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Sammanfattning 

Studien undersöker hur fyra läroböcker för Religionskunskap på gymnasiet förhåller sig till 

forskningsläget för nya religiösa rörelser, eller sekter, och styrdokumenten. Genom diskurs-

analyser undersöker studien om den kritik som finns mot andra läroböckers framställning av 

det här ämnet också bör riktas mot de fyra utvalda läroböckerna. Studien utreder även hur 

kunskapssynen, urvalet och språket som läroböckerna uppvisar påverkar deras förankring i 

forskningsläget och överstämmelse med läroplanen och kursplanerna för Religionskunskap. 

Resultaten visade att läroböckernas framställning av nya religiösa rörelser, eller sekter, varie-

rar. Tendensen är dock att genom ett värdeladdat språkbruk framställa rörelserna som något 

negativt. Detta i kombination med en ensidighet i urvalet och avsaknad av dialogiska inslag i 

kunskapssynen präglar de framställningar som misslyckas med att förankra innehållet i forsk-

ningsläget och att vara i linje med styrdokumenten.    

 

Nyckelord: läromedelsanalys, nya religiösa rörelser, sekter, diskursanalys, gymnasieskolan
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1. Inledning 

”Vilka vill sekterna ha? Svar: du som är ny i staden och känner dig ensam, du som identitets-

sökande ungdom och du som letar efter en högre mening.” Detta gick att läsa från min egen-

komponerade PowerPoint-presentation på en lektion i Religionskunskap A våren 2008.  Jag 

hade min första VFU i ämnet då jag ombads att undervisa om sekter. Lektionsinnehållet kom 

att baseras på gammal kurslitteratur, föreläsnings- och seminarieanteckningar och inte minst 

elevernas lärobok. Jag minns att jag inte ville presentera gentemot läroboken motstridiga upp-

gifter. Resultatet kan jag i dag likna vid skrämselpropaganda för att hålla eleverna borta från 

allt vad sekter heter. Och de rycktes med. Eleverna blev intresserade av de mycket märkliga 

och farliga sekterna som jag presenterade. Min handledare gav mig beröm och det kändes som 

en lyckad lektion. Men jag kommer aldrig att hålla den igen, eftersom jag hade fel. 

 Jag presenterade inte enbart massa lögner och fördomar, men jag hade omedvetet intagit 

ett väldigt ensidigt perspektiv. Ämnet är mycket mer mångfacetterat än vad min lektion gav 

sken av. Det finns de som i likhet med mig framställer sekter som avvikande, konstiga och 

rent av farliga. Dock står de inte oemotsagda i den vetenskapliga diskursen och det är vikigt 

att eleverna får veta det. 

 När jag ser tillbaka på lektionen inser jag att mina då bristfälliga kunskaper i ämnet gav 

upphov till en rädsla inför att förhålla mig kritisk till mina källor. Särskilt den som jag och 

eleverna delade – läroboken. Det var först senare, när jag tog del av forskningsresultat som 

visade på felaktiga framställningar av Islam i läromedel, som jag började reflektera över mitt 

eget förhållningssätt till läroböcker. Som VFU-student är det inte lätt att ifrågasätta skolans 

normer och material när något verkar vara fel, men för den professionella läraren är det ett 

måste.  

 Studier av nya religiösa rörelsers framställning i läroböcker är förhållandevis få, men 

anmärkningsvärt kritiska. Man menar att läroböckerna inte ger en rättvisande bild av sekterna, 

eller nya religiösa rörelserna som de också kallas. Framförallt är den för negativ. En fråga 

som jag då ställde mig var vad detta betyder för skolans och lärarens uppdrag att förmedla och 

förverkliga läroplanen och kursplanen i Religionskunskap? 

 Ensidigheten och osakligheten i min lektion var inte i enlighet med de mål och krav som 

läroplanen och kursplanen framhåller. För min del är det lätt att ändra lektionsupplägget till 

nästa gång. Läroböckerna blir dock kvar en längre tid. Således är det nödvändigt att undersö-

ka ifall de framställer nya religiösa rörelser på ett otillbörligt sätt.  
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2. Bakgrund 

 

De läroböcker som idag framställs för grund- och gymnasieskolan där sekter, eller nya 

religiösa rörelser, beskrivs innehåller ovanligt ofta liknande tematik när det gäller att 

beskriva rörelserna och frågan uppstår vad detta beror på. Framförallt intressant är 

detta eftersom den bild de framställer avviker så kraftigt från den forskning som pro-

duceras på detta område.
1
 

 

Tematiken som Peter Åkerbäck syftar på är att nya religiösa rörelser, eller den i läroböcker så 

frekvent använda termen sekter, beskrivs som manipulativa och farliga.
2
 Enligt Åkerbäck är 

det främst Karl-Erik Nylunds bok Att leka med elden. Om livet på sektens villkor
3
 som läro-

böckerna grundar sig på. En bok, som Åkerbäck hävdar, inte vilar på empiriskt belagd data, 

saknar källkritik och uttrycker fördomar snarare än fakta.
4
 

 Nylund, som har kallats Sveriges ”främste expert på sekter”,
5
 har inte bemött Åkerbäcks 

kritik. Men det är anmärkningsvärt att två män inom samma fält använder metoder och når 

resultat som är så motstridiga att det ger upphov till Åkerbäcks fräna kritik. I min uppsats av-

ser jag att redogöra för det polariserade forskningsfält som nya religiösa rörelser utgör. Detta 

följs av en diskursanalys av hur innehållet i ett antal läroböcker för Religionskunskap på 

gymnasiet förankrar sina framställningar av nya religiösa rörelser i forskningsläget. 

 Den vetenskapliga diskursen om vad och hur forskning bör framställas i läroböcker är 

inte ny inom, eller unik för, religionsämnet. I takt med att styrdokumenten görs om, och 

forskningen gör framsteg, måste nya läroböcker skrivas. Varje läroboksförfattare får sedan 

brottas med frågan hur man avspeglar forskningen på ett för eleverna begripligt sätt, samtidigt 

som man möjliggör förverkligandet av läroplan och kursplan.  

  Gällande den vetenskapliga framställningen i läroböcker så finns det forskare som häv-

dar att det ibland är nödvändigt att vara lite ovetenskaplig. Inte sagt att felaktigheter ska för-

medlas, utan att svåra termer och intrasslade resonemang kan gå eleverna över huvudet. I 

praktiken betyder det att terminologi behöver göras begriplig, även om det innebär att den är 

vetenskapligt tvivelaktigt.
6
 

                                                 
1
 Sveriges interreligiösa fredsråd (2009). Tro på villovägar i skolans läroböcker. Fallstudie. Stockholm: Sveriges 

fredsråd s. 32. 
2
 Jag kommer genomgående använda beteckningen ”nya religiösa rörelser” för de här grupperna. Undantag sker 

dock då jag analyserar hur man i annan litteraturs använder sig av termen sekt.   
3
 Nylund, Karl-Erik (andra upplagan 2004). Att leka med elden. Sekternas värld. Stockholm: Sellin & Partner 

Bok och Idé.  
4
 Sveriges interreligiösa fredsråd 2009, s. 32. 

5
 Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/sverige/sektexpert-varnar-for-katastrof, 2004-02-02 

6
 Skolverket (2006). En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. Under-

lagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund?” av professor Kjell Härenstam, Karl-

stad universitet., s. 8. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sektexpert-varnar-for-katastrof
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 Är ordet ”sekt” ett exempel på detta? På grund av dess negativa laddning anses termen 

inom delar forskarsamhället vara det närmast oanvändbar då man skildrar nya religiösa rörel-

ser. Samtidigt är det en benämning som används i mediala framställningar av rörelser som 

många forskare kallar nyreligiösa.
7
 Således måste läroboksförfattarna ta ställning till hur de 

ska använda en term som eleverna troligtvis har tagit del av förut, men som används med en 

negativ betydelse i vardagsspråket.
8
 

 Det finns också forskare som kallar det för ett omöjligt uppdrag att ge en rimlig bild av en 

religion på några få lärobokssidor. Som läroboksförfattare måste man göra avgränsningar och 

val gällande kunskapsstoffet och perspektiv (forskarens eller religionsutövarens). Val som 

påverkas av vad författaren anser är mest väsentligt, men också av omgivande samhälle, den 

centrala, och lokala skolpolitiken, samt att boken måste sälja.
9
 

 Dock hävdar Åkerbäck att det finns en uppsjö av läromedel inom religionsämnet som 

håller hög kvalité gällande saklighet och opartiskhet i framställningen av t.ex. världsreligio-

nerna, men att detsamma inte gäller avsnitten om nyreligiösa rörelser.
10

 En betydande del av 

den här uppsatsen kommer att ägnas åt att studera det påståendet. Närmare bestämt ämnar jag 

analysera hur läroböckerna i strävan efter balans mellan vetenskaplig korrekthet och begrip-

lighet för eleverna lyckas förankra sig i det polariserade forskningsläge som råder för nya 

religiösa rörelser. 

 Att förankra sig i forskning är dock inte läromedels enda mål eller måste. Framställning-

arna ska även vara i linje med läroplan och kursplan och möjliggöra förverkligandet av dem. 

Läromedel ska skrivas utifrån goda vetenskapliga grunder, men anpassning till elevernas för-

mågor och styrdokumentens innehåll är nödvändig. Det innebär bland annat att innehållet ska 

vara allsidigt, att eleverna ska uppmanas till kritiskt tänkande och kunna dra från egna erfa-

renheter i förvärvandet av ny kunskap.
11

 I min studie avser jag även att undersöka om läro-

böckerna är i linje medläroplanen för gymnasieskolan och kursplanerna i Religionskunskap 

och således kan sägas hjälpa eleven i strävan att uppnå styrdokuments mål.  

                                                 
7
 Åkerbäck, Peter (2008). De obeständiga religionerna. Om kollektiva självmord och frälsning i Peoples Temple, 

Ordre du Temple Solaire och Heaven´s Gate. Stockholms: Stockholms universitet, s. 46f. 
8
 Furseth, Inger, Repstad, Pål (2005). Religionssociologi. En introduktion. Malmö: Liber, s. 187. 

9
 Skolverket (2006),s. 7f. 

10
 Sveriges interreligiösa fredsråd 2009, s. 4. 

11
 Skolverket 2011. Läroplan för de frivilliga skolformerna, 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2
Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705s. 6, s. 9f. 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
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3. Litteraturöversikt 

3.1 I linje med styrdokumenten 

De mål och kunskapskrav som kursplanerna för Religionskunskap och Läroplanen ställer kan 

man som lärare hjälpa eleverna att nå på flera sätt och med olika hjälpmedel. Att sätta en bok 

som motsäger styrdokumentens mål och krav i händerna på eleverna är däremot olyckligt. 

Men vad i styrdokumenten behöver man som läroboksförfattare förhålla sig till för att vara i 

linje med dem? 

 I min studie kommer jag primärt att undersöka om framställningen av nya religiösa rörel-

ser är i konflikt med gymnasieskolans värdegrund. Några centrala punkter är alla människors 

lika värde och att ”främja förståelse för andra människor och förmåga inlevelse”.
12

 Jag ämnar 

även undersöka i vilken utsträckning läroböckerna uppfyller kraven på saklighet och allsidig-

het som läroplanen uttrycker.
13

 Givetvis finns det fler delar av läroplanen som läroböckerna 

måste förhålla sig till och som kommer att lyftas i uppsatsen. 

 Gällande religionsämnets kursplaner så uttrycker det gemensamma syftet bland annat att:  

 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i 

fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet 

att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.
14

 

 

För min studie är det en väldigt viktigt passage att ställa mot läroböckernas framställning av 

nya religiösa rörelser. Bland annat eftersom elevers beredskap att förstå och leva i ett samhäl-

le präglat av mångfald kräver en viss korrekthet i beskrivningen av, och diskussion om, mino-

riteterna som bidrar till mångfalden. 

 Vad som är mer problematiskt än att peka ut vad läroböckerna har att förhålla sig till i 

styrdokumenten är hur man undersöker i vilken utsträckning de lyckas. Mitt tillvägagångssätt 

återkommer jag till under teoretiska utgångspunkter och metod. Men innan dess finns det 

mycket att redogöra för och diskutera gällande ämnet som läroböckerna ska förankra i styrdo-

kumenten och forskningen i – nämligen nya religiösa rörelser. 

                                                 
12

 Skolverket 2011, s. 5. 
13

 Ibid, s. 6. 
14

 Skolverket 2011, Ämne – Religionskunskap. 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_a
mnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2
Famnesplan%2Fid%2FRE%2FtitleId%2FReligionskunskap När jag refererar till, eller citerar ur, kursplanen kom-

mer det ske utan sidhänvisningar. Detta eftersom det inte finns några på skolverkets hemsida. Textens ringa 

omfång gör att det inte heller behövs för att smidigt kunna hitta specifika passager i texten.  

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FRE%2FtitleId%2FReligionskunskap
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FRE%2FtitleId%2FReligionskunskap
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FRE%2FtitleId%2FReligionskunskap
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3.2 Tidigare forskning 

Relevant forskning för den här uppsatsen kan delas in i två kategorier. Den första är veten-

skaplig litteratur som på olika sätt behandlar nya religiösa rörelser. Den andra är forskning i 

religionsdidaktik där framställningen av vissa religioner i läromedel har analyserats. 

 Inom ramen för den första kategorin kommer jag främst att använda studier som tar upp 

begreppsdiskussionen om nya religiösa rörelser eller sekter, förhållandet mellan rörelsen och 

individen samt rörelsen och samhället. Således blir både Åkerbäcks och Nylunds forskning 

nödvändig att inkludera i studien. De är dock inte ensamma på arenan. 

 2009 utgavs Håkan Järvås bok Sektsjuka. Bakgrund – uppbrott – behandling
15

 som redogör 

för aktuell forskning om sekter och vad ett sektmedlemskap kan få för psykologiska effekter 

på individen. Liselotte Frisk har skrivit två böcker som heter Nyreligiositet i Sverige. Ett reli-

gionsvetenskapligt perspektiv
16

 och De nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen
17

. Båda 

innehåller en för min uppsats viktig begreppsdiskussion om ordet sekt och dess användnings-

områden. I Frisks forskning finns också omfattande redogörelser för individens roll i nya reli-

giösa rörelser och rörelsernas relation till övriga samhället.  

 Anders Haags bok Att vinna en tro och förlora sig själv. Om livet i sekter och karismatiska 

grupper,
18

 liknar Järvås och Nylunds forskning i det att den har en personlig dimension. I lik-

het med Järvå grundar han sig på, och redogör för, personliga erfarenheter från en tid som 

sektmedlem. Vidare diskuterar han även individens roll och möjligheter i sekter.  

 Gemensamt för forskningen är att den beskriver flera av rörelserna som tas upp i läroböck-

erna som jag avser att analysera, och att de för mer eller mindre omfattande begreppsdiskus-

sioner. Jag kommer att återkomma till innehållet i böckerna och dess relevans för min studie 

under rubriken ”att förankra sig i forskningsläget”. 

 Den andra kategorin av forskning är den religionsdidaktiska. Kjell Härenstams Kan du 

höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap
19

 är tillsammans med hans 

rapport från skolverket En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av 

läroböcker
20

 två viktiga texter för min analys av urvalet, kunskapssynen och språket i läro-

böckerna påverkar deras överensstämmelse med läroplanen och kursplanerna för Religions-

kunskap.  

                                                 
15

 Järvå, Håkan (2009). Sektsjuka. Bakgrund – uppbrott – behandling. Lund: Studentlitteratur. 
16

 Frisk, Liselotte (1998). Nyreligiositet i Sverige. Ett religionsvetenskapligt perspektiv. Nora: Nya Doxa.  
17

 Frisk, Liselotte (2007). De nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen? Nora: Nya Doxa.  
18

 Haag, Anders (2009). Att vinna en tro och förlora sig själv. Om livet i sekter och karismatiska grupper. Stock-

holm: Natur & Kultur. 
19

 Härenstam, Kjell (2000). Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap. Lund: 

Studentlitteratur. 
20

 Skolverket 2006. 
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3.3 Centrala begrepp 

Sekter och nya religiösa rörelser är två termer som ofta används som beteckning för samma 

grupper, både i vardagsspråk och i forskarsamhället. Medan Nylund konsekvent kallar Scien-

tologirörelsen för sekt,
21

 använder Frisk ny religiös rörelse för samma grupp.
22

 På vilka 

grundvalar väljer man då det ena eller andra? En uppdelning som går att finna i litteraturen är 

att forskare med personliga erfarenheter av nya religiösa rörelser använder termen sekt. Samt-

liga forskare poängterar att begreppet sekt har en negativ laddning, inte minst på grund av den 

mediala framställningen av dessa grupper. En framställning som lyfter det avvikande och far-

liga med rörelser som de kallar sekter.
23

 Detta gör att Frisk och Åkerbäckväljer att inte använ-

da termen.
24

 

 Begreppet sekt används fortfarande inom religionssociologin för att typologisera religiösa 

rörelser. Då gör man en åtskillnad mellan kult, sekt, denomination och kyrka på basis av soci-

ala strukturer inom gruppen och deras relation till samhället (i fråga om slutenhet och av-

skärmning). Men även inom religionssociologin ät trenden att övergå från begreppet sekt till 

nya religiösa rörelser. Den främsta anledningen är ordet sekts negativa laddning. Det finns 

religionssociologer som menar att vardagsspråkets användning av termen inte borde påverka 

en forskningsdisciplins etablerade fackuttryck. Medan andra hävdar att det skapar missför-

stånd ifall man använder en term som betyder olika saker för ett litet antal akademiker och 

den stora allmänheten.
25

  

 De forskare som förespråkar begreppet sekt ger olika förklaring till varför det är att före-

dra. Haag skriver att han är medveten om problematiken, men att han väljer att använda be-

greppet sekt i neutral bemärkelse, när han syftar på religiösa grupper som avviker markant 

från den religiösa huvudlinjen i samhället.
26

 Nylund är den enda som för fram argument mot 

varför termen nya religiösa rörelser inte är att föredra: ”Man ansåg till en början att det var ett 

bra uttryck, men Hare Krishna-rörelsen motsatte sig kraftigt detta uttryck för man var inte en 

”ny rörelse”. […] Och Landmark Education och andra liknande rörelser är inte religiösa.”
27

 

Gällande Hare Krishna skriver Nylund på samma sida att de även motsätter sig termen sekt, 

vilket ingen rörelse vill betecknas som. Och anledningen till att den kan kallas för ”ny” är, 

                                                 
21

 Nylund 2004. 
22

 Frisk 2007. 
23

 Åkerbäck 2008, s. 46. 
24

 Frisk 1998, s. 14, Åkerbäck 2008, s. 45ff. 
25

 Furseth, Repstad 2005, s. 184ff. 
26

 Haag 2009, s. 16f. 
27

 Nylund 2004, s. 37. 
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enligt Frisk, för att Hare Krishna-rörelsen som etablerades i västvärlden 1966 har förändrats 

gentemot ursprungstraditionerna.
28

 

 Att beteckna en rörelse utan religiösa inslag som nyreligiös är givetvis problematiskt. 

Min positionering att använda termen nya religiösa rörelser gör jag på grund av att det råder 

konsensus gällande sekts negativa laddning och att det finns alternativ som anses mer neutra-

la. Den enda kritiken av begreppet nya religiösa rörelser som inte går att undkomma, att vissa 

rörelser saknar religiösa inslag, påverkar inte min studie då alla rörelserna i den har religiösa 

dogmer, doktriner och tillhandahåller svar på existentiella frågor.
29

 

 Det ska också tilläggas att samma begreppsdiskussion finns internationellt. I framförallt 

USA motsvaras det svenska användningsområdet för begreppet sekt med ”cult”
30

 och nya 

religiösa rörelser med ”new religious movements”.
31

 

3.4 Att förankra sig i forskningsläget 

Att behandla hela forskningsfältet för nya religiösa rörelser är en uppgift för stor för den här 

studien. Mitt urval är således begränsat till redogörelser för den forskning om nya religiösa 

rörelser som är relevant för mina analyser av läroböckerna.  

 Motstridiga uppgifter och avsaknad av konsensus har länge kännetecknat framställningen 

av, och diskursen om, nya religiösa rörelser både internationellt och i Sverige. Benjamin Zab-

locki & Thomas Robbins inleder sin bok Misunderstanding Cults. Searching for objectivity in 

a controversial field
32

 med att konstatera att nya religiösa rörelser internationellt sett är ett 

starkt polariserat forskningsområde där avsaknaden av en enad front resulterar i ett misstroen-

de för hela fältet. Något som delar forskarna är data och empiri. Kritik har riktats mot dem 

vars primära, eller enda, källor är informanter i form av före detta medlemmar av nya religiö-

sa rörelser med ett negativt förhållningssätt till tiden i rörelsen.
33

 

 Enligt Frisk är problematiken med sådana källor att det med rätt frågor i intervjusituatio-

nen går att få svar som styrker ens teorier.
34

 Det är dock sant för all forskning, likväl är det 

relevant att poängtera eftersom en del forskare har använt sig av primärkällor (intervjuer) som 

på förhand har haft som mål att varna folk för rörelsen de har tillhört. Nylund skriver själv att 

han utöver tidigare forskning har förvärvat sina kunskaper om sekter på tre sätt. Det första är 

                                                 
28

 Frisk 1998, s. 12. 
29

 Frisk 1998, s. 13. 
30

 Frisk 1998, s. 219. 
31

 Ibid, s. 11. 
32

 Zablocki, Benjamin, Robbins, Thomas (2001). Misunderstanding Cults. Searching for objectivity in a contro-

versial field. Toronto: University of Toronto press, s. 3. 
33

 Zablocki & Robbins 2001, s. 5. 
34

 Frisk 1998, s. 187. 
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genom själavårdssamtal med tidigare sektmedlemmar; det andra är information från personer 

som har varit med i en rörelse som de nu ifrågasätter och vill informera andra om; den tredje 

är att han har vänt sig direkt till rörelserna. Informationen som de har delgivit honom har han 

dock funnit ”noggrant redigerad och censurerad”.
35

 

 Detta kan förstås tolkas som att endast de två första källorna kan ge en sann eller korrekt 

bild av grupperna, vilket ger upphov till den problematiken som Zablocki & Robbins och 

Frisk nämner. Samtidigt är det forskarens uppgift att genom ett kritiskt förhållningssätt sovra 

ut felaktigheter från primärkällans framställning.
36

 Det är inte inom ramen för den här uppsat-

sen att bedöma Nylunds primärkällor, av skäl som rör både studiens omfång såväl som vad 

som är praktiskt möjligt. Däremot är det viktigt att diskutera Nylunds val av källor, eftersom 

hans namn är det som nämns som källa i flera av läroböckerna som jag analyserar. 

 Tidigare skrev jag att det internationellt sett är ett polariserat forskningsfält. För att preci-

sera det så har Zablocki & Robbins använt sig av de något provocerande termerna ”cultba-

shers” och ”cultapologists”.
37

 De menar att forskning om nyreligiösa rörelser borde sträva 

efter ökad objektivitet och inta ett problematiserande, undersökande förhållningssätt till det 

mångfacetterade forskningsfältet istället för att vara ”för” eller ”emot” rörelserna själva.
38

 En 

starkt bidragande orsak till att situationen ser ut som den gör är enligt Zablocki & Robbins att 

många forskare har personliga intressen i ämnet. Bland annat då forskare från båda läger har 

ställt upp som expertvittnen i rättegångar mot vissa nya religiösa rörelser och där ”valt sida”.
39

 

 Vidare har även forskare själva varit involverade i organisationer som arbetar med att 

befria och återställa sektmedlemmar.
40

 Personligt engagemang av den här karaktären bör 

givetvis synliggöras och problematiseras då man eftersträvar objektivitet också inom detta 

forskningsfält. 

 Polarisering inom forskningsområdet för nya religiösa rörelser syns även i den forskning 

som har producerats i Sverige. Inte sagt att forskningen kategoriskt bör delas in i två läger, 

men det finns vissa betydande skillnader och gemensamma drag som kan pekas ut. Den första 

är terminologin. Järvå,
41

 Haag
42

 och Nylund
43

 använder begreppet sekt för att beskriva grup-

                                                 
35

 Nylund 2004, s. 22. 
36
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per som Frisk
44

 och Åkerbäck
45

 betecknar som nya religiösa rörelser. Stilistiskt och i fråga om 

perspektiv finns det också skillnader. De förra använder ett personligare språk och skildrar 

egna upplevelser av sekter. Som titlarna till deras böcker också antyder så är innehållet mer 

fokuserat på farorna och destruktiviteten hos sekter. 

 Syftet med uppsatsen är inte döma ut eller avfärda den forskning som finns. Och läro-

boksförfattare kan rimligtvis inte begäras vara experter inom alla forskningsfält för alla religi-

oner de presenterar.
46

 Det är inte deras, eller min, uppgift att klassificera en stor del av forsk-

ningen som felaktig och oanvändbar. Däremot måste man kunna göra åtskillnad mellan de 

fakta som en eller ett fåtal forskare presenterar och de fakta som det råder någorlunda konsen-

sus om. Trots att Nylunds forskning har en framträdande roll så måste läroboksförfattaren 

tydliggöra att mycket av det Nylund skriver inte är accepterat som allmänt vedertagen fakta 

inom forskarsamhället och kan således inte sägas representera forskningsläget. 

 Att kombinera det egenupplevda, mer personliga perspektivet, med Åkerbäcks och Frisks 

utifrånperspektiv ger inte heller det per automatik en komplett bild av nya religiösa rörelser. 

Däremot är forskarna överens på vissa punkter. Trots att terminologi, stilistik, metod, urval 

och infallsvinkel skiljer sig åt, så når man inom forskningen om nyreligiösa rörelser en del 

resultat om vilka det råder konsensus. Jag ska nu kort redogöra för sådana resultat. 

3.5 Konsensus bland forskarna  

Det råder inga delade åsikter om att sekt är ett negativt laddat begrepp som ingen nyreligiös 

rörelse vill kategoriseras som. Åkerbäck går så långt som att skriva att varje försök att med 

akademiska intentioner beskriva och diskutera en grupp utifrån en stipulativ definition av be-

greppet sekt är både omöjligt och naivt.
47

  

 Forskare är även överens om att nya religiösa rörelser, särskilt under de första åren, präg-

las av en antidemokratisk ledning. Rörelserna styrs av en karismatisk ledare som kan kommu-

nicera med den transcendenta kraft man tillber.
48

 Frisk beskriver hur en karismatisk ledares 

död är en faktor till att rörelserna över tid närmar sig övriga samhället och får en mer öppen 

prägel.
49

 

 Nya religiösa rörelser har en teokratisk ledning, där den religiösa (karismatiska) ledaren 

tillhandahåller den rätta religiösa läran. Det finns rörelser som är väldigt avskärmade från 

                                                 
44
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 Åkerbäck 2008, Åkerbäck, Peter (2009). Att sekter är farliga – det vet väl alla? i: Religions och livsfrågor, 

2009:2, Stockholm: Natur & Kultur. 
46

 Härenstam 2000, s. 7f. 
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49
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samhället, där ledarens inverkan över medlemmarnas vardag beskrivs som stark.
50

 Däremot 

finns det andra rörelser med betydligt mer begränsat inflytande över medlemmarna. Således är 

det problematiskt att generalisera angående graden av kontroll eller makt som den religiösa 

läran och den karismatiske ledaren har. Istället bör man diskutera det utifrån enskilda rörelser 

och avgöra graden av kontroll genom jämförelser mellan rörelser. 

 Ytterligare något som forskarna är överens om är att folk som går med i nya religiösa 

rörelser i någon utsträckning reducerar umgänget med familj och vänner. Frisk beskriver detta 

utifrån ett sociologiskt perspektiv där hon menar att det är ett resultat av att människor gene-

rellt vill umgås med folk som delar ens värderingar, livssyn och livsstil.
51

 Samtidigt skildrar 

Haag hur han själv återvände efter tre år i en sekt utifrån perspektivet ”den förlorade sonen”, 

och fokus ligger då på förlorade tid som kunde spenderats med vänner och familj.
52

 

 Nya religiösa rörelser är ett mångfacetterat forskningsfält eftersom det innefattar så 

många grupper som ibland inte har mycket mer gemensamt med varandra än att de kallas nya 

religiösa rörelser, eller sekter. Som läroboksförfattare bör du ha kännedom om det för att inte 

riskera att göra en framställning av nya religiösa rörelser som inte är förankrad i forskningslä-

get. Det krävs att det finns utrymme för t.ex. både Frisks och Haags förklaringar och perspek-

tiv. På grund av läroböckers begränsade utrymme utgör språk och urval två komponenter som 

kräver noga överväganden. Anser man att viss fakta kan presenteras utan att analyseras eller 

förklaras mer omfattande så är det viktigt att språket inte antyder någon hållning. Väljer man 

att fördjupa sig i någon företeelse måste man ta hänsyn till det polariserade forskningsläget 

och inte välja sida. Annars blir det svårt att hävda att ens lärobok är förankrad i rådande 

forskningsläge. 

3.6 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter för studiet av de utvalda läroböckernas förankring i 

forskningsläget och överensstämmelse med styrdokumenten berör kunskapsbegreppet, urval 

och språket som meningsskapare. Gällande den språkliga aspekten diskuterar Härenstam hur 

språket är ”ontologiskt strukturerande”. Det vill säga att själva begreppsapparaten för att be-

skriva företeelser inom en religiös rörelse kan påverka hur vi uppfattar och tolkar dem.
53

 I 

forskningsfältet för nya religiösa rörelser finns det en tydlig uppdelning mellan vilken be-

greppsapparat som används och åsikterna går isär om vilken som är lämpligast. Ska man t.ex. 

kalla Scientologikyrkan för en sekt eller en nyreligiös rörelse? Läroboksförfattarna val av 
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begrepp och termer för att beskriva nya religiösa rörelser kan således verka positivt eller ne-

gativt för textens uppfyllande av styrdokumentens krav.    

 Gällande kunskapsbegreppet inom läromedelsforskning finns det forskare som menar att 

främmande kulturer och religioner inte kan presenteras som en samling objektiv fakta, efter-

som kunskapen är någons kunskap.
54

 I svenska läroböcker har denna ”någons” perspektiv ofta 

kännetecknats av att beskriva andra religiösa rörelser som avvikande och konstiga i beteende 

och tro.
55

 En lärobok med ett sådant perspektiv får rimligtvis svårt att uppfylla styrdokumen-

tens mål och krav. 

 Ytterligare dimensioner av synen på kunskap som är relevant för min studie gäller vilken 

kunskapstradition läroboksförfattarna sällar sig till. Ifall man utgår från att kunskap är någons 

kunskap och att en helt objektiv begreppsapparat inte finns
56

 återstår frågan hur kunskapen då 

bör förmedlas. Härenstam tar sig an frågan genom att kategorisera två kunskapssyner. Den 

ena är en hermeneutisk/dialektisk kunskapssyn. Den präglas av idén att man inte kan ta en 

neutral utgångspunkt när man tolkar grupper eller företeelser. Mötet med den nya kunskapen 

handlar om att vidga och omtolka ens existerande uppfattning. Man utgår alltså från att eleven 

redan har en bild av t.ex. nya religiösa rörelser och att den bilden ska smälta samman med 

textens bild i ett dialogiskt och diskursivt samspel dem emellan. Syftet är att vidga elevens 

förståelsehorisont och belysa företeelsen eller gruppen från flera perspektiv, utan att det måste 

leda till ett rätt svar eller en objektiv sanning.
57

 

 I kontrast till den hermeneutisk/dialektiska kunskapssynen ställer Härenstam den analy-

tisk/positivistiska. En kunskapssyn som präglas mer av att presentera objektiv fakta med språ-

ket som verktyg för presentationen, men utan att det påverkar den. Att diskutera och värdera 

fakta leder inte till att den förändras. Det är något utanför den faktiska sanningen om företeel-

ser och grupper. Den hermeneutisk/dialektiska kunskapssynen går igen i både empiristiska 

och rationalistiska filosofiska traditioner.
58

 

 Angående urval skriver Härenstam att: ”ett ensidigt och osakligt kunskapsval är mycket 

effektivare när det gäller att skapa främlingsfientlighet och intolerans än material av mera 

tydligt propagandistiskt slag.”
59

 Även om framställningen av nya religiösa rörelser skulle vara 

förankrad i forskningsläget så måste ändå urvalet vara i enlighet med läroplanens krav på all-

sidighet. Ifall en lärobok t.ex. väljer att nästan uteslutande presentera nya religiösa rörelser där 
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medlemmar har begått massjälvmord eller utfört andra våldshandlingar så skulle det inte ge en 

allsidig bild av rörelserna, utan snarare demonisera dem. Det skulle även vara brist på allsi-

dighet om den typen av rörelser utelämnades helt. 

4. Syfte och frågeställning 

Den vetenskapliga diskursen innehållande polemik mot hur en del läroböcker för Religions-

kunskap framställer nya religiösa rörelser har på senare år gett upphov till flertalet studier i 

ämnet, som för den sakens skull inte kan anses vara avklarat eller uttömt. Ännu produceras 

läroböcker som ifrågasätts och ännu finns det nytryckta som inte har analyserats alls. Med 

min studie ger jag mig in i diskursen med det specifika syftet att undersöka ifall framställ-

ningarna av nya religiösa rörelser i några utvalda läroböcker för gymnasiet är förenliga med 

rådande forskningsläge och skolans styrdokument. Detta gör jag utifrån följande frågeställ-

ningar:  

 

 På vilket sätt är de utvalda svenska läroböckernas framställning av nya religiösa rörel-

ser, eller sekter, förankrade i forskningsläget? 

 Är samma läroböckers framställning av nya religiösa rörelser, eller sekter, i linje med 

läroplanen för gymnasieskolan och kursplanerna för Religionskunskap? 

 

Studien har dels en kumulativ relevans som finns i att jag ämnar utöka antalet läromedel som 

undersöks. Men den har även en för mig yrkesmässig relevans då jag som lärare är skyldig att 

undervisa eleverna med utgångspunkt i läroplanen och kursplanerna. Således måste jag, och 

mina framtida kollegor, vara säkra på att litteraturen som vi tillhandahåller eleverna med inte 

leder dem i motsatt riktning.   

5. Metod 

5.1 Urval av läromedel 

De analysenheter som jag undersöker är fyraläroböcker som används för Religionskunskap på 

gymnasiet. Dessa är: 

 

Lika och unika. Om mening, värde och tro. Religionskunskap 1 och 2.
60

 

Mittpunkt. Religionskunskap 1.
61
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Lund: Studentlitteratur. 



16 

 

Söka Svar. Religionskunskap kurs A & B.
62

 

Religion och sammanhang. Religionskunskap.
63

 

 

Variablerna för analysenheterna som jag undersöker är att två av dem är skrivna för Religion 

A och B, en för Religionskunskap 1 och en för Religionskunskap 1 och 2. Det kan tyckas att 

de senare borde ha bättre förutsättningar att överensstämma med de nya kursplanerna, men 

alla böcker är godkända för användning i Religionskunskap 1 och 2. 

 Mitt urval av läroböcker för Religion A och B har jag gjort på basis av utgivningsår och 

upplaga. Det innebär att jag har velat undersöka så nya böcker som möjligt eftersom de har 

förutsättningarna att vara förankrade i forskningsläget. Har de släppts i fler upplagor visar det 

att det finns en efterfråga på läroböckerna och således att de faktiskt används i skolor runt om 

i Sverige. 

 Kapitlet som tar upp nya religiösa rörelser i Mittpunkt. Religionskunskap 1 har analyse-

rats i andra studier.
64

 Dock finns det aspekter och centrala passager av framställningen av nya 

religiösa rörelser som inte har behandlats. Texten i sin helhet har heller inte studerats utifrån 

dess överensstämmelse med läroplan och kursplan. 

 Mitt urval gällande läroböcker för Religionskunskap 1 och 2 är annorlunda på grund av 

att de endast finns i första eller andra upplagan, då kursplanerna i Religionskunskap 1 och 2 

började gälla från höstterminen 2011. Böckerna måste också behandla nya religiösa rörelser i 

sådan utsträckning som möjliggör en analys på basis av min frågeställning. Dock är det endast 

en bok som valdes bort på grund av detta Man kan givetvis analysera varför en lärobok ger en 

så kortfattad beskrivning av nya religiösa rörelser, men det är inte inom ramen för den här 

studien.  

 En annan variabel är att vissa läroböcker hänvisar till Carl-Erik Nylunds forskning direkt 

i texterna. Det betyder inte att de nödvändigtvis är ensamma om att använda honom som käl-

la, men det är ändå relevant för min studie att undersöka hur det påverkar bokens framställ-

ning av nya religiösa rörelser. 

                                                 
62
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5.2 Metod 

Metoden för studiet av läroböckerna är kvalitativa textanalyser. Detta innebär en närläsning 

av den text i läroböckerna som behandlar nya religiösa rörelser och sektbegreppet.
65

 Inom 

ramen för kvalitativ textanalys kommer mina analyser av texten att göras utifrån den diskurs-

analytiska metoden. Den utmärks av idén att språket är meningsskapande och formar verklig-

heten.
66

 Jag har tidigare redogjort för att forskningsfältet för nya religiösa rörelser präglas av 

polarisering som delvis bottnar i delade åsikter om lämplig begreppsapparat och typologise-

ring. I läroböckerna som jag analyserar måste författarna förhålla sig till den inte okomplice-

rad begreppsdiskussion som förs. 

 Den språkliga aspekten av diskursanalysen innefattar även huruvida rörelserna och deras 

verksamhet beskrivs sakligt och allsidigt. Ifall de inte gör det faktamässigt strider detta givet-

vis mot styrdokumenten, såväl som mot forskningsetiska principer. Men rörelserna kan också 

presenteras i mer eller mindre värdeladdade ordalag. Med en diskursanalys av de utvalda pas-

sagerna i förhållande till texternas helhet och kontext avser jag undersöka ifall de språkliga 

aspekterna av framställningarna påverkar läroböckernas förankring i forskningsläget eller 

uppfyllandet av styrdokumentens mål och krav.
67

 

 Genom diskursanalyser avser jag även att blottlägga och analysera vilken kunskapssyn 

som präglar läroböckernas framställning av nya religiösa rörelser. I de här delarna av diskurs-

analysen kommer jag främst att använda Härenstams terminologi för att skilja mellan en her-

meneutisk/dialektisk- och en analytisk/positivistisk kunskapssyn. Syftet är att kunna kartlägga 

ifall det finns något samband mellan läroböckernas kunskapssyn och huruvida de är i linje 

med styrdokumenten och förankrade i forskningsläget. 

 Studiens syfte kräver också att jag till viss del rör mig inom en annan typ av kvalitativ 

textanalys, så kallad genetisk analys. Ansatsen med sådana analyser är att undersöka och syn-

liggöra influenserna bakom framställningen av, i det här fallet, nya religiösa rörelser.
68

 Då jag 

avser att utreda ifall läroböckerna är förankrade i det polariserade forskningsläget är det nöd-

vändigt att kunna härleda varifrån informationen och resonemangen kommer ifrån. Skulle det 

visa sig att en lärobok endast baserar sig på forskning liknande Nylunds, som Åkerbäck anty-

der, ökar rimligtvis risken att den läroboken förmedlar kunskaper som inte är förankrade i de 

forskningsresultat som det råder konsensus om. Den genetiska analysen angränsar till den 

källkritiska i avseendet att man bland annat analyserar var information har hämtats och vilket 

                                                 
65
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urval som har gjorts. Den forskning som baseras på nya religiösa rörelsers medlemmars egna 

utsagor får forskarna i andra hand och läroboksförfattarna i tredje hand.
69

 Det öppnar upp 

möjligheten för läroboksförfattarna att sovra bort felaktigheter och endast använda resultat 

som är någorlunda vedertagna.  

5.3 Metodologiska avgränsningar och begränsningar 

Inom forskningsfältet för nya religiösa rörelser finns det kritik mot en del forskares empiri 

och metoder. T.ex. att Nylund primärt lyssnar till sektavhoppare med på förhand kritiks åsik-

ter om rörelsen som de har lämnat.
70

 Det ligger dock utanför det här arbetets ramar att kritise-

ra eller värdera forskningen som finns inom området. Diskursanalysen är begränsad till hur 

läroböckerna använder den forskning som finns och vilka följder deras val får i förhållande 

till min frågeställning.  

 En central avgränsning är att jag inte avser undersöka varför läroböckerna gör en viss 

framställning. I en sådan analys hade det t.ex. varit relevant att analysera tidigare upplagor av 

läroböckerna och författarna själva. Eller hur medias perspektiv och rapporteringar påverkar 

läroböckernas framställning. Min analys stannar vid den text om nya religiösa rörelser som 

återfinns i de utvalda läromedlen. Då studien är begränsad till fyra läroböcker ämnar jag inte 

heller att analysera hur nya religiösa rörelser generellt framställs i klassrummet, utan endast 

hur de framställs i de undersökta läromedlen.   

5.4 Etiska aspekter 

De forskningsetiska principer som jag måste förhålla mig till är främst god sed i forskning, i 

avseendet att urvalet av material inte är tendensiöst och att jag granskar och prövar insamlad 

data.
71

 Det gäller data som jag använder mig av för min analys och data som läroböckerna 

använder sig av. Ett ensidigt urval eller en fördomsfull skildring av rörelserna skulle bland 

annat innebära att man inte: ”respekterar andra människor och visar omtanke om deras 

väl”.
72

 För min studie innebär det att det forskningsetiska perspektivet genomsyrar hela studi-

en. Eftersom mitt urval och min framställning, såväl som forskningens och läroböckernas, kan 

vara mer eller mindre i linje med de forskningsetiska principer som god sed i forskning fram-

håller. 
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6. Resultat och analys 

Resultatet och analysen presenteras i olika avsnitt för varje lärobok. Frågeställning hur läro-

böckerna är förankrade i forskningsläget och om de är i linje med styrdokumenten undersöks 

primärt med en diskursanalys utifrån utvalda passager i förhållande till textens helhet.  

6.1 Lika och unika. Om mening, värde och tro. Religionskunskap 1 och 2 

I Olof Francks lärobok Lika och unika. Om mening, värde och tro. Religionskunskap 1 och 2
73

 

behandlas nya religiösa rörelser i ett 16 sidor långt kapitel med rubriken ”Nyreligiösa rörel-

ser”. Redan på kapitlets första sida listas Jehovas Vittnen, Jesu Kyrka och Livets Ord som nya 

religiösa rörelser med kristna rötter. På samma sida visar författaren på den allsidighet och 

öppenhet som läroplanen framhåller,
74

 då han skriver att ”finns många olika förklaringar till 

varför många människor i modern tid söker sig till nyreligiösa rörelser”,
75

 för att sedan berätta 

om några sådana.  

 Vidare följer en diskussion om hur ”ny” en rörelse måste vara för att kallas nyreligiös. I 

passagen uttrycks svårigheterna med att kategorisera religiösa grupper som nyreligiösa, efter-

som många av rörelserna uppstod för flera hundra år sedan. Diskussionen som här förs i ett 

stycke med ringa omfång lyckas ändå fånga en väsentlig del av diskursen gällande nya reli-

giösa rörelsers användbarhet som samlingsnamn. På två sidor slår läroboken an en ton och stil 

som utmärkas av problematisering av ämnet och dialog med läsaren. Förankringen i det pola-

riserade forskningsläget är inledningsvis tydlig. Jag kommer att återkomma med fler exempel 

på detta från de åtta sidor där specifika rörelser framställs. Men innan man som läsare når 

dessa sidor möts man av en och en halv sida där begreppet sekt tas upp. 

 Under rubriken ”Religiösa sekter?” inleder läroboken med att förklara att inte minst reli-

gionskritiska grupper använder termen sekt för rörelser som i läroboken benämns som nyreli-

giösa.
76

 Det är dock en sanning med modifikation. Det stämmer att forskare och grupper som 

FRI
77

 som primärt lyfter farorna och det negativa med nya religiösa rörelser också tenderar att 

kalla dem sekter. Däremot kan t.ex. prästen Karl-Erik Nylund knappast anses vara religions-

kritisk i allmänhet, vilket läroboken här ger intryck av.  
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 Vidare förklarar man hur sektbegreppet är negativtladdat, men att vissa forskare har en 

mer positiv syn på sådana rörelser.
78

 Vad som följer är en sida där Nylunds bok och FRI:s 

agenda presenteras och diskuteras. Detta sker under den något missvisande rubriken ”De-

struktiva sekter”.
79

 

 Anledningen till att rubriken kan tolkas som missvisande beror på att ingen specifik defi-

nition av destruktiva sekter görs och att termen endast nämns i förbigående. Istället behandlas 

Nylunds term ”manipulativa sekter”.
80

 Detta kan vara vilseledande, särskilt då Nylund i sin 

forskning gör en tydlig åtskillnad mellan destruktiva och manipulativa sekter.
81

 Samtidigt 

antyder rubriken inte heller att det skulle vara samma sak, och det vore att hårdra det ifall man 

påstod att Nylunds forskning inte framställs korrekt på grund av detta. Något annat som är 

noterbart är att inga av Nylunds exempel på manipulativa sekter tas upp. Jehovas vittnen som 

läroboken kallar nyreligiös ”uppfyller med råge” Nylunds kriterier för att en sekt ska vara 

manipulativ.
82

 För att bringa klarhet och ge en mer allsidig bild av forskningsläget så hade 

exempel behövts. 

 Det framgår tydligt att lärobokens kännetecken för manipulativa sekter kommer från den 

”religionskritiske” Nylund. Dock diskuteras aldrig hans kategorisering närmare, trots att den 

har mött kritik för att sakna vetenskaplig grund.
83

 

 

I sin bok Att leka med elden har till exempel prästen Karl-Erik Nylund ställt upp några 

kännetecken på vad han beskriver som manipulativa sekter: a) aggression, b) aver-

sion, c) alienation och d) absolut sanning […] Absolut sanning innebär att ledaren för 

sekten har oinskränkt makt att bestämma över vad som ska anses vara sant respektive 

falskt.
84

 

  

I texten framställs sektmedlemmar som totalt styrda av sektledaren, utan att det görs avgräns-

ningar för vilka domäner som ledaren avgör vad som är sant respektive falskt. Således kan 

man som läsare få intrycket av att alla sektmedlemmar är under ledarens totala kontroll i reli-

giösa och moraliska frågor. Den religiösa läran som rörelsen grundar sig på blir enligt lärobo-

kens framställning sekundär i förhållande till ledaren. Textens generaliserande och kategorise-

rande kan inte sägas representera forskningsläget och bör således inte stå oemotsagt eller utan 

att det diskuteras närmare. Det blir även problematiskt när man ser till delar av syftet med 

ämnet Religionskunskap: ”Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 
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hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådning-

ar.”
85

 Utifrån utdraget ur läroboken kan eleverna få uppfattningen att sektmedlemmars mora-

liska förhållningssätt grundar sig på en persons idéer snarare än en religion eller livsåskåd-

ning. 

 I nästkommande passager står Nylunds forskning och FRI:s idéer inte oemotsagda. Efter-

som Nylund tillsammans med andra forskare presenterar liknande forskningsresultat är det 

högst relevant att dessa får utrymme i läroböcker. Men för att förankra framställningen i 

forskningsläget måste man också visa att resultaten inte är absoluta, objektiva sanningar. Lä-

robokens problematiserande hållning till ämnet bidrar här till att man främjar läroplanens krav 

på att eleverna ska lära sig tänka kritiskt såväl som att få en nyanserad överblick av lektions-

innehållet.
86

 Ett exempel på detta är diskussionen om ”mind control”: 

   

Liksom Nylund pekar man i FRI på faran i att en grupp isolerar sina medlemmar och 

propagerar för att den egna ledaren ska ha absolut makt […] dessutom varnar man i 

FRI för den hjärntvätt eller mind control som destruktiva sekter anses utsätta sina 

medlemmar för. […] FRI:s beskrivning av det som kallas hjärntvätt eller mind control 

har mött kritik […] man har ytterst få exempel på att hjärntvätt verkligen har ”funge-

rat”. […] det är viktigt att man grundar sin kritik utifrån rimliga utgångspunkter.
87

 

 

Passagen präglas av ett kritiskt och allsidigt förhållningssätt till omtvistade begrepp och fakta. 

Som läsare får man ingen enkel, ensidig sanning presenterad. Efterföljande instuderingsfrågor 

uppmanar även eleven att söka fler beskrivningar av nya religiösa grupper, eller sekter.  

 Den kunskapssyn som framträder är en kombination av den hermeneutisk/dialektiska och 

den analytisk/positivistiska kunskapssynen. De analytisk/positivistiska dragen som går att 

skönja är att varje avsnitt om de olika nya religiösa rörelserna inleds med fakta om när och var 

rörelsen grundades. Rörelsernas doktriner presenteras mestadels sakligt (några exempel som 

visar på motsatsen återkommer jag till) och när mer kontroversiella, kritiska röster om rörel-

serna lyfts så problematiseras och bemöts dessa. Ett exempel på detta, som också visar på den 

hermeneutisk/dialektiska kunskapssynen, är påståendet att Scientologikyrkan fokuserar mer 

på diverse behandlingar och kurser än faktiskt trosutövande. ”Kanske kan man säga att Scien-

tologikyrkan mer fokuserar på religiös metod än på en religiös tro – men då måste man förstås 

komma ihåg att den religiösa metoden förutsätter vissa trosföreställningar”.
88

 

 Vidare avslutas varje framställningen med ett par frågor riktade till läsaren. Frågorna 

uppmanar eleven att fundera vidare eller forska vidare på egen hand eller med sina klasskam-
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rater. Dialogen som man här söker med läsaren är tillsammans med det diskuterande förhåll-

ningssätt som texten har till ämnet ytterligare exempel på en hermeneutisk/dialektisk kun-

skapssyn. 

 I skildringen av de specifika nya religiösa rörelserna blir lärobokens problematiserande 

och diskuterande ton, kombinerat med ett allsidigt och sakligt förhållningssätt än mer tydligt. 

Bland annat när man beskriver könsrollerna inom Jehovas Vittnen. 

 

I familjen förespråkas och tillämpas en rätt så traditionell uppdelning mellan man-

nens och kvinnans roller. Att ha olika roller är dock inte med nödvändighet det-

samma sin att ha olika värde. Tvärtom anses män och kvinnor ha samma värde 

men olika roller.
89

 

 

Här beskrivs en företeelse som skulle kunna användas för att framhålla en ojämn könsmakts-

ordning i rörelsen. Istället väljer man att poängtera att olika roller inte behöver betyda olika 

värde, och att det är så man ser på det inom Jehovas Vittnen. Som eleven är det något man får 

ta ställning till. Ifall olika roller men lika värde är en eufemism för könsmaktsstrukturer eller 

om det faktiskt är så att män och kvinnor inom Jehovas Vittnen har samma värde. Läroboken 

är i linje med kursplanen gällande att undervisningen ska ge eleverna ”möjlighet att analysera 

och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet”.
90

 

 Men trots att lärobokens framställning av nya religiösa rörelser överlag är allsidig och 

saklig så förekommer det en del ord som på ett otydligt sätt beskriver grad av företeelser inom 

vissa rörelser. Det sker främst då individens roll eller mänskliga relationer i rörelserna skild-

ras. ”Exempelvis finns det stränga regler för sex, samlevnad och kärlek i relationer. Det finns 

också starka förväntningar på att medlemmarna ska visa engagemang”.
91

 Som läsare får man 

ingen förklaring till vad ”stränga regler” innebär i praktiken. Däremot kan det låta främmande 

för eleverna att stränga regler är sammankopplat med kärlek. Och då närmar vi oss alltså det 

som, Härenstam menar, kännetecknar många av de äldre läroböckerna – att det finns markanta 

skillnader mellan ”oss” och ”dem” och att deras trosutövande är avvikande och konstigt.
92

 

”Starka förväntningar” säger egentligen inte heller något om vilka slags förväntningar man 

har på sig eftersom läsaren inte har några andra ”svaga förväntningar” att jämföra med.    
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6.2 Söka svar. Religionskunskap kurs A & B 

2009 publicerades den tredje upplagan av Söka svar. Religionskunskap kurs A & B. Av läro-

bokens närmare 400 sidor ägnas ett kapitel med rubriken ”nya tider och en ny andlighet”
93

 åt 

bland annat nya religiösa rörelser. Kapitlet är 26 sidor, och av dessa ägnas ungefär fyra sidor 

åt att skildra nya religiösa rörelser, eller sekter som boken väljer att kalla dem.  

 Bokens ingång till att diskutera sekter sker genom att man övergår från att beskriva New 

Age som en nyreligiös rörelse till att påpeka att all nyreligiositet inte är New Age.  

 

Hare Krishna och Scientologin fungerar till exempel på ett helt annat sätt. Dessa 

rörelser – eller sekter – har färdiga lärosatser och ritualer; det finns speciella lärare 

och andliga ledare och ofta förekommer det inträdesprov.
94

 

 

Hare Krishna och Scientologikyrkan kategoriseras alltså både som nya religiösa rörelser och 

sekter. Detta speglar definitivt forskningsläget eftersom rörelserna kategoriseras olika i forsk-

ningen. Någon begreppsdiskussion om vilken term som är mest lämplig för att beteckna Hare 

Krishna, Scientologikyrkan och andra grupper med liknande struktur görs inte och som läsare 

får man endast veta att New Age strömningar inte kan kallas sekter. Det är som sagt en kor-

rekt framställning även om diskussion saknas. Däremot är beskrivningen av vad som skiljer 

sekter från New Age något som skulle kunna sägas om de flesta organiserade religiösa rörel-

serna, även världsreligionerna. Men också detta är förankrat i de forskningsresultat om nya 

religiösa rörelser där det råder konsensus. Av den här korta passagen går det inte heller att 

utläsa något som skulle strida mot styrdokumenten. Följande text skiljer sig dock avsevärt 

från den inledande beskrivningen av nya religiösa rörelser.  

 Under rubriken ”Sekt, mind control och >love-bombing<”
95

 får man som läsare ta del av 

återstående information om de grupper som kan kallas nyreligiösa rörelser och sekter. Senare 

i kapitlet finns också en diskussionsfråga som jag ska återkomma till. Men under den här ru-

briken följer en sida med information om sekter, som är ett enda långt utdrag från Nylunds 

första upplaga av Att leka med elden. Om livet på sektens villkor från 1998.  

 Mind control och love-bombing är två termer som inte är förankrade i forskningsläget för 

nya religiösa rörelser. Termerna existerar och används av forskare, men endast av dem som 

väljer att kalla nya religiösa rörelser för sekter. Att använda termerna i rubriken antyder att de 

är utmärkande för sekter, vilket de inte kan sägas vara enligt den forskning som finns. Rubri-
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ken strider även mot läroplanens krav gällande allsidighet.
96

 När läroboksförfattarna väljer att 

använda de här termerna och ge dem utrymme redan i rubriken bör begreppen problematiseras 

och kritiken som finns mot dem måste presenteras.  

 Det första stycket definierar och kategoriserar dock sekter på ett sätt som är i linje med 

forskningsläget och styrdokumenten. Själva termen sekt preciseras som ”en religiös grupp 

som tydligt skiljer sig från traditionella religionsutövande”.
97

  Vidare görs kategoriseringar av 

olika sekter på basis av deras religiösa strävan och förhållande till samhället. Inget värdelad-

dat språk eller av andra forskare kritiserade kategorier eller begrepp används.   

 I de fyra resterande styckena väljer dock läroboksförfattarna att citera delar av Nylunds 

forskning som är av en annan karaktär, både språkligt och innehållsmässigt.  

   

Det vanligaste sektoffret är en ung, grubblande student som kommit till en ny stu-

dieort […] En trevlig person dyker upp och vill snart presentera sina vänner, en 

grupp ungdomar som brukar samlas för att diskutera miljöfrågor, kulturmöten el-

ler liknande. Vid första mötet utsätts det tilltänkta offret för en översvallande vän-

lighet, så kallad >love-bombing<. Han eller hon får några små uppgifter att funde-

ra över och ett hjärtligt >välkommen åter!< 

 Nästa steg brukar bli isolering. När Helena, ett av Moonsektens offren väl hade 

fångats, fick hon aldrig vara ensam, inte lyssna på radio eller se på tv, inte läsa 

tidningar, inte ens skriva brev till sina föräldrar. När hon började tveka, försökte 

sekten först skuldbelägga sitt offer […]  

 När inget annat biter, skriver Nylund, tar man ofta till trakasserier och i värsta 

fall rena hot.
98

 

 

Där slutar Nylunds och lärobokens framställning av sekter. Det första som är värt att notera är 

att inga fakta i passagen representerar forskningsläget. Bland annat har Frisk presenterat mot-

stridiga uppgifter på allt utom det specifika fallet ”Helena”. Ett exempel är att Frisk skriver att 

den första kontakten med nya religiösa rörelser sker genom familj eller nära vänner.
99

 

 Söka Svars beskrivning av sekter visar på en analytisk/positivistisk kunskapssyn. Texten 

söker inte i en dialog med läsaren genom t.ex. retoriska frågor. Innehållet problematiseras inte 

och alternativa synsätt saknas. Framställningen kan således tolkas som en samling obestridlig, 

objektiv fakta om sekters manipulativa och farliga karaktär.      

 Gällande textens förhållande till styrdokumenten strider den bland annat mot att ”Skolan 

ska främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse”.
100

 En anledning är att 

rörelsernas medlemmar framställs som en homogen grupp med det gemensamma målet att 

”fånga” unga studenter. Utifrån den beskrivningen får man ingen förståelse för varför ungdo-
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marna i nya religiösa rörelser skulle agera som de påstås göra. De individualiseras inte och 

verkar inte ha några andra mål än sektens. Implicit tillskrivs de samma egenskaper som rörel-

sen. Således är det ungdomarna som isolerar, trakasserar och hotar människor för att hålla 

dem kvar. Sett till de fakta som presenteras är det rimligare att tro att eleverna känner rädsla 

för nya religiösa rörelser istället för förståelse och inlevelse. Kursplanens krav på att under-

visningen ska förmedla ”kunskaper om människors identitet i relation till religion och livs-

åskådningar”
101

 uppfylls inte heller. Medlemmarnas identitet i förhållande till rörelsen disku-

teras inte och man lämnas med information som inte särskiljer mellan en nyreligiös rörelses 

mål – att fånga och manipulera grubblande ungdomar – och de redan befintliga medlemmar-

nas mål med att vara och verka i rörelsen.  

 Vid analys av språket finner man flera exempel på värdeladdade ord. Personer som nya 

religiösa rörelser försöker värva kallas ”offer”. Det förutsätter att rörelsen har ett på förhand 

bestämt mål att skada nya medlemmar. Samma analys kan göras av ordet ”fånga”. Betydligt 

vanligare är att skriva att en rörelse t.ex. ”värvar” nya medlemmar, vilket även är ett lämpliga-

re alternativ ifall man strävar efter att uppfylla styrdokuments krav på saklighet. Att offret 

”utsätts för en översvallande vänlighet” är ytterligare exempel värdeladdat språkbruk. Rörel-

sernas vänlighet påstås skilja sig från ordets egentliga innebörd, eftersom sekter lär vara ute 

efter att fånga och isolera människor. 

 Textens struktur liknar närmast prosa då den med många beskrivande adjektiv, kronolo-

giskt redogör för en ung människas anslutande, tid i, och utgång ur en rörelse. Stilen är ove-

tenskaplig, men den kan ändå lämpa sig för en lärobok då man bör anpassa språket för att 

väcka elevernas intresse. Framställningen blir med hjälp av stilistiken spännande. Dessvärre 

gör det kategoriska faktainnehållet att den ändå inte är förankrad i forskningsläget eller i linje 

med styrdokumenten.  

 18 sidor senare ställer läroboken en fråga under rubriken ”sök på egen hand”.
102

 Frågan är 

utformad på ungefär en halv sida och trefjärdedelar av texten beskriver Moonrörelsens hierar-

kiska struktur och rörelsens framställning i media. Den sista passagen riktar sig till läsarna 

och uppmanar dem att ”ta reda på fakta om några vanliga sekter”.
103

 Det är i linje med styrdo-

kumenten att eleven ska lära sig att söka och granska information, men att eleven ska under-

söka hur sekter ser ”på mind control”
104

 lägger än mer vikt vid ett värdeladdat och kritiserat 

begrepp. Samtidigt kanske eleverna upptäcker detta när de söker information på egen hand. 
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6.3 Mittpunkt. Religionskunskap 1 

Den andra upplagan av läroboken Mittpunkt. Religionskunskap 1 publicerades 2006. Av dess 

144 sidor ägnas åtta åt nya religiösa rörelser i ett kapitel med rubriken ”nya religiösa grup-

per”.
105

 

 I inledningen slår man fast att en del nya religionsbildningar kallas för sekter. ”En sekt är 

en mindre religiös grupp som har en stark ledare. Det är mycket vikigt att tänka och tro rätt – 

det vill säga som sekten gör. I andra nya religiösa rörelser finns inga sådana krav alls”
106

 En 

sekt definieras alltså som en typ av nyreligiös rörelse. I det här fallet hade läroboken varit mer 

i överensstämmelse med forskningsläget om den poängterat att en del använder begreppet 

sekter, medan andra uteslutande använder nya religiösa rörelser. Som läsare får man intrycket 

av att vissa grupper kallas sekter, utan reservationer. Det är också otydligt vad man egentligen 

menar när man skriver att det är ”mycket viktigt att tänka och tro rätt”. Ingen åtskillnad görs 

mellan vad man ska tänka och tro, vilket signalerar att rörelsens lära överskrider den religiösa 

sfären. Trots att tänka och tro till viss del går in i varandra är det vare sig en korrekt beskriv-

ning i förhållande till det polariserade forskningsläget eller läroplanens krav på allsidighet.
107

 

 I den inledande passagen utvecklar man inte heller varför det är viktigt att tänka och tro 

som rörelsen. Det kommer senare. Kapitlet är uppdelat så att inledningen beskriver vad som 

faller inom begreppet nya religiösa grupper, och sekter, för att sedan presentera tre kunskaps-

mål med kapitlet. Sedan följer fem och en halv sida där några olika typer av nya religiösa rö-

relser framställs. Kapitlet avslutas med en återkoppling till inledningen. På två sidor behand-

las då termerna sekt, destruktiv sekt och domedagssekt. Här tillhandahålls svaret på varför det 

är vikigt att ens tankar och tro är i enlighet med sektens. Men före svaren kommer alltså må-

len med kapitlet.  

 Två av tre mål med kapitlet som läroboken uttrycker är att ”känna till vad en sekt är. […] 

veta vad en destruktiv sekt och en domedagssekt är.”
108

 Målen uttrycker att läroboken ska 

tillhandahålla information som gör att eleverna vet vad rörelserna är och således också kan 

skilja dem från varandra. I likhet med hela inledningen präglas målen av en analy-

tisk/positivistisk kunskapssyn där fakta presenteras som objektiva sanningar och där målen 

med kapitlet är att förvärva redan befintlig data i ämnet. Två problem uppstår här. Det ena är 

att man förbiser både läroplanens krav på att eleven ska ”träna sig på att tänka kritiskt, att 

granska fakta” […] Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inle-
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velse”
109

 och kursplanens krav på att eleven: ”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 

analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera”.
110

 Detta 

problem uppstår eftersom läroboken här (och senare som det ska visa sig) inte problematise-

rar, diskuterar eller uppmanar eleven att förhålla kritiskt sig till ämnet. Det andra problemet är 

att läroboken cementerar termen sekt som en beteckning på vissa nya religiösa grupper, utan 

att problematisera den. Dock kommenteras termen då man senare i kapitlet återkopplar till 

inledningen. Detta görs under rubriken ”Destruktiva sekter. Vad är en destruktiv sekt?”
111

 

 Under samma rubrik, på kapitlets nästa sista sida, slår man fast att sekt är ett mycket nega-

tivt laddat ord som ingen rörelse vill bli kallad. Läroboken vill därför inte stämpla någon rö-

relse som sekt, utan uppmanar läsaren att använda fakta från boken för att själv avgöra vilka 

grupper som kan kallas sekter.
112

 Att eleven uppmanas att undersöka frågan på egen hand är i 

överensstämmelse med läroplanens mål att eleven ”kan göra medvetna ställningstaganden 

grundade på kunskaper”.
113

 En förutsättning är dock att kunskaperna som eleven grundar sig 

på är korrekta. Således blir det problematiskt om de grundar sig på lärobokens framställning 

av sekter. 

 Kategoriseringarna av olika typer av sekter som läroboken gör är inte förankrade i forsk-

ningsläget. Manipulativa och destruktiva sekter är kategorier som Nylund genomgående an-

vänder sig av
114

, men som Åkerbäck menar är ovetenskapliga och saknar empirisk grund.
115

 I 

läroboken diskuteras inte kategorierna och kritiken mot dem utelämnas helt. Denna avsaknad 

av fler perspektiv och problematisering av ämnet blir även tydligt då man bygger vidare på 

den inledande definitionen av vad en sekt är för något. 

 

En sekt är en liten rörelse med en stark ledare som bestämmer det mesta. De som 

är med i sekten träffar oftast bara varandra. De tycker att resten av världen är emot 

dem. De menar att sektens lära är den enda rätta och samarbetar därför inte med 

andra rörelser. Man har hårda regler. Den som ifrågasätter sektens lära eller inte 

följer reglerna riskerar att frysa ut. 

 En sekt behöver inte vara något dåligt för dem som är med. Många människor 

trivs i sina sekter och vill verkligen vara med. De känner sig trygga och uppskat-

tade. Livet får en mening.
116 
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Läsaren får förklarat för sig vad en sekt är och att det generellt är något dåligt. Risk för ut-

frysning, hårda regler och bristen på samarbete med andra rörelser antyder detta, men det fast-

slås först med orden att det inte behöver vara något dåligt för dem som är med. Således måste 

det ha funnits en medvetenhet hos läromedelsförfattarna att deras framställning gav en negativ 

bild av sekter. Istället för att diskutera varför en sekt inte måste vara något negativt utifrån de 

fakta som presenteras om sekter väljer man att hävda att vissa människor mår bra av sekternas 

negativa struktur. Det kan ses som ett försök att nyansera den negativa bilden av sekter som 

ges inledningsvis. Men människor som anser att livet får mening av att vända sig bort från 

världen in i sin lilla rörelse, där hårda regler och utfrysning är kännetecknande drag, framstår 

som avvikande och konstiga. Det enda perspektiv som presenteras är således det att sektmed-

lemmar inte utgör normen och att de mår bra av något som gemene man mår dåligt av. Detta 

perspektiv liknar det som Härenstam har funnit att många läroböcker tar när de skildrar mind-

re religiösa rörelser.
117

 

 Den språkliga aspekten av framställningen präglas av otydlighet. Vad betyder det när man 

skriver att världen är emot dem? Hur hårda är hårda regler? Vad innebär det att ifrågasätta 

sektens lära? I texten finns inga svar och således stannar den vid att vara otydlig, enkelspårig 

och i konflikt med läroplanen och kursplanen. Bland annat på punkterna att ”Skolan ska främ-

ja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”
118

 och att eleverna ”ska ges möj-

lighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och 

därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.”
119

 Framställning-

en av den typ av nya religiösa rörelser, som man i läroboken påstår kallas sekter, saknar ett 

hermeneutisk/dialektiska förhållningssätt till kunskap, vilket avspeglas i bristen på dialog med 

läsaren och fler perspektiv av de fakta som presenteras.  

 I urvalet av stoff för de två sidor som behandlar sekter ägnas en sida åt begreppet destruk-

tiva sekter och domedagssekter.
120

 Avsnittet om destruktiva sekter har behandlats i andra stu-

dier
121

 men man har då inte kommenterat det faktum att termerna ”tankekontroll” och dess 

engelska motsvarighet ”mind control” används helt utan att man nämner den kritik som finns 

mot dem.
122

 Utöver detta så ställer även urvalet till en del problem gällande kravet på allsi-

dighet. Att ägna halva beskrivningen av sekter till att diskutera de farligaste undantagen ger 
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en felaktig och enkelspårig bild av ämnet. Något som Härenstam menar är effektivare för att 

skapa intolerans och främlingsfientlighet än mer uttalade åsikter av propagandistisk art.
123

 

 Fem sidor ägnas dock åt att beskriva Jehovas Vittnen, New Age, Satanism och Scientolo-

gikyrkan
124

 (avsnitt som har behandlats i de tidigare nämnda studierna). Men eftersom de rö-

relserna inte kategoriseras som sekter i läroboken ställs de också utanför avsnittet om sekter. 

Framställningen av rörelserna liknar övriga delar av kapitlet så till vida att texten inte diskute-

rar eller problematiserar ämnet.  

 De enda frågorna av öppen karaktär som riktas till läsaren återfinns på kapitlets sista sida. 

”a) Varför tror du att människor söker sig till sekter? b) Känner du till några svenska sek-

ter?”
125

 I överstämmelse med styrdokumenten får eleven värdera, analysera och dra från egna 

erfarenheter.
126

 Däremot ges eleven inte möjlighet att göra en rimlig analys av varför någon 

skulle vilja bli medlem i en sekt utifrån lärobokens framställning av sådana rörelser. 

6.4 Religion och sammanhang. Religionskunskap 

Den tredje upplagan av Religion och sammanhang. Religionskunskap för kurs A & B publice-

rades 2009 och av bokens 320 sidor behandlas nya religiösa rörelser, eller sekter, på sju av 

dessa. Rubriken för avsnittet lyder ”Sekt – vad är det?”.
127

 Inledningen slår an en ton som 

vittnar om en hermeneutisk/dialektisk kunskapssyn då man söker dialog med läsaren och intar 

ett problematiserande förhållningssätt till inte minst de språkliga aspekterna av ämnet.  

 

Vad menar vi när vi talar om en sekt? Är en sekt en liten grupp som inte delar 

mina värderingar och åsikter, en samhällsfarlig rörelse som bör förbjudas, eller är 

det bara en benämning på en liten grupp av människor med gemensamma värde-

ringar? Är det över huvud taget meningsfullt att använda begreppet sekt? Är det 

farligt att vara med i en sekt? Dessa frågor ska vi fundera över i detta kapitel.
128 

 

Läsaren tillhandhålls inga raka, enkla svar på någon av frågorna och tvingas omgående reflek-

tera över flera av de mest centrala och problematiska aspekterna av ämnet. På samma sida 

fortsätter man med att visa på begreppet sekts bredd och att det inte enbart används för reli-

giösa rörelser. Läroboken diskuterar även sektbegreppet ur ett historiskt perspektiv genom att 

poängtera att kristendomen till en början betraktades som en sekt, vilket är i linje med läro-

planen.
129

 Man nämner bland annat Livets Ord och Scientologikyrkan som rörelser som har 
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klassats som sekter. Genom att inkludera kristendomen bland dessa rörelser blir de inte lika 

främmande eller avvikande. Läroboken framhåller att många rörelser som till en början an-

sågs vara farliga och utanför samhället med tiden har närmat sig samhället. Vilket är ett påstå-

ende med förankring i forskningsläget. 

 Inledningen följs av en fördjupad diskussion och framställning av sekter under rubriken 

”Två perspektiv”.
130

 Den inledande meningen är: ”Förenklat går det att beskriva de grupper 

som ibland kallas för sekter utifrån två perspektiv”.
131

 Vad som följer är att ämnet behandlas 

först utifrån det ena och sedan utifrån det andra perspektivet. Det fösta perspektivet präglas av 

en mer negativ syn på sekter där FRI:s åsikter får utrymme tillsammans med termer som love 

bombing och föreställningen att folk luras in i sekter.  

 

Låt oss börja med den beskrivning som bland annat FRI står för. […] I en sekt 

manipuleras, styrs och leds människor med diskreta knep dit sekten vill. […] 

Medlemmar isoleras från samhälle och familj. […] Vid ett första möte eller träff 

utsätts man för det som ibland kallas för ”love bombing”. […] De vill ha duktiga 

arbetare i sina rörelser. Vem som helst kan någon gång i livet lockas av enkla lös-

ningar på svåra frågor. […] I samband med nya skeden i livet, som vid en flytt till 

en ny ort eller en resa runt i världen eller vid olycklig kärlek, är en människa öp-

pen och mottaglig.
132

 

 

Bilden av sekter som här målas upp går att känna igen i delar av forskningsfältet för nya reli-

giösa rörelser. Således är det nödvändigt att lyfta det här perspektivet för att förankra sig i 

forskningsläget. Läroboken klargör att det är ett av flera perspektiv och det framgår i inled-

ning att flera av uppgifterna kommer från FRI. Källhänvisningar av det här slaget är ett krav 

från läroplanen då värderingar redovisas.
133

 

 Det andra perspektivet som tas upp problematiserar mycket av det som framställs i det 

första perspektivet. Den syn på ämnet som presenteras och diskuteras motsvarar till stor del 

den forskning som Åkerbäck och Frisk har publicerat.
134

 

 
Termen ”sekt” ger lätt en känsla av vetenskaplighet, men i själva verket råder stor 

oklarhet om vad som menas med sekt. […] Begreppet mind control används för 

att dramatisera välkända psykologiska förlopp som egentligen förekommer i alla 

gruppgemenskaper. Hur ofta vill man inte påverka och övertala? Hur fungerar det 

i ett politiskt parti? […] De som söker sig till dessa grupper gör det av fri vilja 

[…] I kloster och meditationscentrum har människan sedan flera tusen år levt i av-

skildhet […] en människa kan exempelvis beskriva gruppens gemenskap i termer 

av trygghet och styrka […] medan den för en annan person blir till en tvångströja. 
135
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Kombinationen av de två perspektiven gör att läroboken presenterar och problematiserar äm-

net på ett sätt som är förankrat i forskningsläget. Eleven får inga enkla svar eftersom det inte 

finns några att ge. Delade resultat och åsikter kännetecknar det polariserade forskningsfält 

som nya religiösa rörelser utgör, vilket läroboken fångar.  

 Läroboken är även i linje med styrdokumenten. Bland annat gällande att ”Undervisning-

en ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, 

livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap 

att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald”.
136

 Genom att jämföra de grupper som 

idag kallas sekter med kristendomen och politiska partier visar man att rörelserna inte tillhör 

en avvikande och konstig grupp som utgör en fara för samhället och individen. Läroplanens 

krav på saklighet och framförallt allsidighet är även det något som lärobokens två perspektiv 

uppfyller. De värdeladdade termer som förekommer problematiseras genomgående och det 

går inte att utläsa något sammantaget negativt eller positivt förhållningssätt till nya religiösa 

rörelser som ofta kallas sekter. 

 Av kapitlets tre sista sidor ägnas en sida åt en form av sammanfattning under rubriken 

”Slutreflektion”.
137

 Även här intas ett problematiserande förhållningssätt till ämnet då man 

redogör kort för våldsdåden som sekterna Aum Shinrinkyo och Heaves Gate utförde. Det är 

den sista informationen som ges om rörelserna. Scientologikyrkan, Jehovas Vittnen och Li-

vets Ord nämns tidigare, men endast i förbifarten. Läsaren får således ingen information om 

när grupperna grundades, vem som var/är den karismatiske ledaren eller vilken högre makt 

de tillber. Det visar på en avsaknad av den analytisk/positivistiska kunskapssynen. Konse-

kvensen blir att eleven med bokens hjälp inte kan utveckla sin ”Förmåga att undersöka och 

analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar”.
138

 

Alla kunskap som eleven förvärvar om nya religiösa rörelser och sektbegreppet förblir till 

viss del abstrakt då man inte får något konkret exempel på hur någon grupp som kallats sekt 

är strukturerad eller vad de tror på. Däremot uppmanas läsaren på de sista sidorna att söka 

information på egen hand, bland annat om Scientologikyrkan, Jehovas Vittnen och Livets 

Ord. Med detta lägger man viss vikt vid att undersöka själva grupperna. 
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7. Diskussion 

Fördomsfull och felaktig har framställningen av nya religiösa rörelser i läroböcker kallats.
139

 

Vad min diskursanalys visar är dock att det inte rör sig lika mycket om fördomar och felak-

tigheter som ensidighet och värdeladdat språk. Skillnaden kan bottna i det perspektiv från 

vilket jag riktar min kritik i jämförelse med t.ex. Åkerbäck. Den kritik som han har uttryckt 

mot läroböcker har varit ur perspektivet att läroboksförfattarna har använt sig av forskning 

som saknar validitet och därav inte borde ges något utrymme alls. Medan han själv har de 

korrekta uppgifterna och teorierna som han indirekt menar borde lyftas fram. Min utgångs-

punkt har däremot varit att det inte är läroboksförfattarnas uppgift att välja ut den forskning 

som de anser mest korrekt i det polariserade forskningsläget. Istället måste de kunna skildra 

och problematisera de motstridiga resultat som finns, utan att utelämna väsentliga menings-

skiljaktigheter. På den punkten lämnar framförallt Söka Svar och Mittpunkt övrigt att önska, 

då deras framställningar präglas av ensidighet. 

 Några av läroböckernas användning av värdeladdade begrepp och ord sker stundtals utan 

att dessa problematiseras. T.ex. när en viss sorts rörelse påstås utföra love-bombing och mind 

control; eller att de fångar och isolerar medlemmar. Då kan man hävda att fördomar förmed-

las. Men det är delvis genom det värdeladdade språket som det sker. I avsaknaden av ett mer 

neutralt språkbruk synliggörs språkets funktion som ontologiskt strukturerande eftersom be-

greppsapparaten är medskapare i framställningen av rörelserna som något negativt. Framställ-

ningar som inte är kompatibla med kraven på saklighet som läroplanen ställer, eller med god 

sed i forskning. 

  Ytterligare en problematik som språkbruket ger upphov till är de adjektiv som beskriver 

grad av företeelser, men utan att jämföra det med något annat. När man på det här sättet påstår 

att sekter har ”hårda” eller ”stränga” regler vet man inte vad läsaren har för bild av vad hårda 

och stränga regler innebär. Ändå återkommer den typen av beskrivningar. Det sitter elever i 

skolbänkar runt om i landet med så vitt skilda erfarenheter av vad hårda och stränga regler 

kan innebära att tolkningen av läroböckernas påståenden kan skifta radikalt från en elev till en 

annan i samma klass. Huruvida framställningen av rörelsernas regler är sakliga eller korrekta 

beror således till viss del på vad eleverna själva har för uppfattning och erfarenheter av de här 

orden. 

 Framställningen av nya religiösa rörelser i de läroböcker som jag har analyserat skiljer sig 

åt på flera punkter. Det polariserade forskningsläge som präglar fältet för nya religiösa rörel-

ser hanteras olika av läroböckerna. Härenstam har hävdat att man inte kan begära att läroboks-
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författare ska vara experter på varje område inom religionsämnet.
140

 Och de varierande fram-

ställningarna av nya religiösa rörelser och sektbegreppet antyder att olika tolkningar av forsk-

ningsfältet har gjorts. Vilket blir som synligast när man behandlar delar av ämnet där forskar-

na är oense. Samtliga läroböcker framhåller att sekt är en negativt laddat term som ingen rö-

relse väljer att kalla sig. På den punkten råder konsensus även i forskningen. Däremot behand-

las t.ex. termen ”mind control” olika i läroböckerna. Två av böckerna som jag har analyserat 

använder begreppet utan att lyfta fram den kritik som finns mot det. Således blir begreppet en 

oproblematisk beskrivning av rörelsernas verksamhet i en bok, men en tvivelaktig och ansatt 

term i en annan. I ljuset av strävan efter likvärdig undervisningen i landets alla skolor får detta 

givetvis ses som ett problem. Men mind control behandlas också olika inom forskningen. Me-

dan Nylund använder begreppet för att beskriva processerna inom en sekt så håller sig Frisk 

och Åkerbäck genomgående borta från att använda begreppen. Huruvida det kräver att man är 

expert för att känna till polariseringen inom fältet är en definitionsfråga. Däremot pekar min 

studie mot att det är nödvändigt att framhålla och diskutera meningsskiljaktigheterna för att 

konsekvent förankra sin lärobok i forskningsläget. Detta då resultat om vilka det råder kon-

sensus i forskningen inte tycks tillräckliga för att beskriva och behandla ämnet utifrån läro-

böckernas omfång. 

 Gällande kunskapssynens inverkan på läromedlen pekar min studie åt att en renodlad ana-

lytisk/positivistisk kunskapssyn som inte diskuterar eller uppmanar läsaren att reflektera över 

ämnet får svårt att uppnå styrdokumentens krav. Kritiskt tänkande, allsidighet och att dra ifrån 

egna erfarenheter förutsätter en dialog som läroboken måste uppmuntra till. Att elever behö-

ver faktakunskaper för att ha något att utgå ifrån är givet, men det får inte bli ett självändamål. 

De läroböcker som uttryckte en hermeneutisk/dialektisk kunskapssyn låg mer i linje med 

styrdokumenten än de som nästan uteslutande visade på en analytisk/positivistisk kunskaps-

syn. Samtidigt gick det att se hur en utpräglad hermeneutisk/dialektisk kunskapssyn inte heller 

var helt i linje med styrdokumenten. Således torde en kombination av dem båda vara att före-

dra. 

 För läroböckerna i den här studien fick kunskapssynen även konsekvenser för förankring-

en i forskningsläget, vilket det inte nödvändigtvis behöver få. Eftersom det finns en uppdel-

ning inom forskningsfältet krävs det att motstridiga uppgifter presenteras. En lärobok som 

avhåller sig från att diskutera eller uttrycka värderingar i ämnet kan ändå skildra uppgifter 

som går isär och konstatera att det råder delade meningar i frågan. Det handlar om att göra ett 
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urval som ger eleven möjlighet att i enlighet med läroplanen kunna överblicka hela fältet.
141

 

Däremot har de läroböcker i min studie som har kännetecknats av en analytisk/positivistisk 

kunskapssyn också varit ensidiga i sina urval. Detta är förtjänstfullt endast då man, som jag en 

gång gjorde i min egen undervisning, försöker bygga en tes om vad nya religiösa rörelser är. 

Däremot hamnar man oundvikligen på kollisionskurs med forskningsläget och styrdokumen-

ten.    

 Ensidigheten som framkom av analysen var aldrig till de nya religiösa rörelsernas favör. 

Bristen på saklighet och allsidighet berodde aldrig på att framställningarna av rörelserna var 

för positiva. Det finns forskning som visar att människor generellt ser tillbaka på sin tid i rö-

relser som vissa kallar sekter som något positivt.
142

 Men min textanalys av genetiska karaktär 

visade att det är de negativa sidor som Nylund, Haag och Järvå väljer att betona som emellan-

åt får stå oemotsagda i läroböckerna. 

 Nya religiösa rörelsers som något negativt, avvikande och farligt är även vad eleverna 

möter i mediala framställningar av grupper som då benämns som sekter.
143

 Det går endast att 

spekulera i vilka kunskaper elever bär med sig från olika medier, men i de fall det har varit 

ensidig, felaktig eller fördomsfull kunskap måste skolan verka för att nyansera den bilden. 

När läroböcker, i likhet med Söka Svar. Religionskunskap Kurs A&B, reproducerar föreställ-

ningar om grupper på ett ensidigt sätt och med ett värdeladdade språk bidrar det till ett främ-

mandegörande av dem. Då misslyckas man inte enbart med att vara i linje med skolans värde-

grund, då motverkar man den. En framställning som saknar diskussion, alternativa perspektiv 

och ett kritiskt förhållningssätt till ämnet och istället ger eleverna en samling felaktig fakta 

presenterat som oemotsagda, objektiva sanningar blir än mer skadlig när ämnet är en grupp 

människor som porträtteras som avvikande, konstiga och farliga. Människor och grupper som 

elever mycket väl kan komma i kontakt med, men som då gör det bärandes på en ryggsäck 

med negativa och onyanserade framställningar av dem.  

 En negativt värdeladdad och generaliserande framställning av grupper av människor stri-

der emot läroplanens och vårt samhälles mest fundamentala värden. Verkningarna av några 

läroböckers framställningar av rörelser som inte är i linje med dessa grundsatser ska kanske 

inte överdrivas. Men i varje klassrum där främmandegörande av människor tillåts göras så 

leder vi eleverna och samhället i en riktning långt bort från den värdegrund vi i skolan alltid 

måste kämpa för att förverkliga. Den sortens negativa lektion höll jag under min första och 
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hittills enda lektion om sekter under en VFU-period 2008. Den sortens framställning domine-

rar Söka Svar, präglar Mittpunkt och går att skönja i enstaka passager i Lika och Unika. 

8. Konklusion 

Min diskursanalys av fyra utvalda läromedel för Religionskunskap på gymnasiet har utgjorts 

av deras framställning av nya religiösa rörelser, eller sekter. Ansatsen var att undersöka hur 

innehållet var förankrat i forskningsläget och om det var i linje med läroplanen och kurspla-

nerna. Resultatet visade på stora skillnader mellan läroböckerna. Två av dem präglades av en 

ensidighet i urvalet. Detta i kombination med ett värdeladdat språkbruk och brist på dialogis-

ka inslag i kunskapssynen gjorde att framställningarna generellt inte var i linje med styrdo-

kumenten eller forskningsläget. 

 När man tar sig an ett polariserat fält blir frågan om urval svårhanterlig. Att ensidigheten 

i urvalet sedan har kännetecknas av en negativ bild av rörelserna kan man också se i ljuset av 

hur andra religioner än den kristna har framställts i svenska läroböcker och i svensk media. 

Flertalet studier och uppsatser har gjort upp med läroböcker som har beskrivit religioner på ett 

sätt som fått dem att framstå som avvikande, farliga och konstiga. Bland annat Härenstams 

undersökning av hur Hinduismen och Islam behandlades i ett antal läromedel.
144

 

 Det finns således inget nytt eller unikt i att nya religiösa rörelser skildras på ett otillbörligt 

sätt. Men att reaktionerna har låtit vänta på sig så till den grad att endast några år gamla läro-

medel, de allra senaste, tillåts att misslyckas med sina framställningar är anmärkningsvärt. 

Samtidigt får man komma ihåg att det är först på senare år som t.ex. opassande framställning-

ar av Islam började uppmärksammas på allvar.  

 Eftersom nya religiösa rörelser utgör en så marginell del av läroböckernas innehåll i jäm-

förelse med världsreligionerna hamnar de oundvikligen lite i skymundan. Sett till hur liten del 

medlemmarna av nya religiösa rörelser utgör av den svenska befolkningen är det inte heller 

konstigt att de tilldelas mindre utrymme i böckerna, eller att de inte samlar sig som en enad 

opinion mot hur de porträtteras. Inget av detta förändrar dock det faktum att i studier liknande 

min egen har slutsatsen blivit densamma. Många läroböcker är i behov av revidering på det 

här området. I nuläget bidrar flera av dem till att befästa den mediala bild som finns av rörel-

serna. Ur ett forskningsetiskt perspektiv och sett till styrdokumentens krav är det inte accepta-

belt. Ur ett samhällsperspektiv är det potentiellt farligt, destruktivt och i direkt motsats till vår 

strävan efter ett samhälle i öppenhetens, toleransens och jämlikhetens anda. 
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 Behovet av mer forskning på området består delvis i att utöka antalet läroböcker som 

undersöks. Vidare finns det även utrymme att analysera varför de ensidiga och värdeladdade 

framställningarna genomgående är av negativ art. Hur kommer det sig att det alltid är resultat 

liknande Nylunds som tillsammans med den mediala bilden av rörelserna tillåts dominera i 

vissa läroböcker? Med forskning som kartlägger sambanden och orsakerna bakom den sortens 

framställningar ökar förståelsen för varför de uppstår. Det i sin tur ökar möjligheterna att fö-

rebygga att läromedel som behandlar ämnet nya religiösa rörelser på ett olämpligt sätt trycks i 

framtiden. 
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