drag ”hos en del av dem”
56

, men innan förklaras att de 

olika rörelserna är mycket olika och kommer från olika religiösa traditioner. De gemensamma 

drag som presenteras är bland annat de höga krav som ställs på medlemmarna, en genomtänkt 

värvningsteknik och starkt psykiskt inflytande över medlemmarna, samt att den största delen 

av de sökande är ungdomar mellan 15 och 25 år. Det första styckets tema kan vara 

gemensamma drag. I nästa stycke presenteras FRI, en förening som har bildats av oroliga 

anhängare samt den kritik mot nya religiösa rörelser som FRI står för och kan sammanfattas i 

temat kritik enligt FRI. Fortsättningsvis presenteras föreningen Finyar som består av bl.a. 

religionsforskare. Finyar anser att kritiken mot rörelserna har varit ensidig. Slutligen drar 

texten slutsatsen att det alltid finns skäl till försiktighet och kritisk analys vid möten med 

rörelser som vill att man snabbt bestämmer sig för att bi medlem eller kräver underkastelse 

och okritisk lydnad. Avsnittets proposition är att alla bör vara försiktiga i vissa givna 

situationer och att vissa drag talar om ifall en rörelse är sekteristisk eller exklusiv. Kapitlet om 

nya religiösa rörelser avslutas med ett avsnitt kallat möten och är en intervju med 

religionsforskaren Liselotte Frisk. Författaren ställer frågor till henne om sekter och den bild 

som massmedia förmedlar, om gamla religioner är farligare än nya och om att unga isoleras 

inom rörelserna. Detta avsnitt kan sammanfattas med Liselott Frisks kommentar: 

Visst kan religioner vara farliga. Om man ska gå över gatan måste man se sig för, titta åt båda 

hållen. När det gäller religionerna gäller samma sak: man får titta åt båda hållen, och se sig för. 

Men oftare är nog religionen en kreativ och konstruktiv kraft i människans liv.
57
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Makropropositionen är att religion oftast är något bra, men kan vara farlig och man bör vara 

försiktig. Man talar om nya religiösa rörelser som grupp, men presenterar de nya religiösa 

rörelser som enligt FRI är destruktiva (exempelvis: Trosrörelsen, Hare Krishna, 

Scientologikyrkan och Jehovas Vittnen). Om de nya religiösa rörelserna växlar författaren i 

boken mellan begreppen ny religiös rörelse, sekt och rörelse. Om medlemmarna och 

rörelserna talar man om som de, dem, eller den och de och som grupp. Agenterna är 

genomgående ledare och medlemmar. Det vill säga, medlemmarna är aktiva i sitt handlande 

och ses inte som offer. 

Analys 

I Människan och tron beskrivs nya religiösa rörelser som grupp och de enskilda rörelserna 

presenteras i bara några meningar. Det filosofiska innehållet i rörelserna berörs mycket lite 

eller inte alls och författaren fokuserar på de gemensamma dragen. Den kritik som FRI står 

för samt den motkritik som har uppkommit genom Finyar presenteras. Genom att växelvis 

prata om sekter och nya religiösa rörelser gör man skillnad på dem som destruktiva och icke-

destruktiva. 

Texten uppmanar eleven till kritiskt tänkande och genom intervjun med Liselotte Frisk 

förklaras att det är bra att vara försiktig och se sig om när det gäller alla religioner, inte bara 

nya religiösa rörelser.  

Det som skulle kunna vara negativt i denna bok är att rörelserna klumpas ihop utan att 

presentera filosofiskt innehåll i enskilda rörelser, att fokus läggs på gruppen och dem istället 

för individen och att man enbart presenterar de rörelser som av FRI anses vara destruktiva.  

Det positiva är att motkritik mot FRI presenteras. Genom intervjun med forskaren Liselotte 

Friskt jämställs de nya religiösa rörelserna med religion i allmänhet, och hon förklarar 

religion som något konstruktivt och kreativt som oftast inte är farligt men kan vara det. Boken 

följer i dessa avseenden läroplanen väl. Den uppmanar såväl till tolerans som till analys och 

kritiskt tänkande och är allsidig i sin presentation.  
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4.3 Läroboken Relief. Religionskunskap B kurs. Att analysera och förstå 

religion. 

I innehållsförteckningen finns kapitlet Organisationens och ledarens makt över en troende 

med underkapitlet Samfund och sekter. Detta kapitel inleds med en förklaring av 

grupptillhörighet, hur det religiösa livet kan fungera socialt och hur man började tala om 

”samfund å ena sidan och utkristallisera sekter å den andra”.
58

 Fortsättningsvis följer ett 

avsnitt med rubriken Vad är en sekt? och makrotemat för texten är Olika aspekter av 

begreppet sekt. Det första stycket rör frågan om vilka rörelser som ska betecknas som sekter 

och den första definitionen presenteras: en sekt har brutit med en befintlig religion i samhället. 

På så sätt var kristendomen, islam och buddhismen till en början sekter. I det andra stycket 

presenteras och förklaras religionsvetenskapens definition: ”Inom religionsvetenskapen 

betecknar sekt mer slutna religiösa samfund med stark kontroll över de enskilda 

människorna”.
59

 Sedan följer kriterierna för vad som i detta sammanhang betecknas som sekt. 

Följande stycke utvecklar definitionen för destruktiva och manipulativa sekter, enligt kritiker 

och ofta också anhöriga. Makropropositionen är att även om beteckningen manipulativ eller 

destruktiv sekt har uppkommit för att identifiera de sekter som är skadliga och inte för att 

peka ut vissa som skadliga, blir det senare ofta följden. Nästa stycke handlar om föreningen 

FRI och dess kritik. Avslutningsvis följer ett stycke om ”ett vi- och domtänkande” som är 

”utmärkande för sekter, men egentligen för religiösa organisationer över huvud taget”
60

.   De 

nya religiösa rörelserna generaliseras men författaren påpekar i förbifarten att vissa 

egenskaper inte är unika för just dem. 

Då denna lärobok är uppbyggd efter olika religiösa eller sociala frågor och inte religioner eller 

livsåskådningar har jag även sökt i registret efter annat som berör nya religiösa rörelser och 

funnit följande: 

I kapitlet Varför ska man studera religion? i avsnittet faktaböcker om religion:  

Läser vi en bok om en viss sekt kan presentationen se ut som en objektiv information men i 

själva verket handlar det om propaganda för eller mot sekten. Detta innebär inte att texten om 

sekten är av mindre värde när det gäller studiet av religion, men man måste förhålla sig till den 
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på ett annat sätt eftersom det i det här fallet handlar om primärmaterial som man själv måste 

bearbeta och analysera
61

 

Kapitlet handlar i stort om religionsvetenskapen, och hur det är viktigt med objektivitet när 

man studerar religion. Vidare förklarar texten att det är viktigt med analys och kritiskt 

tänkande. I stycket ovan om sekter sammanfattas denna syn i propositionen: man måste 

förhålla sig till primärmaterial om religion på ett visst sätt. 

I kapitlet Musik och symbolik: 

Reggaemusiken är typisk för den religiösa rörelsen Rastafari med rötter på Jamaica. En känd 

representant för denna musikform är Bob Marley, och texterna i reggaemusiken ger uttryck åt de 

religiösa tankarna.
62

 

Detta kapitel diskuterar främst musikens betydelse för religionen och religiösa uttryck samt 

vad musiken betyder för människorna. I det stycke där Rastafari presenteras kan temat i den 

första meningen vara Särskilda musikstilar inom vissa religiösa riktningar. Det förklaras inte 

närmare om Rastafari är en ny religiös rörelse.  

I kapitlet Mat och kläder: 

En del troende bär vissa klädesplagg för att markera sin religiösa identitet eller status. (…) 

Nunnor och munkar inom buddhismen och kristendomen, men också inom Hare 

Krishnarörelsen, markerar sin religiösa status med särskilda dräkter.
63

 

Här förklarar man klädseln som ett uttryck för religiositeten och det är även makrotemat för 

texten. Inlägget om Hare Krishna-rörelsen är en bisats och rörelsen benämns vare sig som sekt 

eller rörelse i texten. Inte heller förklarar texten närmare vad klädseln betyder. 

”Lagar mot religiös klädsel och mot religiösa symboler är svårhanterliga i praktiken. (…) Var 

ska gränserna sättas? Hur ska man bedöma rastaflätor och Hare Krishna-munkars rakade 

huvuden med endast en liten hårtofs kvar?”
64

  

Detta stycke rör frågan lagar och klädsel och man berör även förbudet mot burka i franska 

skolor. Makrotemat kan sammanfattas i frågan Vem bestämmer vad som ska förbjudas och 

vad kan det betyda? 
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Analys 

Boken Relief är uppbyggd efter sociala och religiösa frågor och ämnen och varje ämne 

diskuterar olika perspektiv och aspekter. I denna bok förekommer ett kapitel om sekter och 

begreppet sekt används genomgående i detta kapitel. I några fall förekommer begreppet slutna 

religiösa samfund, men det är rörelser som har stark påverkan på sina medlemmar. I boken 

verkar man skilja på sekter och destruktiva sekter. Här hänvisar texten till FRI:s och dess syn 

på vilka sekter som är destruktiva och man problematiserar begreppet på så sätt att 

benämningen destruktiv sekt ofta används för att peka ut sekter som destruktiva istället för att 

analysera sekten utifrån begreppen. Enligt boken är det utmärkande för sekter och religiösa 

organisationer överhuvudtaget att man skiljer på vi och dem.  

De nya religiösa rörelser som nämns, nämns i större sammanhang om exempelvis musikaliska 

religiösa uttryck eller religiös klädsel och man nämner dem utan att kalla dem för ny religiös 

rörelse eller sekt och det är endast praktiken som presenteras. Det filosofiska innehållet nämns 

inte alls. 

Då boken inte presenterar eller diskuterar enskilda sekter för sig så finns det en anledning att 

tro att detta kapitel om sekter ska har syftet att uppmana till kritiskt tänkande. De destruktiva 

sekterna nämns inte och det blir upp till eleven att med de verktyg och kriterier som boken 

ger, själv bestämma om en religiös rörelse är destruktiv eller inte. Det blir upp till eleven att 

analysera exempelvis Hare Krishna-rörelsen.  

Det som skulle kunna vara negativt är att boken nästan uteslutande talar om sekter i talet om 

nya religiösa rörelser och att rörelsens filosofiska innehåll inte nämns. Om eleven har en 

förförståelse om att Jehovas vittnen är en sekt kan det bli problematiskt då denna bild 

förstärks. Likaså kan det ställa till med problem om eleven lär sig vad en sekt är och sedan 

läser i tidningen om nya religiösa rörelser som där benämns som sekter, men egentligen inte 

är sekter så som boken beskriver dem. Då boken enbart tar upp sektens praktik så kan 

slutsatsen vara att den är något ensidig i sitt framförande. Uppmaningen till objektivitet och 

tolerans stämmer dock väl överens med läro- och kursplan.  

Enligt kursplanen för religionskunskap 2 i Gy11 ska eleven lära sig något om nyreligiösa 

rörelser, vad som kännetecknar dem och hur de förhåller sig till världsreligionerna. Detta är 

av centralt innehåll i kursen. Då boken Relief inte närmare presenterar rörelserna skulle denna 

bok behöva komplettering av något slag.  
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4.4 Läroboken Din tro eller min? Religionskunskap för gymnasiet. Kurs B.  

Boken är uppdelad i olika delar: Att leva tillsammans, Etisk argumentation och Pusselbitar till 

en egen livsåskådning. I den sista delen finner man kapitlet Sekterism. I inledningen till 

kapitlet presenteras Emelie, som har börjat umgås allt mer med nya människor i religiösa 

sammanhang. Temat för inledningen skulle kunna vara Emelie med huvudpropositionen: 

Emelies föräldrar är oroliga för att hon har ”hamnat” i en sekt och undrar vad de ska göra.  

Det första avsnittet heter Sektens kännetecken. Inledningsvis säger texten att ”det kan vara 

mycket som är annorlunda, vet vi från studier av sekter och från berättelser från avhoppare”.
65

 

Sedan förklaras det att sekten inte behöver vara en destruktiv rörelse och texten återgår till att 

prata om sektens kännetecken, som bland annat är totalitarism, elitism och ofta isolation. Det 

avslutande stycket i avsnittet har temat att lämna sekten och propositionen är att den 

samhörighet och känslan av att vara utvald kan vara det som gör det nästan omöjligt att lämna 

sekten och då lättare att stanna kvar.  

Följande avsnitt har rubriken Sekteristiskt sex och det förklaras att kollektiva sekter ofta 

förespråkar celibat eller fri kärlek eftersom individens beroende av rörelsen är viktig för 

rörelsen. Texten förklarar att vissa sekter förespråkar arrangerade äktenskap och nämner 

Moonrörelsen som exempel på det. Detta avsnitt har temat som framkommer explicit i 

rubriken, och propositionen som positioneras i det avslutande stycket är att ett visst 

förhållningssätt till sex är något som brukar utmärka sekten. 

Nästa avsnitt handlar om destruktiva sekter med temat ledarens makt som återfinns implicit i 

texten, och med rörelsen The Peoples Temple som exempel på hur fel det kan gå. Här 

förklarar texten hur det gick till när sektens historia avslutades (kollektivt självmord) men inte 

orsakerna. Sedan följer ett avsnitt som handlar om föreningen FRI och man förklarar i det här 

avsnittet vad mind control är, FRI:s arbete med avprogrammering och hur en avhoppares 

känslor kan te sig.  

Det avslutande stycket, med rubriken Dagens sekt – framtidens kyrka? Diskuterar olika 

rörelser som av samhället har ansetts vara sekter men som idag är på väg till att bli samfund 

med Jehovas Vittnen och mormonerna som exempel. Det sista stycket i avsnittet ställer frågan 

om hur det kan se ut i framtiden och vilken roll i samhället dagens sekter kan komma att ha. 
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I ett annat sammanhang i boken, om att vara kristen i världen, tar boken upp kristendom i 

Nordamerika och Joe Doe presenteras. Han har fem fruar, bor i Texas och tillhör en 

fundamentalistisk avknoppning av mormonerna som tillhör den kristna traditionen. Joe menar 

att den tolkning som han lever efter är den enda rätta. Joe bekymras över ibland att andra 

kristna kyrkor inte anser honom vara kristen och kallas för en farlig sekt, eftersom han anser 

sig ha den sanna versionen. Avslutningsvis nämns att Joe Doe bekymras över att Warren 

Jeffs, grundaren, är misstänkt av FBI för sexuella brott mot minderåriga. Detta avsnitt har 

temat Joe Doe med mikrotemana hans kyrka och andra kyrkors syn på hans kyrka.  

När boken talar om individen görs det i termer som ”man”, ”medlemmen”, ”de”, och 

”avhopparen”. Det är alltså väldigt blandat, de är både agenter och objekt. Texten talar inte 

om dem som passiva, förutom i inledningen till Kapitlet, där Emelies föräldrar oroar sig för 

att hon har ”hamnat” i en sekt. 

Analys 

I Boken Din tro eller min används genomgående begreppet sekt men författaren skiljer på 

begreppet sekt och destruktiva rörelser och man förklarar att alla sekter inte behöver vara 

destruktiva rörelser. Dock benämns rörelserna som sekter och fokus läggs på de gemensamma 

nämnarna de har utan att gå in på praktiker eller filosofier. Det är ”många”, ”vissa” eller 

”några” sekter som presenteras och vilka de sekterna är specificeras inte närmare. Däremot 

ges i boken flera exempel på nya religiösa rörelser i samband med andra ämnen, till exempel 

sekteristiskt sex, eller destruktiva sekter. Det är fortfarande ”många sekter som gör på ett visst 

sätt” och sedan får en ny religiös rörelse stå som exempel för alla andra. Det vill säga, de nya 

religiösa rörelserna generaliseras, utan att egentligen diskutera dem som enskilda rörelser eller 

tydligt förklara att de ter sig olika på många plan.  

Enligt boken är sekten är totalitär och kontrollerar medlemmen men medlemmen gör sina val 

frivilligt. Författaren låter FRI presentera ståndpunkten att sekterna hjärntvättar sina 

medlemmar och frågan uppstår om medlemmarna är fria eller inte? Som läsare undrar man 

kanske vad som stämmer, då det som lockar människor till mindre rörelser eller 

organisationer nämns väldigt kort och inga egentliga motargument till FRI:s ståndpunkter 

presenteras. Möjligen kan man tolka det avslutande stycket som en problematisering av nya 

religiösa rörelser, där texten ställer frågan till läsaren om hur det kan komma att se ut i 

framtiden. Kommer dagens sekter att bli morgondagens samfund? 
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I texten generaliseras genomgående nya religiösa rörelser, och läsaren får exempel på hur de 

kan se ut. I kapitlet som direkt handlar om nya religiösa rörelser (enligt boken sekter) pratar 

man om medlemmen och man låter ingen som är medlem komma till tals. Däremot får en 

person, Joe Doe, presentera sin syn på den rörelse han tillhör och hur han uppfattar andras syn 

på den och vad han känner inför det. Här talar man om individen och personen istället för 

medlemmen. Joe Doe verkar trivas med sin tro. Dock nämner boken i detta sammanhang 

polygami, som är emot samhällets normer, och sexuella brott mot minderåriga. Urvalet i detta 

fall kan påverka läsarens syn på nya religiösa rörelser och rörelsen i fråga negativt. Det finns 

säkerligen andra aspekter av hans tro som är lika intressanta och viktiga att veta, som kanske 

ger en mer öppen bild och uppmanar till nyfikenhet. För en person som inte tror på månggifte 

kan urvalet alltså avskräcka eleven. Sexuella brott mot minderåriga kan också verka underligt 

att lyfta fram. Kanske läsaren ställer sig frågan om det är representativt för den här rörelsen 

eller alla nya religiösa rörelser? 

Den övergripande bilden av nya religiösa rörelser (sekter) som läroboken ger verkar ensidig. 

Boken pratar genomgående om egenskaper som kan verka skrämmande eller negativa, och 

nämner endast i förbifarten det som lockar människor. Det positiva skulle kunna vara att 

individen lyfts fram genom Joe Doe och att man avslutar med en slags problematisering av 

vad sekter är för något.  

Boken följer Lpf94 i vissa avseenden, bland annat kritiskt tänkande. Problemet som kan 

uppstå som följd av att det kritiska tänkandet får så mycket plats är att nyfikenheten och 

toleransen för individen glöms bort. Det skulle kunna leda till främlingsfientlighet. Boken 

skulle kunna införa lite mer av allsidighet. Inför den nya kursplanen för Religionskunskap 2 

skulle denna lärobok behöva kompletteras med mer information om de enskilda rörelserna 

och deras livsåskådning, då de enskilda rörelserna endast nämns kort. 

4.5 Sammanfattande analys av studiens läromedel 

Böckerna som analyseras i denna undersökning har alla något positivt. Tre av fyra böcker 

använder begreppet sekt och problematiserar det, vissa böcker problematiserar det mer än 

andra. Generellt så växlar texterna mellan begreppen ny religiös rörelse, sekt, destruktiv sekt 

och destruktiv rörelse. I en av böckerna används inte alls ordet sekt, utan istället använder 

man begreppet ny religiös rörelse. Skillnaden är dock ytlig, då boken definierar ordet på 

samma sätt som de andra böckerna definierar sekt. Det som är positivt är att ett redan laddat 
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begrepp som kan förstärka en negativ bild undviks. Det är också positivt texten uppmanar till 

kritiskt tänkande, men i vissa fall tar det kritiska tänkandet över och skulle kunna leda till 

främlingsfientlighet. I läroplanen nämns förståelse för andra människors sätt att tänka som 

mål och det verkar som att det i dessa böcker glöms det bort. I böckerna berättas om vad som 

kan locka individen till nya religiösa rörelser, bland annat är det gemenskapen och känslan av 

att vara utvald, men man talar inte om individernas syn på den tro som de bekänner sig till. 

Alla rörelser har någon livsåskådning och det skulle vara intressant att veta mer om detta, och 

det skulle också nyansera läroboksbilden mer. 

I alla böckerna generaliseras nya religiösa rörelserna, mer eller mindre. De klumpas ihop och i 

tre av fyra fall nämns endast de gemensamma egenskaperna. Det är bara en av böckerna som 

djupare går in på de enskilda nya rörelserna. Det skulle alltså behövas mer av det filosofiska 

innehållet i rörelserna och kanske en större diskussion om begreppen som används. Det verkar 

alltså som att de generaliseringar som bl.a. Åkerbäck
66

 har funnit i media också finns i 

läroböcker. På samma sätt som läroböcker många gånger ger en skev bild av islam och 

hinduism
67

 så ger läroböckerna en skev bild av de nya religiösa rörelserna. 

Urvalet i sig när böckerna väl går in på en enskild ny religiös rörelser är också intressant, bl.a. 

nämns månggifte (men inte bakgrunden), sexvanor, kollektivt självmord i en av böckerna 

(boken Din tro eller min?). Boken Söka svar är lite mer neutral i beskrivningen av rörelserna 

men författaren väljer att avsluta kapitlet med att säga att i många fall har avhoppare mått 

dåligt och vissa fall begått självmord.  

Den boken som är mest nyanserad och av de fyra analyserade kan ses som ett gott exempel är 

boken Människan och tron, då den ger en mer nyanserad bild och presenterar både argument 

för och mot. Även Relief är lite mer nyanserad. Å ena sidan talar den om sekter, men å andra 

sidan nämner de kort nya religiösa rörelser utan att benämna dem som sekter. 

5. Diskussion 

Syftet med arbetet var att undersöka läroboksbilden av nya religiösa rörelser och sedan 

diskutera den utifrån läro- och kursplaner. De generella frågorna som ställdes var hur 

läroboksbilden ser ut och vad man sedan kan säga om läroboksbilden utifrån läroplanerna. 
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Det var också relevant för ämnet att studera läroplanerna samt andra liknande undersökningar 

för att se vad andra har kommit fram till.  

Enligt Lpf94 ska skolan främja förståelse för andra människor och den ska bemöta intolerans 

och främlingsfientlighet med öppna diskussioner. Skolan ska arbeta sakligt och allsidigt. Den 

ska också arbeta för att eleven utvecklar ett kritiskt tänkande.  I den här uppsatsen har fyra 

böcker i religionskunskap för gymnasiet analyserats, med fokus på vad böckerna ger för bild 

av nya religiösa rörelser. Tidigare forskning har visat att läroboken spelar en stor roll i 

undervisningen. Den förförståelse som eleven har spelar också roll för vad som blir till 

kunskap hos eleven, och att förförståelsen bland annat kommer från massmedia.
68

 Flera 

forskare har sett att massmedia ofta ger en negativ bild av nya religiösa rörelser och andra 

forskare har sett att svenska läroböcker förhåller sig kristocentriskt till andra religioner än den 

kristna. 

Utgångspunkten var att massmedia framställer nya religiösa rörelser på ett negativt sätt och att 

det har visats i andra undersökningar att islam och hinduismen har framställts negativt i 

läroböcker. Då massmedia tar stor plats i samhället och ger eleverna en del av förkunskapen
69

 

och det även har visats att svenska läroböcker ofta har ett kristocentriskt förhållningssätt till 

andra religioner
70

 är det intressant med en undersökning som denna. 

I undersökningen har jag använt mig av Hellspongs metod för brukstextanalys som går ut på 

att hitta bl.a. budskap och teman. Utifrån den tidigare forskningen har jag sedan sammanställt 

en lista med teman som jag söker efter i texten. För sakligheten och neutralitetens skull har 

jag sökt efter både positiva och negativa teman och tanken är att den som är nyfiken ska 

kunna analysera andra böcker med samma metod eller att en annan ska kunna göra om denna 

undersökning och komma fram till samma resultat.  

Undersökningen har visat att läroboksbilden av nya religiösa rörelser inte är särskilt 

nyanserad, i alla fall i de fyra böcker som har analyserats. De nya religiösa rörelserna 

generaliseras och läroböckerna informerar om de eventuella gemensamma dragen istället för 

det filosofiska innehållet. Böckerna ger endast en förståelse för hur det kommer sig att 

människor ansluter sig till rörelserna men inte en förståelse för hur de egentligen tänker. I den 

här undersökningen visas dock att vissa böcker är mer nyanserade än andra.  
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Utifrån läroplanerna kan slutsatserna vara att bilden av nya religiösa rörelser skulle kunna 

vara med nyanserad för att främja förståelsen för andra människor bättre. Bilden av nya 

religiösa rörelser kan också ses som exempel på det kritiska tänkandet som anges i läroplanen 

och visst är det bra att ge eleverna verktyg för att kritiskt granska och att uppmana till 

försiktighet, men kanske det inte borde ske på bekostnad av förståelse och tolerans. Böckerna 

skulle alltså kunna vara lite mer allsidiga och nyanserade. Sedan är det klart att det finns 

destruktiva rörelser och att det kan vara viktigt att informera eleverna om detta, men 

problemet uppstår om de nya religiösa rörelserna generaliseras. 

6. Vidare forskning 

När jag började med c-uppsatsen i religion var min första tanke att undersöka lärares och 

elevers syn på nya religiösa rörelser och undervisningen om dem. På grund av att jag fick ihop 

för lite empiriskt material kunde jag inte slutföra den undersökningen. Jag hade bara Karlstad 

att röra mig i, men om man gör en nationell undersökning skulle man nog få ihop mer empiri.  

Det vore intressant att se en sådan undersökning och också kan det vara viktigt för lärare att 

synliggöra sin syn på nya religiösa rörelser för att eventuellt göra något åt den. Det vore också 

intressant att se en större läroboksgranskning i detta ämne. 
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