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Sammanfattning 

Den här studien belyser hur nya religiösa rörelser konstrueras och framställs i läromedel för 

Religionskunskap i gymnasieskolan efter skolreformen Lgr11.  

Studien utgår i första hand från diskursanalysen som teoretiskt perspektiv och metod, något 

som innebär att texterna i sig ligger till grund för hur undersökningen utformats. I det här fallet 

resulterar detta i att två fält, eller diskurser, kunnat utkristalliseras: en som ligger nära hur nya 

religiösa rörelser omtalas och uppfattas i media och en med ett mer vetenskapligt närmande.  

I ytterligare en dimension analyseras även läromedlen utifrån huruvida ett vi och dem eller en 

andrafiering av rörelserna konstrueras. Studien visar att andrafierande konstruktioner förekommer 

där ofta kristendomen får agera utgångspunkt och varur de nya religiösa rörelserna konstrueras 

som något annat. Den visar även att det i samband med presentationen av de nya religiösa 

rörelserna finns ett fokus på sekter där de båda fenomenen mer eller mindre explicit likställs med 

varandra. Detta bidrar i sin tur är att fjärma de nya religiösa rörelserna från en outtalad normativ 

utgångpunkt. Andrafieringen konstrueras i form av generaliseringar där de rörelserna beskrivs 

som en homogen grupp som skiljer sig från normen. Resultatet visar vidare att fördjupningar, och 

därmed textlängd, samt synliggörande av tolkningspremisser minskar graden av andrafiering. 

Andrafierande konstruktioner förekommer överlag i det analyserade materialet, men i varierande 

utsträckning. Detta indikerar att det i hos läromedelsförfattarna även finns en ambition att 

undvika andrafierande konstruktioner.   

 

Nyckelord: religionsdidaktik, läromedel, nya religiösa rörelser, diskursanalys, andrafiering  
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1 Inledning 

Vårterminen 2014 möttes vi författare genom en gemensam förankring inom 

religionsvetenskapen och religionsdidaktiken. Vi hade båda en bakgrund som språkvetare samt 

studerat inom våra respektive spår inom religionsvetenskapen, bland annat inom Tros- och 

livsåskådningsvetenskap och inom Religionshistoria.  

Då vi gjorde nedslag i olika läromedel stötte vi tidigt på problematiska representationer av 

modern satanism som i en lärobok presenterades i termer av kriminalitet och våldsdåd. Vi tog då 

ett gemensamt beslut att gräva djupare kring vårt fynd.  

Vi har båda drivits av ambitionen att medverka till en ökad förståelse för dessa unga religioner, 

då vi just funnit att de ibland blir orättvist representerade i läroböcker och generaliseras då det 

torde kunna finnas en komplexare verklighet bakom. Detta konstateras även av ett stort 

europeisk centrum för läromedelsforskning: The Georg Eckert Institute for International Textbook 

Research, ur vilket vi i detta avseende finner viss bekräftelse. Här understryks vikten av att 

läromedel främjar komplexiteten och variationsrikedomen i den moderna religiositeten 

(www.dei.de,140412).  

Vi ser ett stort värde i att en i undervisningssammanhang strävar efter att påvisa det 

allmänmänskliga i människans sökande efter mening och gemenskap, utan att underkvalificera 

vissa uttryck för detta som på olika vis annorlunda och främmande. En kan diskutera hur detta är 

förenligt med att religiösa grupper, nyreligiösa som mer traditionella i vissa fall bryter och har 

brutit med skolans och samhällets demokratiska värdegrund där mänskliga rättigheter starkt 

betonas och vilka förväntas förmedlas i den pedagogiska gärningen. Vi har dock inga ambitioner 

att förminska eller förvränga bilden av religiösa rörelsers ibland kontroversiella inslag för att 

bättre harmonisera med skolans styrdokument i detta avseende.   

Denna studie är ett samarbete mellan Amelie Rehnström och Varg Andreas From, där två 

delstudier gjorts för att belysa syftet från lite olika perspektiv men med en knutpunkt kring 

förståelse av makt, kunskap och normalitet. Andreas har här ansvarat för kritisk diskursanalys à la 

Fairclough och Amelie har ansvarat för perspektivet på norm och andrafiering.        

http://www.dei.de/
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2 Bakgrund 

Under de senaste 50 åren har olika nya religiösa rörelser, sett ur ett historiskt perspektiv, blommat 

upp i en förbluffande takt. Anledningarna till detta anses vara att vi nu lever i ett allt mer 

sekulariserat samhälle där globaliseringen är ett faktum och där det finns en syn på samhället som 

ett modernt, eller senmodernt sådant. Etablerade religiösa institutioner, som till exempel svenska 

kyrkan, har i större utsträckning ifrågasatts som de enda legitima och de nya religiösa rörelserna 

har därmed ökat i antal (Andersson & Sander, 2009, s. 522). 

De nya religiösa rörelsers ökade betydelse i samhället understryks inte minst genom att de fått 

ytterligare betoning i ämnesplanen för religionskunskap i skolan. I den separat publicerade 

ämnesplanen för Religionskunskap 2 i gymnasieskolan, vilken trädde i kraft med Gy11, har ämnet 

en framträdande roll i det centrala innehållet som anvisar att undervisningen ska handla om 

”[n]yreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för 

förhållande till världsreligionerna” (Skolverket, 2011). Detta är en klar skillnad från den tidigare 

kursplanerna inom Lpf94, som visserligen kan sägas vara friare för tolkning med öppningar för 

arbete med temat, men där det inte förekommer någon explicit formulering som på samma sätt 

tydligare föreskriver ett innehåll (Lpf94, 1994).  

De nya religiösa rörelsernas givna plats i ämnesplanen väcker vidare frågor om vilken roll i 

undervisningen de får. Ragnar Furenhed diskuterar i ”Att undervisa i religionskunskap” att det 

inte är helt ovanligt att läroboken får ligga till grund för lärarens urval av stoff och således vilket 

perspektiv på ett innehåll som antas (Furenhed, 1994, s. 72). Med detta i åtanke är det däremot 

intressant att studera hur de nya religiösa rörelserna presenteras och framställs i läromedlen, 

eftersom perspektivet, med grund i Furenheds diskussion, kan få en avgörande roll för vilket 

kunskapsinnehåll som erbjuds i klassrummet. Furenhed resonerar om olika problem som läraren 

kan ställas inför i arbetet, varav ett är att tiden är knapp och att det är svårt att hinna med att 

belysa de olika religionerna från alla de håll som de förtjänar. Han menar att det i ett försök att 

skapa en variation i vad religion kan vara, kan det hända att vissa religioner bara belyses ur vissa 

perspektiv. På så sätt är också risken att de blir föremål för stereotypa beskrivningar där till 

exempel judendomen får representera festernas religion och islam plikternas och så vidare 

(Furenhed, 1994, s. 75). Utifrån detta är det intressant att undersöka vilken roll de nya religiösa 

rörelserna tillskrivs i sammanhanget. Att göra den här typen av analys i skrivande stund, tre år 

efter skolreformen 2011, är också av extra intresse eftersom flera läromedel reviderats i samband 

med förändringen och har vid den här tidpunkten kommit i tryck.  

Läromedelsanalysen i sig är också viktig av en annan anledning. I Metoder för brukstextanalyser 

diskuterar Lennart Hellspong det symmetriska och asymmetriska förhållandet mellan avsändare 

och mottagare av en text. I det asymmetriska förhållandet menar han att avsändaren har en typ av 
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överlägsen position, eller makt över mottagaren. Det är avsändaren som står för kunskapen och 

kontakterna och därmed expertisen (Hellspong, 2001, s. 21). Härur är det lätt att se att det 

asymmetriska förhållandet är det som råder när det kommer till läromedelsförfattarens 

förhållande till eleverna som ju är de tänkta mottagarna. Det är den förra som står för kunskapen 

och de senare som ska ges möjlighet att ta till sig av den samma. Det råder alltså ett 

maktförhållande här som kan bli avgörande för hur informationen kommer förstås och värderas. 

Boel Englund är en forskare som granskat hur läromedlen påverkar innehållet i 

undervisningen och har gjort en sammanställning av tidigare forskares resultat i frågan. Hon drar 

slutsatsen att läromedel inte bara har rollen som informationskälla utan måste förstås i ett vidare 

perspektiv. Läroböcker är samtidigt en produkt av samhället de är skapade i och förmedlar därför 

också implicit de värderingar som råder där (Englund, 1999, s. 237-239).  Hon menar till exempel 

att även om det i läroböckerna finns en välvilja det som skulle kunna beskrivas som icke-svenskt 

finns det ändå andra fenomen i texten som ger uttryck, för vad hon kallar ”en ganska 

schablonartad, stereotyp och svensk bild av omvärlden” (Englund, 1999, s. 338). 

Om det nu är så att det förekommer en stereotyp framställning, eller andra typer av mönster i 

texterna, skulle detta vidare kunna påverka eleverna, hårdraget, till att få en ensidig bild eller 

uppfattning av dessa rörelser som en följd av asymmetriska maktbalansen. Därför är det också 

intressant att studera hur rörelserna presenteras och framställs i läromedlen. 

Nya religiösa rörelser, eller nyreligiösa rörelser, kan i sig vara ett ganska problematiskt begrepp. Det 

är oklart vad begreppet egentligen utpekar men klart är att det betecknar vitt skilda orelaterade 

strömningar. Begreppet antyder även ett ”annanskap”, vilket i så fall skulle ha grund i en 

andrafiering, det vill säga att rörelser framställs som utgrupper som är annorlunda från en någon 

form av outtalad norm. Eugene V. Gallagher diskuterar detta i diskussionsartikeln Cults and New 

Religious Movevements (2008), där han menar att det engelska begreppet new religious movement inom 

akademiska kretsar har ersatt begreppet Cult men fortfarande behåller vissa negativa laddningar 

som fanns i det tidigare begreppet (Gallagher, 2008). Cult kan översättas till svenskans kult eller 

direkt sekt. Associationerna i det tidigare begreppet anspelar på kulturella föreställningar om 

grupper som är annorlunda från majoriteten och ”inte som oss”.  

I läromedel för gymnasieskolan finns även tendenser till generaliseringar som kan ge 

missvisande bilder av vissa grupperingar som definieras som nyreligiösa. Ett exempel på en grov 

generalisering som kan ge missvisande bilder är hur författarna i boken Religionskunskap skriven av 

Sten Rohde och Bo Nylund genom ett enda representerande fotografi med förklarande text 

framställer satanism som en uniform gruppering till vilken man kan koppla fenomen som 

kyrkobränder och gravplundringar (Rohde & Nylund, 1999, s. 238). Detta väcker frågor om hur 

senare använda kursböcker på gymnasienivå publicerade efter 2011 (då Lgr11 och Gy11 trädde i 

kraft) framställer nyreligiösa rörelser i de fall då de gör anspråk på att förhålla sig till 

gymnasieskolans läroplan, egalitära värdegrund och aktuella ämnesplaner, vilket studien syftar till 

att belysa. 
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3 Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten består av två olika delar. Den första delen avser tidigare forskning som dels 

innehåller en fördjupad bild av nya religiösa rörelser. I sammanhanget är det givetvis viktigt att 

skapa en förståelse för vad nya religiösa rörelser kan åsyfta och förklara olika begrepp. Under det 

här avsnittet presenteras kort debatten om begreppen nya religiösa rörelser och sekter där det på 

forskningsområdet råder en del delade meningar. För att snäva in perspektivet redogörs även för 

några områden där läromedelsanalysen är central. 

Den andra delen kommer avse litteratur som är relevant när det kommer till, för uppsatsen 

intressanta, teoretiska perspektiv. Dessa presenteras på ett övergripande plan men också i form av 

mer specifika analysverktyg. 

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Ett värderande språk 

Begreppet nya religiösa rörelser är på flera sätt problematiskt. Det menar Liselotte Frisk, professor i 

religionshistoria och som under de senaste två decennierna bedrivit forskning inom området. En 

problematisk aspekt är först och främst ordet nya i begreppet.  Hon pekar på att ordet nya i 

beskrivningen är problematiskt eftersom ordet ny är något relativt, vilket också betyder att de 

någon gång måste bli gamla. Och hur bestäms då vad som är nytt och gammalt? Dessutom menar 

hon vidare, är de kanske inte alls nya i sig utan snarare i en specifik svensk kontext. Hare 

Krishna-rörelsen (ISKCON), till exempel, har till exempel flera hundra år av rötter när det 

kommer till den egna kulturen. Hon diskuterar även innebörden av ordet religiös och vad detta 

egentligen innebär. Inom vissa av de rörelser som många skulle definiera som nyreligiösa, 

behöver inte alls den uppfattningen finnas och som exempel på detta tar hon Osho-rörelsen där 

medlemmarna vanligen inte ser sig som religiösa (Frisk, 1998, s. 11-13). Frisks egen utgångspunkt 

angående begreppet är att hon använder religiös “så länge det, på någon nivå av rörelsen eller 

företeelsen, ges svar på existentiella frågor” (Frisk, 1998, s. 13). Ordet rörelse, menar hon, är 

också tvetydigt eftersom det indikerar att det handlar om någon typ av organisation. Svårt att 

bedöma blir då hur hög grad av organisation som krävs för att den ska kunna kallas för en ny 

religiös rörelse (Frisk, 1998, s. 13-14). 

Viktigt är att Frisks resonemang avser icke-kristna rörelser, något som givetvis påverkar 

hennes beskrivningar av dem eftersom de därmed inte gör anspråk på beskriva nya religiösa 

rörelser i vidare mening utan i en begränsad. Även om hon betonar att nya religiösa rörelser och 

nyreligiositet är paraplybegrepp som innefattar en rad olika rörelser som kan skilja sig mycket åt 

från varandra, och där generaliseringar i största möjliga mån måste undvikas, ger hon ändå en 
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beskrivning av vad de skulle kunna sägas ha för gemensamma drag. Först och främst menar hon 

att rörelserna på något sätt knyter an till den vetenskapliga världsbilden där det både finns 

exempel på de som anammat vetenskapens framsteg och de som fjärmat sig från den. Ett 

exempel är hur Scientologi-kyrkan använder teknologiska begrepp i sin andliga vägledning eller 

hur ISKCON, eller Hare Krishna-rörelsen, istället polemiserar mot det moderna samhället. Nästa 

gemensamma område beskriver hon är fokus på individualismen där självförverkligande och den 

egna upplevelsen står i fokus snarare än trosföreställningar. Vidare handlar det sista området om 

att det ofta finns en positiv uppfattning till världen, kroppen och det materiella. Inom vissa New 

Age-strömningar kan till exempel materiella tillgångar uppfattas som ett tecken på att någon 

befinner sig i harmoni med det gudomliga (Frisk, 1998, s. 17-20). 

Frisk avstår från att benämna rörelserna med begreppet sekt eftersom hon anser att de 

definitionsansatser av begreppet som gjorts ofta inte motsvarar de nya religiösa rörelser de avser 

beskriva. Dessutom påpekar hon att begreppet överlag innehar negativa associationer och 

därmed finner hon det onödigt att använda begreppet (Frisk, 1998, s. 14). Av en annan åsikt är 

däremot Karl-Erik Nylund, präst i Svenska kyrkan och forskare, som trots en medvetenhet om 

sektbegreppets negativa konnotationer inte räds att använda det systematiskt. Dessutom påpekar 

han att det i alla kyrkor, och i alla organisationer finns vissa sektioda drag utifrån definitionen:  

[s]ekt: En religiös eller annan rörelse som avviker kutrurellt, socialt, och religiöst från den rådande 

och allmänt accepterande strukturen. En sekt har ett unikt budskap och godkänner inte andras 

tolkningar eller värderingar av det religiösa budskapet (Nylynd, 2004, s. 39). 

Hur som helst är han ändå explicit när det kommer till medvetenheten om att ingen rörelse vill se 

den egna organisationen som en sekt och känner inte heller igen sig i beskrivningarna av 

fenomenet. Dock menar han att ordet inte används i negativ bemärkelse inom religionssociologin 

utan bara i beskrivande syfte. Begrepp som föreslagits av andra forskare, till exempel ny religiös 

rörelse, motsätter han sig av samma anledning som den problematik som Frisk (1998) diskuterat, 

det vill säga att nya religiösa rörelser inte alltid är särskilt nya där ISKCON återigen får agera 

exempel (Nylynd, 2004, s. 37).  

Meningsskiljaktigheterna i begreppsfrågan är inte den här studiens syfte att närmare utreda 

men däremot är diskussionen viktigt att ta i beaktande eftersom den belyser det faktum att det i 

begreppen finns en värdeladdning. Sektbegreppet har således i större utsträckning en mer negativ 

laddning än begreppet nya religiösa rörelser vilket också kommer få betydelse i analysen av de 

läromedel föremål för analys i den här studien. Att begreppet sekt används i läromedlen bidrar då 

vidare att den negativa värdeladdningen även appliceras på de nya religiösa rörelserna vilket i sin 

tur ger en missvisande bild av dem. 

Olav Hammer & Mikael Rothstein (2012) har publicerat verket The Cambridge Companion to New 

Religious Movements. Detta verk ger en utförlig översikt över de rörelser som idag går under det 

anglosaxiska begreppet New Religious Movements (NRM).  
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Verket innehåller diskussion om roten till begreppet nya religiösa rörelser och ger förklaringar 

till dess starka band till begreppet sekt eller cult såsom det heter i den engelsktalande världen och 

menar att detta begrepp fått en negativ laddning och har centreras kring föreställningar kring 

dessa rörelser som potentiella hot mot samhället (Hammer & Rothstein, 2012, s. 2). Diskussionen 

i fråga är högst relevant för vår studie eftersom den ger intressanta perspektiv på diskussionen 

kring dessa begrepp. En central tes i detta verk är att nya religiösa rörelser ofta ses som 

kontroversiella fenomen vilka har ett absolut ledarskap eller slutna tendenser, vilket inte är 

exklusivt sant för de nya religiösa rörelserna då det även finns tendenser inom mer accepterade 

rörelser vilka kan uppvisa slutenhet eller absoluta ledarskap. Detta kan ytterligare problematiseras 

då religioner som idag är världsreligioner i sin ungdom uppvisade liknande tendenser till ett och 

oomtvistat ledarskap i form Islams Muhammed eller kristendomens Jesus, där ledarskapet på 

olika sätt ansågs vara av en högre gudomlig auktoritet (Hammer & Rothstein, 2012, s. 3).  

Verket tar även upp det problematiska med att destruktiva rörelser som Folkets tempel eller 

Aum Shinrikyo, ibland får representera den stora kroppen av unga rörelser i vår tid (Hammer & 

Rothstein, 2012, s. 3). 

3.1.2 Läromedelsanalys 

Masoud Kamali diskuterar hur bilden av de andra konstrueras i skolböcker där ett vi- och dem-

perspektiv, utifrån en svensk kontext, antas utan att problematiseras. Som exempel tar han islam, 

som studier alltså visar, ofta ges en snedvriden bild (SOU, 2006, s. 50). I sammanhanget talar han 

om detta i termer av begreppet andrafiering och hur detta bidrar till att reproducera 

maktförhållanden. Detta sker, menar han, bland annat i utbildningssystemet: ”det finns en 

ömsesidig relation mellan utbildningssystemet och samhället i övrigt när det gäller 

vidmakthållandet av diskriminerande föreställningar om 'de andra'” (Kamali, 2006, s. 47). Hur 

bilden av de andra då skapas läromedlen är viktigt att sätta fingret på och diskutera eftersom den 

är en del i upprätthållandet av diskriminerande processer i samhället. Begreppet andrafiering 

redogörs närmare för i samband med Marcussons (2009) forskningsstudie nedan. 

Konstruktionen av andrafiering är även något som diskuteras i Jonas Otterbecks (2005) 

läromedelsstudie What is reasonable to demand? som syftar till att belysa hur Islam skildras i sju 

läroböcker vilka använts inom Religionskunskap A. Studien är intressant eftersom den innehåller 

en diskussion kring vad som är rimligt att kräva utifrån läromedel som genre. Otterbecks (2005) 

slutsats är bland annat att författare till läroböckerna han undersökt generellt kan vara tydligare 

med vems tolkning eller perspektiv av tro och praxis som förs fram och att det åskådliggörs hur 

denna tolkning hänger ihop med maktaspekten, det vill säga vilka tolkningar som gynnas och 

vilka som missgynnas. Otterbeck (2005) menar även att det tydligare kan åskådliggöras att 

författarna gjort ett urval av fakta och tydligare klargöra att det finns utelämnad information som 

skulle kunna ha vart intressant, för att undvika att läsaren tar för givet att faktan som finns i 

framställningen är den enda som är nämnvärd. I artikeln diskuteras även att olika fördomar i 
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texterna på olika sätt förstärks, istället för att problematiseras, vilket Otterbeck (2005) ser som 

problematiskt. Artikeln uppehåller sig alltså kring att diskutera problematik i framställningen av 

islam och problematiska tendenser i texterna. 

Niklas Ammert är redaktör för boken Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik (2011) 

vilken är tillägnad läromedelsanalys utifrån olika perspektiv och ämnesområden. Boken innehåller 

ingående diskussioner kring vad som krävs av läroboken som genre vilket till viss del är ett 

producenternas perspektiv på läromedlet vilket är intressant för att enklare kunna förstå genren i 

materialet och problematisera analysen.   

David Whitling & Malin Kågerman Hansén bidrar här med för studien intressanta perspektiv 

på de beslut och överväganden som läromedelsförfattare måste handskas med vad gäller 

elevernas ålder och kognitiva nivåer (Whitling & Kågerman, 2011, s. 87-114). Ett annat relevant 

inslag i boken är Lena Lindhs och Boel Söderbergs inslag där de diskuterar lärobokens 

problematik när det kommer till hur fakta presenteras för att den ska bli begriplig för eleverna 

(Lindh & Söderberg, 2011 s. 193-217). De menar till exempel att läromedelsförfattaren måste 

komprimera en stor mängd fakta som ska rymmas på ett mycket litet antal sidor. Detta innebär 

att författaren måste skriva mycket ekonomiskt, något som i värsta fall kan leda till att den i brist 

på kontextualiseringar och konkreta exempel blir obegripbar. Lösningen på problemet, menar de, 

är antingen att låta en beskrivning eller förklaring få det utrymme det behöver för att på få en 

rättvis beskrivning, eller att helt enkelt låta bli att ta med den över huvud taget (Lindh & 

Söderberg, 2011, s. 194-197).  

 

3.1.3 Andrafierande konstruktioner 

Helena Marcusson har gjort kvalitativa textanalyser av nyandlighet i åtta läroböcker i ämnet 

religionskunskap för gymnasieskolan, vilka hon redogör för i den vetenskapliga tidskriften Aura 

vilken är specialiserad på fältet som avser nya religiösa rörelser (Marcusson, 2009, s. 104-117).  

I artikeln diskuterar hon tidigare forskning relevant för ämnet, bland annat den ovan nämnda 

Kamalis studie, som behandlar fenomenet andrafiering. Begreppet har enligt henne förmodligen 

mest används i sammanhang där rasism är i fokus. Andrafiering, menar hon vidare, ”handlar [...] 

om att kunskap och makt är tätt sammankopplade begrepp som genererar ett vi och dem-

tänkande och skapar kategorier av normalitet kontra anormalitet” (Marcusson, 2009, s. 108). 

 Därför verkar det enligt henne också vara ett fruktbart begrepp när det kommer till 

beskrivningarna av nyandlighet i läromedlen och kommer, menar hon, till uttryck på några olika 

sätt:  

För det första menar hon att nyandlighetens i det analyserade materialet framställs som 

särarten medan kristendomen får stå för den etablerade normen. Rörelserna beskrivs till exempel 

utifrån vad de inte är snarare än utifrån vad de är, eller så beskrivs de som udda i jämförelse med 

det med kristendomen förknippade normala: hennes exempel visar hur en lärobok tar upp vilka 
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kristna högtider som Jehovas Vittnen inte firar (Marcusson, 2009, s. 109-110). Detta är 

anmärkningsvärt eftersom det indikerar att kristendomen är den normativa religionen som får 

agera utgångspunkt och måttstock.  

För det andra menar hon att texterna som behandlar de nyandliga rörelserna tenderar att vara 

generaliserande och de olika grupperna framstår som homogena och beskrivningarna av dem 

nyanseras inte. För att exemplifiera detta tar hon upp det faktum att satanismen ofta beskrivs 

som en religion öppen för våld, något som ju inte alls behöver vara fallet för alla grupper som 

kallar sig satanister. Hon menar att det finns en tendens i läromedlen att generalisera och lyfta 

fram vissa kriminella dåd utförda av en minoritet men som fått uppmärksamhet i media. Detta 

jämför hon med att beskrivningar av kristendomen i läromedel enbart skulle fokusera på radikala 

anitabort-anhängare i USA. I kombination med ett ständigt återkommande till pronomenet man 

bidrar det också ytterligare till textens generaliserande art (Marcusson, 2009, s. 111). Bilden blir 

därigenom mycket förenklad, och därmed missvisande, när det kommer till skildringen av de nya 

religiösa rörelserna i fråga. 

För det tredje fortsätter hon i viss mån på temat generalisering när hon belyser det starka 

fokus på sektdebatten och vad sekter kan tänkas göra med sökande människor. Här menar hon 

att det finns en skevhet i det selektiva urvalet av vem eller vilka som får komma till tals där 

antikultgrupper som FRI får mest utrymme. Sällan är det någon med ett inifrånperspektiv som få 

komma till tals och om det så är fallet handlar det ofta om någon som lämnat en rörelse med 

mycket dåliga erfarenheter. Vanligt är istället att beskrivningarna har ett utifrånperspektiv där 

andra (media/religionsforskare) uttalar sig om de olika rörelserna, snarare än människor som 

faktiskt identifierar sig med livsåskådningen i fråga. Återigen gör hon en jämförelse med hur 

kristendomen, eller islam för den delen, vanligtvis skildras; hur skulle reaktionerna bli om dessa 

religioner beskrevs av personer som lämnat dessa trosinriktningar och som berättade hemska 

berättelser om dem och dess ledare (Marcusson, 2009, s. 112-113).  

För oss är Marcussons (2009) studie en självklar utgångspunkt i vår analys eftersom tematik 

och material är så lika. Resultaten i Marcussons (2009) undersökning fungerar därför på flera sätt 

som stöd och riktlinjer i analysen vi gör.  

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

3.2.1 Diskursanalys 

Studiens teoretiska perspektiv är mångperspektivistiskt men med ett teoretiskt skelett inspirerat 

av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys med idéer om ett mångperspektivistiskt närmande 

av materialet i tre dimensioner. Utgångspunkt är framförallt tagen i Winther, Jørgenssen & 

Phillips (2000, s. 72 ff) men även med intryck från Fairclough (1992) själv. Faircloughs 

diskursanalys kan ses som en sorts kritisk diskursanalys som tar fasta på att diskurs fungerar 
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ideologisk genom antagandet om att diskurs skapar och upprätthåller maktförhållanden mellan 

olika sociala grupper. Detta är en aspekt ur vilken den kritiska diskursanaysen utkristaliserar sig 

från perspektivet på makt (idén om en maktregim som är produktiv och diskursskapande) som i 

huvudsak ligger nära Foucault, (Winther, Jørgenssen & Phillips, 2000, s. 20), vilket redogörs för 

nedan.  

De tre dimensionerna som vi undersöker med hjälp av Faircloughs diskursanalytiska modell är 

1) den språkliga (lingvistiska) dimensionen, det vill säga lingvistiska strukturer i läromedlen, 2) 

den diskursiva dimensionen (vilken uttrycks i de diskursiva praktiker inom en större social praktik 

som ägnar sig åt produktion och konsumtion av text och innefattar en hegemonisk kamp), vilken 

redogörs för nedan 3) den sociala praktiken (diskursernas kontext, eller diskursordning, inom 

vilken den diskursiva (hegemoniska) kampen sker, vilken mer specifikt utgör gymnasieskolan som 

institution) (Winther, Jørgenssen & Phillips, 2000, s. 74). Mer specifikt så börjar analysen i 

lingvistiska strukturer, lyfts till ett inringande av diskurser för att sedan diskuteras hur en 

hegemonisk, eller diskursiv kamp påverkar den sociala praktiken skolans nivå. Dessa olika 

dimensioner fungerar kompletterande och ger möjligheten att få ett helhetsperspektiv på en 

diskursiv förändring. 

I den rent språkliga analysen av materialet, den så kallade första dimensionen, tar vi hänsyn till 

det som är uttalat i texten, dock bör det även klargöras vilka begrepp som nyttjas i enlighet med 

Faircloughs verktyg för att finna underliggande strukturer i språket. Vad gäller den lingvistiska 

analysen av vad som är latent är bland annat transitivitet centralt, där en ser hur olika skeenden 

relaterar till subjekt och objekt i språkets satser vilket kan visa på mönster som exempelvis kan 

frånta ansvar eller agens från en agent. I den passiva satsen ”Hans blev igår avskedad”, fråntas 

agenten i fråga ansvaret, vilket inte skulle kunna utläsas formulerat i aktiv form: "Jörgen 

Andersson avskedade Hans igår" (Fairclough, 1992, s. 178). Ett annat begrepp som nyttjats är 

modalitet vilket fångar på vilket sätt ett påstående uttrycks, hur pass säker (hur pass hög affinitet 

med påståendet) en författare är kring ett påstående hen formulerar och visar exempelvis 

huruvida hen tar hänsyn till att det finns olika tolkningar och andra sanningsanspråk; till exempel 

uttrycker ett påstående som ”Hans har misskött sitt arbete det senaste året” större säkerhet och 

utelämnar färre tolkningar än ”Hans kan ha/sägs ha misskött sitt arbete under det senaste året”. 

Modalitet kan också vara olika sätt att uttrycka författarens auktoritet genom att till exempel 

formulera satsen: ”Vi anser att det så föreligger”. (Winther, Jørgensen & Phillips 2000, s 87-88).  

Hur metaforer används i texten är ett annat analytiskt verktyg som kommer att nyttjas. 

Fairclough (1992, s. 194) menar att val av metaforer för att beskriva olika företeelser har en 

funktion för att strukturera utifrån olika perspektiv för hur vi ser på verkligheten och ibland är så 

inrotade i kulturen att vi inte reflekterar över dem. Detta kan exemplifieras genom skillnaden i att 

kalla Grekland för Civilisationens vagga till skillnad från om man skulle benämna landet 

semesterparadiset, där det förra mer anknyter till ett kunskapsmässigt historiskt perspektiv medan 
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det senare hör hemma i mer allmänvärldsliga, eller kanske kommersiella sammanhang. I den här 

studien har begreppet vidgats till att även innefatta liknelser.  

Fairclough föreslår även ett verktyg för att analysera hur ett resonemangs mening formuleras 

och menar att man på olika sätt kan formulera ett resonemang och genom olika formuleringar 

kan ge uttryck för olika perspektiv (i förlängningen diskurser) och skapa olika tolkningar 

(Fairclough, 1992, s. 190). Detta kan exemplifieras genom att det exempelvis finns en skillnad i 

att skriva syftet med undersökningen är att lokalisera potentiella tromboser för att påvisa potentiella trauman 

(medicinsk diskurs) i kontrast till i undersökningen kommer vi att försöka hitta om det finns blodproppar i 

kärlen som uppstått på grund av en yttre skada (en mer utommedicinsk konversationsmässig diskurs) 

(Fairclough, 1992, s. 190). Dessa språkliga strukturer används för att kunna ringa in diskurser och 

slutligen ställa det mot hur detta påverkar den sociala praktiken som finns i undersökningens 

studieobjekt. Materialet som en språklig produktion analyseras som tillhörande genren läromedel 

inom den sociala praktiken (Winther, Jørgensen & Phillips, 2000, s. 73), och som material som 

således har en viss utformning, bygger på en viss tradition för att nyttjas inom ett pedagogiskt 

sammanhang. 

Det bör tydligare klargöras hur denna lingvistiska analys används för att förstå de andra 

dimensionerna. Generellt sett utgår en inom ett diskursanalytiskt perspektiv ifrån att språket har 

en konstruerande roll och är ett medium genom vilket vi betraktar världen. En diskurs kan 

således beskrivas som en språklig enhet vilken skapar ett visst perspektiv på världen och på den 

egna identiteten. Faircloughs modell utgår ifrån att diskurs både är konstituerande och 

konstituerad, vilket innebär att diskurs både skapar förståelsen av verkligheten medan den aktivt 

är “skapad” och återskapad av människor inom olika sociala praktiker, vilket också gör att de 

diskursiva delarna (diskursiv praktik) av en social praktik är mer eller mindre föränderlig och 

dynamisk då det hela tiden finns ett aktivt skapande och återskapande. Den diskursiva 

dimensionen kan här sägas vara en meningsfull länk mellan den textmässiga och den sociala 

praktikens dimension, vilken är föränderlig (Winther, Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75). 

Diskurserna inom en diskursiv praktik kan även innehålla vissa ideologiska aspekter 

(maktförhållanden), där ideologi anses kunna leta sig in diskurserna och förstärker då ett visst 

maktförhållande mellan olika grupper alternativt utmanar dem genom att man inom den 

diskursiva praktiken använder diskurser på ett nytt sätt (Winter, Jorgenssen & Phillips, 2000, s. 

79-80), vilket för oss till ett för studien centralt verktyg.   

  Det centrala verktyget kommer just ur denna förståelse av diskurs och den diskursiva 

praktiken som något som är föränderligt. Då olika diskurser kan finnas inom den diskursiva 

praktiken finns det en diskursiv ”konkurrens” (vår metafor) och en diskursiv förändring vilket i 

ett större perspektiv i slutändan påverkar den sociala praktiken, vilket ger detta verktyg för att se 

tendenser till diskursiv konkurrens och förändring inom den sociala praktiken. Detta med 

teoretiska antaganden om att den diskursiva praktiken strävar efter att bli så enhetlig som möjligt 

men trots detta är den ständigt föremål för denna förändring, vilket inom Faircloughs perspektiv 
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kallas för hegemoni. Hegemoni skulle kunna beskrivas som tillståndet då ett visst perspektiv på 

världen är någorlunda stabilt och vedertaget inom en diskursiv praktik inom exempelvis skolan. 

Hegemonin är dock utifrån detta perspektiv alltid instabil och föränderlig, vilket ger verktyget för 

att förstå diskursiv förändring inom ramen för den diskursiva och slutligen den sociala praktiken 

eftersom denna hegemoni, detta konsensus omförhandlas. Hegemonin reproduceras eller 

utmanas nämligen ständigt genom vad som kan benämnas artikuleringar, det vill säga 

förstärkande av olika diskursers betydelsetolkningar av olika språkliga representationer av 

fenomen inom praktiken (Winther, Jørgensen & Phillips 2000, s. 80). Diskurser kan sägas 

utmanas regelbundet genom att andra diskursers betydelser letar sig in genom annorlunda 

artikuleringar och här är flytande signifikanter (ord vars betydelse används inom flera diskurser men 

med olika betydelser) ett användbart begrepp som är hämtat ur diskursteori med rötter i Laclau & 

Mouffes arbeten (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 32-36) men vilket kan översättas till 

Faircloughs perspektiv.  

Då Fairclough menar att diskursanalysen även måste ta hänsyn till den sociala praktiken inom 

vilken diskursen befinner sig, för att se hur diskursen påverkar ideologi och hur den förändrar eller 

återskapar sociala mönster (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 90) så finns intryck från den 

franska forskaren Michael Foucaults begreppsapparat och verktygslåda. Detta i syfte att analysera 

makt och hur det hänger ihop med sanning, kunskap och normalitet. 

 

3.2.2 Normalitet som uttryck för makt 

I Michael Foucaults verk Övervakning och straff (1974) anläggs olika perspektiv på makt och 

normalitet. Foucault diskuterar en europeisk utveckling av en unik form av makt som styrs av 

normaliteten som maktfaktor. Denna makt är ett system av makt som växer fram genom olika 

makttekniker i samhället inom olika institutioner och alltså inget som medvetet implementeras. 

Makten stadfästs genom disciplinen som mekanism, vilken är en nedbrytning och ett 

återskapande av den mänskliga kroppen enligt en viss norm (Foucault, 1997, s.159-166). På detta 

vis kan makten sägas vara produktiv och skapar de som är utsatta för makten, den skapar sätt att 

föra sig, sätt att leva och interagera. Inom detta maktsystem är det de individuella uttrycken hos 

den som påverkas av makten utifrån hur den bäst lever upp till normen som är i fokus, snarare än 

att maktutövarens individualitet som tidigare hade vart fallet.   

Foucault (1974) menar att detta institutionella system får sitt tidigaste uttryck i det moderna 

fängelset och slår igenom även i andra institutioner som skolan och sjukvården. Detta utvecklas 

till ett panoptiskt system som övergår slutna institutioner och som genomsyrar hela samhället, där 

en “övervakning” (vårt citationstecken) konstant sker (Foucault, 1974, s. 228 ff). I ett panoptiskt 

system är de olika subjekten ständigt bevakade, i meningen att det hos subjekten finns en illusion 

av att de är övervakade. Detta leder till att de inrättar sig efter normerna i olika sammanhang och 

konstellationer oavsett om de faktiskt är bevakade eller inte. Subjekten producerar på detta vis 
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alltså maktens norm på egen hand utan en tvingande närvaro. Begreppen som nyttjas i denna 

studie är hur makten tar sig uttryck genom normalitet medan de mer tekniska termerna som 

maktteknik eller disciplin inom teorin inte operationaliseras utan mer syftar till att förstå sambandet 

mellan makt och normalitet.  

Denna maktsyn är intressant för studien eftersom det finns ett tydligt normsystem inom 

skolan vilket vårt undersökta material är avsett att vara enligt med. Detta normsystem, som 

främst uttrycks i skollag, läroplaner, kursplaner samt lokala bestämmelser, innehåller värderingar 

vilka blir normer för skolans verksamhet och undervisningens innehåll. Således kan en bland 

annat läsa i läroplanen för gymnasieskolan, Gy11, att ett mål för utbildningen är att eleven “kan 

göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter” (Gy11, 2011, s. 11), vilket 

visar på en norm där demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter ska ligga till grund för 

medvetna ställningstaganden. Denna fostrande roll avser att förbereda elever för samhällslivet 

och här är det uppenbart att detta normsystem är grundstenar i vårt samhälle i stort. Om detta 

normsystem kan sägas vara fundamentalt och samhällsförberedande, så är det för studien 

intressant att se till hur de olika strömningarna av idéer behandlas inom läromedlen, eftersom de 

förväntas behandlas utifrån detta normsystem. Nu bör det dock klargöras att läroböckerna gör 

anspråk på att var anpassade för olika ämnen eller kurser men inte granskas av staten (Marcusson, 

2009, s. 106), vilket visar att läroboken svårligen kan ses som ett direkt uttryck för makten, men 

ändå kan förväntas spegla dessa normer (Karlsson, 2011, s 45).  

Normer kan här ses som ett uttryck för kunskap och sanning, vad som är rätt och riktigt vilket 

har sin rot i denna makt. Makt skapar enligt Foucault således sanning till stor del diskursivt, 

sanning skapas av diskurs, vilket utifrån Foucault kan sägas vara en regelbundenhet som reglerar 

vad som anses ge mening, vad som är giltigt och sant (Winther, Jørgensen & Phillips, 2000, s. 20). 

Den här studien görs dock utifrån en kritisk diskursanalys i enlighet med Fairclough, som går att 

tillämpas tillsammans med Foucaults maktperspektiv. En skillnad mellan Fairclough och Foucault 

är just den generella bilden av makten. Foucault såg genom sina arbeten en kunskapsregim typiskt 

för var tid, en dominerande regim som diskursivt impregnerar sanning inom en kultursfär, medan 

senare diskursanalytiska teoribildningar, likt Fairclough, ofta ser flera konflikterande diskurser 

som förhandlar om sanningen och konstruktionen av verkligheten vilket är det relevanta 

perspektivet för den här studien (Winther, Jørgensen & Phillips, 2000, s. 20). Normer är här ett 

uttryck för tolkningsföreträde, och dessa maktens normer torde påverka hur dessa nya religiösa 

rörelser framställs. 
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3.2.3 Andrafiering: “de andra” betraktade ur ett normperspektiv 

Helena Marcussons (2009) studie som i samma linje problematiserar relationen mellan vedertagen 

norm och makt får givet en viktig roll i det här arbetet. Att Marcusson (2009) är en självklar 

utgångspunkt beror på att vårt ämnesområde och angreppssätt liknar hennes.  

Andrafiering som begrepp och utgångspunkt är ett användbart verktyg inom det 

diskursteoretiska perspektivet som ovan utkristalliserats eftersom utgångpunkten är att diskurs 

skapar och upprätthåller maktförhållanden mellan olika grupper. Genom att använda ett 

andrafierande språk i läromedlen utformas inte bara en viss typ av glasögon varigenom ett visst 

perspektiv blir rådande utan det konstitutierar även, eller omkonstituerar, rådande 

maktförhållanden. Andrafiering, som alltså skapas genom konstruktioner av perspektiv utifrån en 

outtalad norm, bidrar till att ge en förenklad och förvrängd en bild av världen.  

Den rådande hegemonin är dock, som ovan nämnt, ständigt föremål för omförhandling och 

det finns därmed både andrafierande och inkluderande förklaringsmodeller för hur världen 

beskrivs och därmed konstrueras. Marcusson (2009), liksom vi, analyserar hur andrafiering 

kommer till uttryck i olika läromedel. Med ett antagande om en sammanlänkning mellan norm 

och makt där ett andrafierande språkbruk bidrar till att upprätthålla normen, är det således högst 

intressant att analysera om, och i så fall hur, den konstrueras i läromedlen. 

Marcussons (2009) forskning på området avser läromedel reviderade före reformen Lgr11. 

Eftersom det alltså bedrivits forskning på området är det således av intresse att studera 

nyupplagor eller upplagor reviderade efter reformen förhåller sig till de tidigare resultaten.  
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur nya religiösa rörelser konstrueras och framställs i tre 

läroböcker i Religionskunskap i gymnasieskolan efter läroplansreformen Lgr11 trädde i kraft. Vårt 

syfte belyses genom följande frågeställningar som preciserar studieobjektet: 

 

 Hur definierar författarna begreppet nya religiösa rörelser i de tre läroböckerna? 

 

 På vilket sätt konstrueras diskurser när det kommer till temat nya religiösa rörelser? 

 

 Hur sker konstruktionerna av diskurser kring nya religiösa rörelser i läroböckerna med 

avseende på andrafiering?  
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5 Metod 

5.1 Urval 

Urvalet av material för analys har skett utifrån avsikten att skapa en så stor bredd som möjligt, där 

tre böcker har valts med tanke på vårt studieobjekt och omfattningen av studien. För det första 

har de läromedel som valts gjort anspråk på att vara anpassade för ämnesplanerna för Religion 1 

samt 2 efter 2011, vilka har en avgränsad del avsedd för dessa nya religiösa rörelser eftersom vissa 

läromedel för gymnasieskolan överhuvudtaget inte har med detta stoff, vilket egentligen inte 

krävs för kursen Religion 1, men bör inkluderas för fortsättningskursen. Att detta utgör ett 

avgränsat avsnitt är också positivt för analysen för syftet att kunna göra en djupare analys och 

enklare kunna analysera detta som ett specifikt tema i sin helhet och finna djupare strukturer i 

texten.  

Att böckerna dessutom gör anspråk på att vara anpassade för att nyttjas i gymnasieskolan ger 

ökade möjligheter för studien att analysera den utifrån vilket socialt sammanhang och vilken syfte 

det avser ha. För att få en bredd i urvalet har vi försökt att få en variation vad gäller när böckerna 

som första upplaga är publicerade för att kunna se om det finns skillnader i karaktär och 

presentation mellan vad som är nypublicerat och det som är reviderat i syfte att skapa en bredare 

diskussion.  

Böckerna har även valts efter omfattning på kapitlen i fråga. Omfånget är intressant eftersom 

det kan påverka presentationen av vad en menar kännetecknar nya religiösa rörelser/nyandlighet, 

där en kortare text möjligen torde vara mer översiktlig och generell i sin karaktär, medan en 

längre text möjligen torde innehålla mer detaljrikedom, mer diskussion och konkreta exempel.  

5.2 Material 

En bok i urvalet är Sten Elms och Birgitta Thulins lärobok Religion 1 (2012). Boken är enligt 

författarna själva är anpassad till Gy11 och till kursen Religionskunskap 1 (Elm & Thulin, 2012, s. 

1). Detta innebär att boken inte tar hänsyn till de nya religiösa rörelsernas starkare ställning i 

ämnesplanen som dock avser kursen Religionskunskap 2 (Skolverket, 2011). Boken erbjuder det 

minst omfattande avsnittet för stoffet nya religiösa rörelser men verkar förslå att det kan vara ett 

meningsfullt inslag även i Religionskunskap 1. Här finns även en fortsättningsbok kallad Religion 1 

& 2: Specialisering (Thulin & Elm, 2012) som har ett mer omfattande kapitel vad gäller nya 

religiösa rörelser. Anledningen till att vi valt Religion 1 (2012) är att den innehåller kortare texter, 

vilket torde ha en inverkan på hur innehållet presenteras. 

Nästa bok att bli föremål för analys är läroboken Under samma himmel (2013), skriven av Ola 

Björlin och Ulf Jämterud. Denna bok är som första upplaga utgiven under 2013 samt anpassad 



 

 

20 

 

för Religionskunskap 1 & 2 på gymnasienivå efter 2011 års läroplan. Den är alltså nyutgiven till 

skillnad från många andra populära böcker i bruk vilka reviderats efter läroplansreformen. Boken 

i fråga är den som har den mest omfattande delen för nya religiösa rörelser, närmare bestämt 34 

sidor.   

Läroboken Religion och sammanhang (Börge Ring, 2013) är den fjärde reviderade upplagan 

anpassad för Religion 1 samt 2. I omfattning ligger den nära Under samma himmel (2013), det vill 

säga drygt 30 sidors-avsnitt kring nya religiösa rörelser. I kapitlet “Nya religiösa rörelser” som vi 

här avser analysera finns ett något annorlunda fokus och upplägg i disposition och urval av 

innehåll. Eftersom vår ambition är att skapa största möjliga bredd i det, i viss mån knappa, 

material vi analyserar har vi utifrån dessa avvikelser göra boken till föremål för studien. 

5.2 Bearbetning och analys 

Bearbetningen av materialet sker med personliga kopior av vad som i helhet går under urvalet i 

läroböckerna, detta för syftet att kunna arbeta flexibelt, utan att behöva förhålla sig till särskilda 

lokaler eller tider och således kunnat arbeta väldigt nära texten. Detta möjliggör också att 

markeringar och kommentarer kan göras individuellt direkt i texten för att enklare kunna 

åskådliggöra tolkningsprocessen och kunna gå tillbaka vid tillfälle i syfte att kunna reflektera och 

ha ett omprövande förhållningssätt.    

Den konkreta bearbetningen av materialet i urval kan närmast beskrivas som en noggrann och 

metodisk läsning där en tolkning av helheten för analysen till enstaka delar i texten vilka sedan 

förstås utifrån denna helhet. Därav finns det en slags växelverkan mellan helheten och delarna 

vilket grundas i en ambition att göra en generös fullständig tolkning. Analysen och 

sammanställandet av resultat föregås således av en längre period av inläsning där vi försöker tolka 

materialet i sin helhet och försöker att se mönster i texten vilka framträder genom studieobjektet 

och det teoretiska perspektivet. 

De mönster som funnits i texten är avhängiga delstudien och de lite olika teoretiska verktygen. 

Analysen av definitionen av begreppet nya religiösa rörelser sker gemensamt och i stort på 

sammanfattande och ganska korta inledande avsnitt, där begreppet översiktligt definieras, där vi 

delvis genom dessa avsnitts mindre omfattning enklare kan föra en gemensam textbaserad 

diskussion kring dessa i delade nätdokument. Den tredimensionella diskursanalysen fokuserar på 

språkliga strukturer, vilket används för att ringa in diskurser, vilket sedan lyfts till den sociala 

praktikens nivå. Analysen av konstruktioner med avseende på andrafiering fokuserar mer på 

språkiga mönster och uttryckliga formuleringar vilka är intressanta vad gäller vad som får utgöra 

norm och vad som avviker från denna. Resultaten sammanställs sedan för sig för att sedan lyftas i 

diskussion kring det teoretiska perspektivets olika knutpunkter.    
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5.2 Reflektion över metod 

Studien tar främst fokus på att studera latenta och explicita budskap i läroböcker där dessa finns. 

Materialet analyseras som tillhörande genren läroböcker, avsedda för att vägleda och nyttjas av 

religionsdidaktiker och gymnasieelever inom skolverksamhet, där böckerna är avsedda att vara 

pedagogiska samt förenklade och generellt beskrivande.  

En anledning till ett något missvisande innehåll att stoffet i många avseenden måste förenklas 

för att eleverna över huvud taget ska kunna förstå det, eller ens bli intresserade av att försöka. 

Förenklingar och generaliseringar blir således ett nödvändigt inslag och är på ett sätt en del av 

själva genren av pedagogiska skäl. Lindh och Söderberg menar på att en kortfattad text, vilket 

läromedelstexterna ofta är, inte per automatik är lättläst. Vad som blir lättläst eller inte beror dels 

på var läsaren i fråga befinner sig kunskapsmässigt på området mer också om i vilken mån 

läromedelstexten konkretiserar, exemplifierar och personifierar i beskrivningarna (Lindh & 

Söderberg, 2011, s. 195, 202-210). Motsatsen till dessa sätt att presentera ny information skulle 

kunna sägas vara att generalisera. Tydligt blir alltså att huruvida läromedelstexten blir mer eller 

mindre bra är hänger på en balansgång. Generaliseringar är oundvikligt i förkortningar och 

förenklingar, som ju texten måste innehålla, men för grova generaliseringar kan i sin tur ge ett 

missvisande innehåll eller ännu värre, göra texten helt obegriplig. Det är därmed svårt att ta sig an 

litteraturen med för höga förväntningar på omfattning och fullständighet kring vad den beskriver; 

läromedel måste förstås utifrån de kontexter de är tänkta att nyttjas. 

Otterbeck (2005) menar att trots att en som utomstående kan ha svårt att förstå de ramar som 

finns för läroboksförfattare och vad dessa måste förhålla sig till, till exempel att läromedlet dels 

måste vara väldigt omfattande men samtidigt kort och koncist dels att det bör anknyta till en viss 

tradition för att vara konkurrenskraftigt på marknaden, så kan en ändå problematisera och ställa 

vissa krav på utvecklingar i texterna, såsom nyanseringar och reflektion kring olika perspektiv, 

som inte skulle förvanska vad som krävs av genren.  

Av värde att påpeka generellt kring analysen av materialet är att detta sker utifrån en tolkning, 

även om det är fråga om en teoretisk och metodisk bearbetning så är alltid resultat och analys 

givetvis avhängiga av forskarens egna arbete och tolkning av materialet (Gilje & Grimen, 2007, s. 

198). Genom att tolka materialet så reproducerar forskaren alltid en viss tolkning och är 

medskapare av ett visst perspektiv. 

Ett problem som kan uppstå i och med den här metoden är risken att fastna i 

tolkningsmönster som i slutändan blir missvisande. Den kvalitativa textanalysen kräver en 

öppenhet för tolkning av kontexten för att precisera en specifik betydelse och nyansera en helhet, 

vilket också är själva grunden inom hermeneutiken. Gilje och Grimen klargör i 

Samhällsvetenskapens förutsättningar den hermeneutiska grunden och menar att det viktiga är att inte 

fastna i ett visst perspektiv. Istället måste en inta ett prövande, omvärderande förhållningssätt där 

tolkning av såväl detaljer och textens helhet måste ske med ömsesidig hänsyn (Gilje & Grimen, 

2007, s. 199). 
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Det öppna förhållningssättet är något som också Winther Jørgensen och Phillips understryker 

i sitt resonemang om hur avgränsningen av diskurser kan gå till. De menar att även om en kan 

ringa in relevanta diskurser med hjälp av vad tidigare forskare undersökt på samma område, är 

det viktigt att inte låsa sig till tidigare perspektiv. Vid bearbetningen av materialet kanske en 

upptäcker nya relevanta diskurser vilka då måste tas i beaktande (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 137). Vad det konkret innebär för metoden är att det empiriska materialet kommer 

analyseras med en kritisk hållning till teorierna för att i största möjliga mån göra materialet 

rättvisa. 

Den kritiska diskursanalysens syfte är vidare att belysa lingvistisk-diskursiva mönster hos 

kulturella och sociala fenomen eftersom just dessa anses konstituera den sociala verkligheten 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67). Därför är det också viktigt just att språkbruket 

analyseras empiriskt i det sociala sammanhang som det är en del av (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 68). När det kommer till läromedelsanalysen innebär detta i praktiken att det är 

lärobokens text i sig som ger ramen för vad som ska analyseras, utifrån det sociala sammanhang 

den är en del av. Den tredje dimensionen av den kritiska diskursanalysen har vi valt att beröra i 

diskussionen då detta har en högre översiktlig analytisk nivå där fynden i empirin ses i 

sammanhanget den sociala praktiken, vilket ställs mot forskningsläget.  

För att få en ytterligare dimension på studien har vi även valt att analysera materialet utifrån 

observationer som tidigare forskare gjort på ett liknande område, det vill säga en granskning av 

hur nya religiösa rörelser konstrueras, där det framkommit att det funnits tendenser en 

andrafiering, till exempel genom vi- och dem-konstruktioner, starka generaliseringar och 

kristocentrism. Hur diskurser och andrafiering konstrueras får betydelse med avseende på 

Focaults (1974) resonemang om makt som tätt sammanlänkat med det som i en viss kontext 

anses vara normativt.   
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6 Analys och resultat 

Analysen är strukturerad utefter varje enskild lärobok. Resultaten av analyserna, och således 

belysandet av respektive frågeställningar, presenteras enskilt i tre separata avsnitt under varje 

lärobok.    

6.1 Religion 1 

6.1.1 Begreppet Nya religiösa rörelser 

Avsnittet som behandlar temat nya religiösa rörelser i boken är mycket kort. Av bokens totala 

omfång på 168 sidor tillägnas fem av dessa området i fråga. I innehållsförteckningen går att utläsa 

att de nya religiösa rörelserna finns att hitta i kapitlet ”7 Livsåskådningar”. De underrubriker som 

tillhör kapitlet är: ”Nyandliga rörelser”, ”Vad är en sekt”, ”Bibelinspirerade rörelser”, 

Österländskt påverkade rörelser”, ”New age” och ”Livsåskådningar och privatreligiositet” (Elm 

& Thulin, 2012, s. 3). Att innehållet i ett kapitel med fler underrubriker än antal sidor blir ganska 

översiktligt är ofrånkomligt. Innehållsförteckningen säger också mer om hållningen till temat. Att 

kapitlets huvudrubrik är ”Livsåskådningar” indikerar genast att det är ett tema som har starkare 

anknytning till den privata religiositeten snarare än till religion i den mer traditionella 

bemärkelsen. Enligt nationalencyklopedin kan begreppet livsåskådning definieras i enlighet med 

“de mer eller mindre systematiserade svar människor ger på grundläggande frågor om livets 

mening och om verklighetens innersta natur” (www.ne.se, 140505). En livsåskådning är alltså 

något som varje människa har oavsett om personen är buddhist, jude eller ateist. De nya religiösa 

rörelserna får i kapitlet alltså en stark koppling till livsåskådningsbegreppet.  

En översiktlig begreppsdefinition börjar vidare med synkretism. Författarna ger en möjlig 

förklaring till uppkomsten av nya religiösa rörelser genom att likna dagens situation med 

globalisering och starkt internationellt utbyte vid vad som skedde då en i romarriket möte och 

anammade vitt skilda kulturer och religiösa uttryck genom rikets erövringar under den period då 

detta utövade ett stort inflytande i världen. (Elm & Thulin, 2012, s. 105). Således beskrivs 

nyandlighet i detta avseende möjligen vara uttryck för synkretism i mötet mellan olika kulturer 

och religioner. En alternativ förklaring är att nya religiösa rörelser är en effekt av stark 

individualisering och ett sorts substitut för samhällelig samhörighet (förlusten av en släktkänsla) 

och även familjen (Elm & Thulin, 2012, s. 106). Vad som med säkerhet uttrycks är att de nya 

religiösa rörelserna som uppstod kring 60-talet i stort uppstått kring en karismatisk ledare: “De 

gamla etablerade religionerna och ideologierna upplevdes av ungdomsgruppen som ointressanta 

och formella och de hade för lite att erbjuda. Religiösa grupperingar med karismatiska ledare gav 

den inspiration som de gamla religionerna inte klarade av” (Elm & Thulin, s. 106). 

http://www.ne.se/
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6.1.2  Lingvistiska och diskursiva dimensioner i Religion 1 

I det totala urvalet av material har två diskurser identifierats vilka kan beskrivas som olika sätt att 

förstå dessa rörelser. Den första benämns den religionsvetenskapliga diskursen, vilken har betydelser 

som har sin grund i ett mer vetenskapligt, neutralt närmande. Den andra diskursen kallar vi den 

mediala diskursen vilken mer är utomvetenskaplig och nyttjar andra betydelser som ofta baseras på 

negativt laddade aspekter vilka anses vara generella vilka härrör från föreställningar om vad som 

generellt är socialt acceptabelt och vad som i sin tur ses som annorlunda eller främmande.  

En flytande signifikant som kan identifieras och som finns inom båda dessa diskurser och med 

skilda betydelser är just begreppet sekt. Inom en religionsvetenskaplig diskurs är termen sekt mer 

exklusiv, där en sekt först och främst är en sluten social grupp som samlas kring en idé om 

sanning som på olika har en spänd relation till det omgivande samhället, i kontrast till den vidare 

termen nya religiösa rörelser vilket inte direkt har en betydelsemässig relation. Inom den mediala 

diskursen är sekt något mer flytande och kan ibland till och med användas synonymt med nya 

religiösa rörelser; detta har betydelsen att det är fråga om en liten utgrupp vilken ofta anses vara 

destruktiv för medlemmarna på olika sätt, där medlemmarna saknar agens och således ofta låter 

en religiös ledare strikt kontrollera deras liv.  

Begreppet sekt eller den engelska motsvarigheten cult och dess relation till vetenskapen 

diskuteras utifrån ett historiskt perspektiv i Hammer & Rothstein (2012, s. 2). Här slås fast att 

sektbegreppet har en stark förankring i 60 och 70-talets väst, där nya mer kontroversiella men 

ovanligt framträdande rörelser uppstod. Dessa rörelser sågs som främmande och blev för många 

utomstående i samhället något utav ett hot och därav föremål för bilder i den tidens media. 

Debatten antydde dessa “sekter” rekryterade svaga personer som enkelt kunde manipuleras, 

vilket förstärkte begreppet sekt och gav det negativa laddningar. Detta bottnade främst i en rädsla 

för olikheter menar Hammer & Rothstein (2012, s. 2), där dessa rörelser bröt med många 

människors bild av vad religion innebär, till exempel att religion handlar om teologiska och 

moraliska idéer som är dem bekanta, att religion är något institutionaliserat eller har en stark 

historisk förankring. Hotbilden födde frågor som krävde svar och forskningen gav sig kast med 

att söka svar på dessa: vilka anslöt sig egentligen till dessa rörelser? Hur såg rörelsernas 

organisation ut? Varför uppstod de? Varför verkade de vara i konflikt med samhället och var de 

ett direkt hot mot samhället? (Hammer & Rothstein, 2012, s. 2). Hammer & Rothstein visar här 

hur dåtidens vetenskaps nyväckta intresse för dessa nya religiösa rörelser gick parallellt med 

mediala kontroverser och en del negativa bilder kring dessa rörelser som något främmande, vilka 

cirkulerade i olika sociala forum. Detta antyder förenklat att det tidigt finns två olika sätt att 

närma dessa unga rörelser vilka kan tänkas leva kvar i existerande diskurser än idag, en sorts 

diskursiv förhandling mellan hur dessa unga rörelser ska betraktas. Det mediala sättet att närma 

sig fenomenet tenderar att presentera en mer onyanserad och ibland dömande bild, vilket i 

huvudsak tycks grunda sig på generaliseringar och kanske rädsla kring det som är främmande och 

bryter med det bekanta i tillvaron. Det vetenskapliga sättet att närma sig däremot ämnar främja 
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en mer neutral, översiktlig och historiskt förankrad bild och därmed en mer nyanserad 

framställning. 

I läroboken Religion 1 ingrips denna diskursiva kamp vilket blir synligt i en lingvistisk analys 

både i vad som är explicit och det som är mer implicit. Transitiviteten i texten speglar dels att 

texten är kort och översiktlig då den i stort saknar detaljer om olika perspektiv och individuella 

uttryck men ger även ett intryck av att olika religiösa rörelser är krafter som styr människor 

snarare än att människorna resonerar och gör aktiva val då religionen ofta blir agenten och 

subjektet i satsen. I linje med detta ser vi exemplet “Naturligtvis påverkar New Age-rörelsen 

många människors syn på livet och tillvaron” (Elm & Thulin, 2012, s. 111), samt “Nya 

livsåskådningar tycks ha större framgång än de etablerade religionerna att engagera människors 

längtan efter ett religiöst sammanhang. -Varför?” (Elm & Thulin, 2012, s. 105). Det blir dock 

uppenbart att det inte exklusivt handlar om framställningen av nya religiösa rörelser, utan att det 

snarare verkar vara ett stilistiskt drag i texten då ett liknande språkbruk finns då islam diskuteras i 

en passage (Elm & Thulin, 2012, s. 107). Den språkliga formen i detta avseende främjar således 

svårligen individens agens vilket även är sant för perspektivmedvetenheten, vem som tolkar då 

agensen tillskrivs den religiösa rörelsen istället för utövarna.  

Otterbeck (2005) har funnit liknande strukturer i de läromedelstexter han analyserat, och 

menar att det är problematiskt att religionen i fråga får ta subjektsposition (och vanligtvis, genom 

mitt eget förtydligande, då framstår som agent) i en sats, vilket gör att texten verkar tom på 

reflektioner kring maktpraktiker där individuella tolkningar ligger till grund och där författarna 

förstärker vissa tolkningar av det stycke verklighet de försöker beskriva.  Detta diskuteras även av 

Whitling & Kågerman, Hansén som menar att läromedelsförfattare bör undvika att nyttja 

obestämbara subjekt i satser och främja en tydlig relation mellan människa och fenomen (en 

aspekt av kausalitet), vilket svårligen kan sägas vara sant för då man beskriver en rörelse som en 

agent (Whitling & Kågerman, Hansén, 2011, s. 94). Otterbecks (2005) slutsats i sammanhanget är 

att genom att använda religionen som agent går texten miste om centrala nyanseringar vilka skulle 

kunna främja en bild av en mångfald i tolkning. Det tål att klargöras att en stilistisk omarbetning 

av texten knappast skulle göra den mindre informativ eller för komplex eller ingående i mån av 

potentiella förenklingsambitioner samt ambitioner att vara ekonomiska med utrymme, utan 

enkelt skulle kunna vara mer nyanserad med en skillnad i textens transitivitet. Det kan även 

problematiseras då subjektet religionen genom språkets form antyds påverka eller locka 

människor istället för att det konsekvent framskrivs som att människor på olika sätt resonerar, 

väljer och tar till sig av rörelsers budskap. 

I Religion 1 finns det en särskilt del som allokeras till att diskutera sektbegreppet i anslutning till 

nyandlighet. Detta avsnitt har rubriken “Vad är en sekt?” och i detta är det relevant att analysera 

modalitet för att se hur författarna orienterar sig vad gäller den flytande signifikanten sekt. Sekten 

sägs här med auktoritet vara “en rörelse som avviker från vedertagen tro” (Elm & Thulin, 2012, s. 

106). Här menas dock att sekt har fått en negativ klang (och en “delvis ny betydelse” (Elm & 
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Thulin, 2012, s. 106, vår kursivering), vilket ger ekon till Hammer & Rothsteins (2012) tidigare 

nämnda resonemang kring begreppet. Detta härleder sedan författarna till att denna nya syn har 

att göra med att sekten anses bryta med majoritetssamhällets sociala struktur, vilket kan ta sig 

uttryck genom att en ledare har en väldigt stark makt och kontrollerar medlemmars liv (Hammer 

& Rothstein, 2012, s. 106). Från att ha haft ett ganska spekulativt språk går de vidare med ett 

resonemang av auktoritet där de verkar antyda att utifrån denna nya negativt laddade 

sektdefinition så är många religiösa rörelser vilka avviker från vedertagen tro också sekter, där i 

vissa fall ledaren alltså griper in och kontrollerar medlemmars liv (Elm & Thulin, 2012, s. 106). 

De pekar sedan direkt till media, där de menar att “Massmedierna definierar ofta sekterna som 

små organisationer knutna till karismatiska ledare” (Elm & Thulin, 2012, s. 106) utan att 

problematisera eller diskutera detta vidare.  

Resultat utifrån analysen av modalitet blir vidare intressant i det sista stycket för avsnittet då 

författarna analyserar vad som händer när en människa ansluter sig till en nya livsåskådning: “En 

amerikansk religionssociolog har följande modell av vad som händer en människa som ansluter 

sig till en ny livsåskådning:” (Elm & Thulin, 2012, s.111), vilket följs av en lista av formuleringar 

för vad som händer en person där agenten utgör pronomenet man. Här framläggs det med hög 

affinitet och med en referens till en icke namngiven amerikansk forskare att den som söker sig till 

en ny religiös rörelse tydligt binder sig känslomässigt till andra medlemmar samt försvagar 

banden till icke medlemmar och följaktligen ökar sitt umgänge med medlemmar inom gruppen 

(Elm & Thulin, 2012, s. 111). Detta antyder att typiskt för nya religiösa rörelser är att de har 

slutna tendenser vilka leder människor till att försvaga banden till människor utanför gruppen och 

binda sig till människor inom rörelsen. 

Elm och Thulin kan i Religion 1 (2012) till stor del sägas röra sig inom en medial diskurs, vilket 

särskilt antyds i modaliteten i stycket då begreppet sekt explicit diskuteras. Här görs det klart att 

begreppet sekt har fått en ny negativt laddad betydelse, en betydelse vilken författarna inte bara 

erkänner utan också operationaliserar i sin egen förklaring av rörelser som avviker från de 

traditionella religionerna, det vill säga de nya religiösa rörelserna i stort. Därav kan referensen till 

hur rörelser beskrivs i massmedia tolkas som att den inte syftar till att fungera som en 

problematisering, utan snarare som en förankring och bekräftelse av bokens resonemang i hur 

verkligheten beskrivs utifrån detta mediala perspektiv. Det uttrycks här även explicit att många 

rörelser som avviker från mer traditionella religioner just är sekter. Användandet av detta 

sektbegrepp bekräftas ytterligare då författarna menar att en försvagar banden med icke 

medlemmar, binder sig starkt till andra medlemmar och ökar umgänget med dessa då en ansluter 

sig till en ny religiös rörelse, vilket skulle antyda att det finns tydliga tendenser till slutenhet, vilket 

är en typisk sektoid tendens vilket i detta fall tillskrivs alla nya religiösa rörelser. Detta är dock en 

direkt referens till forskning, men det är oklart vad det är för forskning man hänvisar till, vilket 

återigen visar på en avsaknad i redovisning av perspektivmedvetenhet. Vidare främjar textens 

form till liten grad individuella uttryck och individuell agens, variation och tolkning vilket gör att 
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bilden blir generell och människor som söker sig till dessa rörelser i stort framstår som passiva 

“mottagare” av rörelserna. 
 

6.1.3  Förenkling, generalisering och andrafiering 

Som analysen med avseende på modalitet visat beskrivs alltså nya religiösa rörelser som 

avvikande från vedertagen tro: ” [m]ånga religiösa rörelser i betydelsen 'avvikande från vedertagen 

tro', är sekter” (Elm & Thulin 2012, s. 105-106). I samma avsnitt nämns även sektbegreppet och 

det faktum att det innehar en negativ värdeladdning. Vad religiösa rörelser är för något beskrivs 

alltså utifrån sektdefinitionen snarare än att de beskrivs utifrån egna kriterier, något som 

Marcusson förklarar som en tendens till andrafiering (Marcusson, 2009, s. 110). Att de beskrivs 

utifrån sektbegreppet blir inte bara missvisande genom de negativa associationer som det för med 

sig, de skriver också att detta gäller för många religiösa rörelser och indikerar därmed att många 

religiösa rörelser är sekter. 

Nästa avsnitt i boken gör anspråk på att fördjupa beskrivningarna något. Här kommer 

avsnitten om ”Bibelinspirerade rörelser” och ”Österländskt påverkade rörelser” (Elm & Thulin, 

2012, s. 107). En kort analys av de båda rubrikerna och deras utformning är i sammanhanget 

oundviklig. Marcusson resonerar kring hur de nyandliga rörelserna ofta relateras till mer 

etablerade religionerna i allmänhet, och till kristendomen i synnerhet (Marcusson, 2009, s. 109). 

Detta kan exemplifieras utifrån de båda rubrikerna. “Bibelinspirerade rörelser” är för det första 

en mycket mer specifik definition än “österländskt påverkade”. För det andra finns det olika 

värdeladdning i de båda formuleringarna. Bibeln beskrivs som inspirationskälla till nya religiösa 

rörelser. Ett ord som inspiration måste ändå sägas ha en positiv laddning med associationer till 

kreativitet och nyskapande, något som alltså används i samband med rörelsernas koppling till den 

kristna traditionen. När det sedan kommer till något annat, det vill säga rörelser med anknytning 

till andra traditioner heter det annorlunda; här är de istället påverkade av något österländskt. Att 

anta ett etnocentriskt angreppssätt är här lockande, men ligger inte inom ramen för vad som är 

relevant för den här studien. I sammanhanget blir däremot ordet påverkade intressant. Rörelser 

som är inspirerade av något kristet (Bibeln) men påverkade av något österländskt säger inte så 

mycket om de religiösa rörelserna i sig men en hel del om hur religioner i stort värderas. I det här 

fallet får det normativa kristna ge upphov till inspiration och det österländska påverka, vilket 

istället associeras med någon form av bundenhet eller tvång. Den kristna normen är här tydlig 

igenom formuleringarna i form av den här tydligt uttryckta modaliteten. 

För att återuppta resonemanget om generaliseringar ger Marcusson ytterligare exempel på hur 

detta kan komma till uttryck, nämligen genom att använda pronomenet man i olika beskrivningar. 

Detta eftersom pronomenet leder indikerar att alla som bekänner sig till rörelsen skulle agera 

(eller vara) på precis samma sätt (Marcusson, 2009, s. 111). I Elm & Thulins (2012) kapitel om 

nya religiösa rörelser ska understrykas att de är sparsamma med begreppet. De använder istället 
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vid något tillfälle ett mycket mer inkluderande vi i en beskrivning. I avsnittet om ”New age” och 

en ny tidsålder kommer följande beskrivning: 

Vi lämnade omkring år 2000 Fiskarnas tecken, en tid då mänskligheten hade styrts av stora system 

och organisationer. Vi är nu i Vattumannens periodiska tidsålder som under cirka 2000 år ska 

medföra fred, individuell utveckling och humanism (Elm & Thulin, 2012, s. 108) 

Att på det här sättet istället använda sig av ett vi innebär, utifrån den språkliga konstruktionen, att 

läsaren ges möjlighet att sätta sig in i, och identifiera sig med, det som beskrivs snarare än att ett vi 

och dem skapas.  

I ett avsnitt längre fram i kapitlet används däremot inte samma genomtänkta språkbruk. Här 

finns också ett exempel på det som Marcusson beskriver som avsaknad av inifrånperspektiv och 

där istället någon utanför sammanhanget får står för kommentaren (Marcusson, 2009, s. 113). I 

resonemanget innehållande hög affinitet får en religionssociolog som definiera hur en människa 

påverkas när hen ansluter sig till en ”ny livsåskådning” (Elm & Thulin, 2012, s. 111). Här radas 

bland annat upp: ”-Man upplever intensiv spänning […] -Man binder sig känslomässigt till andra 

medlemmar [och] -Man försvagar banden med icke-medlemmar” (Elm & Thulin, 2012, s. 111). I 

avsnittet punktas vidare fler exempel av samma karaktär upp.  

I citatet förekommer dessutom ett mycket generaliserande man som indikerar att dessa 

livsåskådningar är en homogen grupp där alla känner och agerar på samma sätt. Marcusson 

menar att läromedelstexterna ofta skildrar en svartvit bild av olika nya religiösa rörelser där 

intrycket ges att de skulle vara en homogen grupp snarare än att peka på den mångfald som de i 

verkligenheten präglas av (Marcusson, 2009, s. 111), något som citatet i fråga visar ett tydligt 

exempel på och som visar på en konstruktion av hur de i den religiösa rörelsen är, gör och känner.  

Andrafieringen blir också påtaglig genom den förenklade människosyn citatet ovan visar. 

Rubriken för avsnittet: ”Varför dras vi till nya livsåskådningar?” (Elm & Thulin, 2012, s. 111) 

antyder att en genom att anta en ny livsåskådning därmed skulle binda sig känslomässigt till andra 

medlemmar i en grupp, vilket bygger på flera diskuterbara antaganden. Begreppet livsåskådning 

används exempelvis här synonymt med begreppet religiös rörelse eller en sekt (eftersom Elm & 

Thulins beskrivning av vad många religiösa rörelser är, det vill säga sekter (Elm & Thulin, 2012, s. 

106), används begreppet även här), något som kan sägas är ganska tvivelaktigt. En livsåskådning 

kan ju även vara något som är helt individuell, något som alltså inte problematiseras. Istället antas 

att det i situationen finns ett starkt reglerande kollektiv som individen påverkas mycket starkt av. 

Detta visar vidare att det finns en typ av antaganden om nya religiösa rörelser och vad de är som 

inte explicit redogörs för i texten, det vill säga att de skulle vara sekter. Sekter som ju av 

författarna själva beskrivits som ett problematiskt begrepp eftersom det är laddat i negativ 

bemärkelse som genom den konstruktionen också tillskrivs nya religiösa rörelser (Elm & Thulin, 

2012, s. 106). 
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6.2 Under samma himmel 

6.2.1 Begreppet Nya religiösa rörelser 

I läroboken Under samma himmel inleds kapitlet om nya religiösa rörelser genom att hänvisa till 

det i medierna ofta använda begreppet sekter: 

I tidningarna läser man då och då om religiösa rörelser som kallas för ‘sekter’, ett ord som har 

negativa associationer för de flesta. Bakom rubrikerna kan det dölja sig en mångfald av rörelser 

med vitt skilda inriktningar. I det här avsnittet ska vi se närmare på fenomenet nya religiösa 

rörelser (Björlin & Jämterud, 2013, s. 385).  

I det här fallet beskrivs alltså begreppet nya religiösa rörelser som ett begrepp som innefattar en 

mängd olika rörelser där variationen dem emellan kan vara mycket stor. Denna mångfald av 

rörelser menar de, omnämner tidningarna ofta som sekter. I avsnittet indikeras att författarna inte 

instämmer i att sekter och nya religiösa rörelser är synonymer eftersom de antyder att tidningarna 

i sina rubriker använder sig av det mer spännande, negativt laddade sektbegreppet som döljer en 

mer komplicerad verklighet. Begreppet beskrivs ha rötter i latinets secta (det vill säga följe eller, 

anhang) och anses avse grupper som brutit sig loss eller avviker i förhållande till större och mer 

etablerade traditioner (Björlin & Jämterud, 2013, s. 389). Trots denna antydan tar de inte aktivt 

ställning huruvida sekter och nya religiösa rörelser är en beskrivning för samma fenomen. Vad de 

menar med begreppet nya religiösa rörelser framgår vidare ur ett stycke längre ner på sidan: “Det vi 

ska beröra här är dock rörelser som har utvecklats ur eller vid sidan av de traditionella 

religionerna” (Björlin & Jämterud, 2013, s. 385). 

Efter ett avsnitt där bakgrunden till de nya religiösa rörelsernas framväxt läggs fram, där 

författarna diskuterar den kristna kyrkans försvagade inflytande i väst, enhetskyrkans splittring 

och uppkomsten av olika frikyrkor, sägs det att vissa av dessa mindre kyrkor blivit accepterade av 

de traditionella kyrkorna medan andra inte blivit det. Det är dessa sistnämnda, vilka inte kunnat 

erkännas av den traditionella kyrkan som benämns nya religiösa rörelser enligt författarna. I stora 

drag ges en kortfattad beskrivning av vad som kan sägas karaktärisera de nya religiösa rörelserna, 

det vill säga att tendenser i alla fall kan skönjas: å ena sidan finns en tendens som innebär att den 

nya andligheten i vissa fall är starkt individualistisk och å andra sidan finns tendensen att den i 

andra fall är starkt kollektivistisk. Längre ned på sidan under rubriken “Nya religiösa rörelser” 

antyds vidare att rörelserna inte alls har särskilt mycket gemensamt eftersom “(d)et finns en stor 

mångfald bland de rörelser som brukar kallas nya religiösa rörelser och de kan på många sätt vara 

mycket olika varandra. På grund av denna mångfald kan det vara svårt att hitta en gemensam 

beteckning för rörelserna”(Björlin & Jämterud, 2013, s. 388-389).  

Av presentationen i fråga kan konstateras att det skapas en viss förvirring angående begreppet 

nya religiösa rörelser. Detta kan vidare exemplifieras genom att det under rubriken “Slutna rörelser 

med manipulativa drag” (Björlin & Jämterud, 2013, s. 390) konstareras att “[f]lera av de 

nyreligiösa rörelserna har levt i konflikt med den omgivande kulturen och samhället” (Björlin & 
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Jämterud, 2013, s. 391). Benämningen här indikerar dock att det handlar om vilken rörelse som 

helst och inte bara om slutna manipulativa rörelser.  

6.2.2 Lingvistisk och diskursiv dimension i Under samma himmel 

Björling och Jämteruds (2013) avsnitt innehåller vissa liknande tendenser som Elm & Thulins 

(2012). Det är svårt att säga huruvida texten för fram en bild av individuell agens och 

självständigt handlande/tänkande då olika rörelser likt boken i Religion 1 oftast benämns i 

kollektiva termer. Särskilt tydligt i detta material beskrivs enskilda medlemmar som att de 

undantagslöst inrättar sig efter uniforma normer eller värderingar: “Den som tillhör Jehovas 

vittnen lever i ett starkt socialt nätverk, där familjen är mycket viktig” (Björlin & Jämterud, 2013, 

s. 400) eller: “Den troende lovar också att endast ha sex i syfte att skaffa barn” (Björlin och 

Jämterud, 2013, s. 406). Det kan givetvis vara fallet att rörelsen har krav på medlemmar vilka inte 

är förhandlingsbara, men då det är ett stilistiskt drag genom texten att nyttja sådana förklaringar 

kan det problematiseras huruvida det gör alla rörelser rättvisa. Detta är dock något som i 

transitiviteten framhäver den enskilde och kan sägas vara mer nyanserat än att exempelvis 

använda rörelsen som subjekt.   

I avsnittets första del där det beskrivs översiktligt vad som är generellt för nya religiösa 

rörelser går författarna in på tänkbara skäl till varför människor ansluter sig till nya religiösa 

rörelser, vilket påbörjas med en mening som uttrycker låg säkerhet i modaliteten och spekulation: 

“Det finns inget entydligt svar varför människor ansluter sig till nya religiösa rörelser” (Björlin & 

Jämterud, 2013, s. 389). Dock uppföljs detta av en utläggning som uttrycker hög säkerhet och 

auktoritet och här finns det en tydlig brist på agens i satserna vilket antyder att det finns en syn på 

människor som ansluter sig som att de är utsatta för en yttre påverkan. Således skrivs det “En del 

lockas med av vänner medan andra har mött rörelsens budskap i reklam och värvningskampanjer” (Björlin 

& Jämterud, 2013, s. 389, vår kursivering). Den första kursiveringen i detta exempel illustrerar hur 

agenten i denna passiva sats är vännerna, vilka påverkar en individ att ansluta sig till en rörelse, 

det vill säga de som redan är inkluderade i rörelser lockar med andra att följa med, istället för att 

det exempelvis uttrycks som att relationer till människor som finns i rörelserna kan påverka 

beslutet att gå med. Den senare delen av exemplet innehåller en transitivitet vilken framhåller att 

agenten möter något, i detta fall är vad de möter en fråga om en yttre medveten påverkan från 

dessa rörelser vilka försöker värva dem. Den underliggande meningen i satsen är att dessa rörelser 

ibland påverkar människor att gå med genom medvetna reklamer och värvningskampanjer men 

den är formulerad på så vis en agent som möter något. Diskussionen stannar vid att detta är vägar 

in i rörelserna och visar liten indikation på att det finns självständiga val och eftertanke bakom. 

Likt det är beskrivet kring avsnittets generella disponering så accepteras begreppet sekt som 

ett begrepp som befogat denoterar en betydande del av de nya religiösa rörelserna, då främst i 

fråga om de rörelser som anses vara “slutna och manipulativa” (Björlin & Jämterud, 2013, s. 390), 

vilket senare framgår åsyftar att de på olika sätt kontrollerar sina medlemmar, har ett auktoritärt 
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ledarskap och har ett spänt förhållande till det omgivande samhället. En särskild del av kapitlet är, 

likt i Religion 1, avsett att problematisera relationen mellan begreppen nya religiösa rörelser och sekt, 

vilket har rubriken “Debatten kring nya religiösa rörelser och sekter” (Björlin & Jämterud, 2013, 

s. 396), något som för oss till en punkt där denna hegemoniska kamp kring hur en ska betrakta 

dessa rörelser blir tydlig. Detta avsnitt uppvisar en modalitet som uttrycker tydlig spekulation och 

ett språk som uttrycker extremt låg affinitet med vad som skrivs vilket indikerar att författarna 

inte tar ställning i frågan utan verkar försöka medla mellan olika perspektiv:  

Det är viktigt att påpeka att det är mycket få av de hundratals nya religiösa rörelser som till fullo kan 

sägas stämma in på de utmärkande drag som beskrevs tidigare i detta kapitel (dvs som destruktiva 

och manipulativa sekter). Det är därför tveksamt om sådana rörelser kan anses vara representativa 

för de nya religiösa rörelserna” (Björlin & Jämterud, 2013, s. 396, vår kursivering). 

Vi ser här flera exempel i de kursiverade orden på hur författarna uppvisar en låg affinitet i denna 

centrala diskussion. Med denna formulering blir det klart att författarna menar att sekt-liknande 

tendenser generellt finns i olika grad (se till fullo) bland mängden dessa rörelser. Genom att skriva 

tveksamt samt kan anses uppvisar de också en osäkerhet kring om sektbegreppet bör nyttjas då en 

beskriver de nya religiösa rörelserna utifrån vissa perspektiv. De gör således inte något direkt 

sanningsanspråk genom att skriva kan anses utan verkar mer diskutera huruvida sekt kan vara ett 

befogat begrepp.     

Vad gäller texten som en del i en diskursiv praktik, befinner den sig delvis inom en medial 

diskurs genom att konstruera rörelserna genom att nya religiösa rörelser sägs ha inslag som sekt, 

destruktiv, och manipulativ. Vissa rörelser anses i läroboken falla under denna term: 

Dessutom finns det inga religiösa grupper som själva kallar sig för sekt. Det förekommer dock att 

religionsforskare använder begreppet sekt när det handlar om rörelser med tydliga manipulativa 

eller destruktiva drag”(Björlin & Jämterud, 2013, s. 389). 

Men detta ifrågasätts senare i den begränsade delen av kapitlet som är tillägnad att problematisera 

huruvida nya religiösa rörelser i stort kan anses vara destruktiva och manipulativa. I sin helhet 

antyder den lingvistiska analysen att boken rör sig inom båda de nämnda diskurserna men att en 

negativ laddning av termen sekt fortfarande accepteras som ett betydande element i beskrivningen 

av de nya religiösa rörelserna. I den diskursiva “produkten” Under samma himmel försöker 

författarna dock explicit att visa på ett perspektiv som problematiserar och presenterar olika 

bilder av de unga religionerna inom den sociala praktiken, vilket uttrycks främst i detta särskilda 

avgränsat avsnitt där generella drag som kan anses ha negativ laddning diskuteras och 

problematiseras, men även då enskilda rörelser diskuteras förekommer problematiseringar.  

Vad som är värt att lyftas kring texten är konstruktionen genom den generella beskrivningen 

av drag för vad som kan betecknas nya religiösa rörelser. Vid analys av texten så finns det en 

antydan genom dispositionen, där beskrivningar av enskilda rörelser kommer efter det mer 

generella avsnittet, att boken lämnar till läsaren därhän att själv ställa generella drag hos dessa 

rörelser mot det enskilda. Men genom att Björlin & Jämterud (2013) inte tar ställning i 
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diskussionen tenderar de att konstruera de nya religiösa rörelserna som en mångfald av rörelser 

där slutenhet, destruktivitet och manipulation är betydande inslag eftersom detta får ta en central 

plats i texten. Författarna tar inte aktivt ställning till huruvida sektoida drag är generellt för dessa 

rörelser vilket kan diskuteras eftersom bilden av sekten och vad det innebär inom en medial 

diskurs är starkt negativt laddad och tenderar att tillskriva generella drag i dessa rörelser som 

problematiska ur ett samhällsperspektiv (eftersom sekten blir en gemenskap utanför samhället 

som kan ha vissa destruktiva drag).  

Hur denna hegemoniska kamp påverkar den sociala praktikens nivå kommer att lyftas i 

diskussionen. 

6.2.3 Funktion, generalisering och andrafiering 

Kapitlet i fråga är ganska långt och den del som först och främst är intressant i det här avseendet 

är den som behandlar de övergripande dragen hos rörelserna eftersom den med avsikten att 

presentera “några generalla drag hos flera av de nya religiösa rörelserna” (Björlin & Jämterud, 

2013, s. 385) per automatik blir generaliserande, något som Marcusson (2009) anger som ett 

exempel på hur andrafiering kan komma till uttryck.  

    Delen i kapitlet som ska beskriva vad nya religiösa rörelser är beskrivs först och främst, som 

ovan nämnt, skillnaden på den vetenskapliga och den mediala utmärkande diskursen angående 

begreppet, för att sedan fortsätta i en diskussion med underrubriken “Olika vägar in i rörelsen” 

(Björlin & Jämterud, 2013, s. 389). Här resoneras inte bara kring varför människor väljer att 

ansluta till en ny religiös rörelse utan även hur det känns för dessa personer:   

När man välkomnas in i en ny religiös gemenskap kan man uppleva en stark bekräftelse och få en 

känsla av att ha ‘kommit hem’. För många människor handlar det i första hand om att man har fått 

gemenskap med människor man trivs med, och rörelsens budskap kan vara underordnat. De 

känslomässiga banden kan ibland bli så starka att man ser rörelsens medlemmar som sin nya familj 

(Björlin & Jämterud, 2013, s. 390).  

I kombination med den i sammanhanget tidigare visade höga agensen hos rörelsen blir också 

bilden av människan som ansluter till en ny religiös rörelse här på flera sätt förenklad. Författarna 

ger en bild av hur man, med det mycket generaliserande pronomenet (Marcusson, 2009, s. 111), 

faktiskt känner när en ansluter sig till en rörelse, något som kan sägas vara att ta sig stora friheter i 

en beskrivning i den här typen av text eftersom det skapar bilden av att personer som väljer att 

ansluta till nya religiösa rörelser överlag känner precis likadant. Något som inte är helt troligt utan 

istället generaliserande. Frågan är om inte påståendet bygger påfördomar om personer möjligtvis 

känner när de ansluter till en gemenskap, vilken som helst. Detta är också något som antyds 

tidigare i texten: 

Det behöver egentligen inte vara någon skillnad på att gå med i en nyreligiös rörelse jämfört med 

traditionella religiösa grupper. Att längta efter gemenskap och samhörighet i en grupp är ett 

allmänmänskligt drag, och även icke-religiösa grupper kan erbjuda starka upplevelser av 
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samhörighet, till exempel bland kamraterna på en arbetsplats, i en hobbygrupp eller i en 

idrottsförening (Björlin & Jämterud, 2013, s. 389).  

Om det inte finns någon skillnad på syftet med att ansluta till en nyreligiös rörelse och att ansluta 

sig till någon annan social grupp är då frågan varför det här avsnittet ens finns med i boken. Att 

motivet till att en människa ansluter till en ny religiös rörelse behandlas, samt hur det känns att 

ansluta till den nya gruppen kan ses som att författarna vill motverka fördomar angående nya 

religiösa rörelser men inte helt avskriva sig från att de faktiskt stämmer.  

När det kommer fördomar och hur dessa hanterats av läromedelsförfattare som skrivit om 

islam, har Otterbeck (2005) stött på två olika metoder i sin studie. Den första är att fördomar helt 

oreflekterat reproduceras. Den andra handlar istället om, precis som i det här fallet, att det finns 

en intention att bemöta fördomarna. Otterbeck menar att även den sista metoden i någon mån är 

problematisk eftersom den trots den goda avsikten ändå drar uppmärksamhet till en viss 

företeelse som i vissa fall över huvud taget inte är relevant (Otterbeck, 2005, s. 809). I det här 

avseendet skulle det alltså kunna sägas vara diskuterbart huruvida informationen om hur 

människor känner sig när de ansluter till en ny religiös rörelse (eller någon annan gemenskap) är 

relevant eller inte eller om det endast får effekten, trots bemötandet, att de människor som 

beskrivs ger intrycket av att vara osäkra, har ett bekräftelsebehov eller behöver få bättre 

självförtroende: “[...] andra lockas främst av en viss rörelses enkla lösningar för att få bättre 

självförtroende, nå framgång i livet och bli lyckliga” (Björlin & Jämterud, 2013, s. 390). Förutom 

individens brist på agens indikerar resonemanget att det är en viss typ av människor som ansluter 

sig till dessa rörelser, det vill säga människor som mår dåligt, vilket givetvis är att ge en mycket 

förenklad bild av verkligheten. Intressant är att det också bidrar till att fokus läggs på den nya 

religiösa rörelsen som hjälpmedel för att få människor att må bättre, det vill säga att dess funktion 

för människan får stor betydelse. Att medlemmarna på olika sätt mår dåligt menar Frisk är 

dessutom en av flera punkter som de nya religiösa rörelserna ogrundat anklagts för och där 

enstaka fall få bli representativa för mängden (Frisk, 1998, s. 16). Detta får givetvis följden att 

bilden blir missvisande.  

Som ovan nämnts berör kapitlet både den mediala och den vetenskapliga diskursen. Björlin & 

Jämterud tar aktivt avstånd från begreppet sekt men behandlar det ändå i nästa avsnitt med 

underrubriken “Slutna rörelser med manipulativa drag” (Björlin & Jämterud, 2013, s. 390) där 

sektbegreppet och slutna manipulativa rörelser likställs med varandra: “Även om ordet sekt är 

både värdeladdat och missvisande menar en del forskare att det kan vara befogat att använda det i 

vissa fall, främst då det handlar om slutna och manipulativa rörelser” (Börlin & Jämterud, 2013, s. 

390).  

Ett annat exempel på ett utmärkande drag är som beskrivs under rubriken är deras “konflikt 

med samhället” (Björlin & Jämterud, 2013, s. 391) där  

[f]lera av de nyreligiösa rörelserna har levt i konflikt med den omgivande kulturen och samhället. 

Medlemmarna i sådana rörelser har beskrivit världen med en ‘svart-vit’ verklighetsuppfattning, 

vilket också skapar ett tydligt ‘vi och dom’-tänkande (Björling & Jämterud, 2023 s. 391-392).  
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I citatet likställs först och främst nyreligiösa rörelser med slutna manipulativa rörelser vilket det 

alltså är ämnat att beskriva, något som leder till en viss förvirring angående vad det är som 

beskrivs. Tidigare har sekter likställts med slutna manipulativa rörelser som här i sin tur benämns 

som nyreligiösa rörelser. På så sätt konstrueras alltså en homogenisering där de nya religiösa 

rörelserna förknippas med det negativt laddade sektbegreppet. 

Medlemmarnas perspektiv i den här typen av rörelser, oklart riktigt vilken typ det handlar om, 

strider delvis emot Marcussons slutsats om avsaknad av ett inifrånperspektiv i skildringarna av 

nya religiösa rörelser. Hon menar att det i hennes material saknas berättelser från aktiva 

medlemmar och att det istället ofta är någon utomstående, till exempel forskare eller tidigare 

medlemmar, som får uttala sig (Marcusson, 2009, s. 113). När det kommer till utdraget i fråga 

handlar inte heller det om någon skildring av en aktiv medlem, men det är ändå ett försök att anta 

ett inifrånperspektiv genom att det ges en redogörelse för den troendes syn på världen. Däremot 

finns här en annan problematisk aspekt, det vill säga att det här indikeras att det enbart är 

medlemmarna av rörelsen som står för vi och dem-tänkandet. Viktigt att ta i beaktande är vad 

Frisk betonar, det vill säga att hur relationen mellan en ny religiös rörelse och samhället ser ut 

beror hur växelverkan dem emellan ser ut (Frisk, 1998, s. 215). Det går alltså inte här att skylla på 

en part när det kommer till konflikter. Om relationen dessutom ska ses ur ett större perspektiv är 

det även relevant att se till vem som har tolkningsföreträde och makten att definiera någon annan 

där det i det här fallet inte råder någon tvekan om att förmånen ligger hos samhället som till 

exempel har mer inflytande över informationen som presenteras i det här läromedlet än någon ny 

religiös rörelse det omskriver. 

    Ytterligare ett exempel på konstruktioner där andrafiering utifrån en given norm skapas är 

enligt Marcussons studie där hon hittat anmärkningsvärda beskrivningar av exempelvis Jehovas 

Vittnen där rörelsen i fråga beskrivs utifrån ett kristocentrostriskt perspektiv. Rörelsen beskrivs 

alltså utifrån vad den inte är snarare än vad den är (Marcusson, 2009, s. 110). Liknande 

observationer kan också göras i Under samma himmel. En beskrivning lyder: “[d]och avviker 

rörelsen [Jehovas Vittnen] från traditionell kristendom i flera avseenden” (Björlin & Jämterud, 

2013, s. 401) varpå olika exempel på hur följer. Citatet kan hittas under ett avsnitt som avser 

berskiva “[r]örelser med rötter i abrahamitiska religioner” (Björling & Jämterud, 2013, s. 399), 

dock är det svårt att härunder hitta några paralleller till varken judendomen eller islam, utan 

kristendomen är den religion som uteslutande får agera utgångspunkt för jämförelserna. Vidare 

kan det alltså även här ett kristocentriskt perspektiv skönjas varigenom andrafieringen blir 

påtaglig. 

6.3 Religion och sammanhang 

Utformningen av dispositionen ser något annorlunda ut i Religion och sammanhang än i de tidigare 

analyserade kapitlen. Författarna har här valt att djupare gå in på framförallt två olika strömningar 

än att ytligt beskriva flera. Av de totalt 30 sidorna tillägnas de 20 första olika strömningar inom 
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New Age. De följande åtta beskriver Esoteriska rörelser och Satanism och de sista 7 sista 

behandlar den så kallade sektdebatten under rubriken “Sekt -vad är det?” (Ring, 2013, s. 329). 

6.3.1 Begreppet Nya religiösa rörelser 

I kapitlet om nya religiösa rörelser är begreppsdefinitionen tämligen kortfattad. Nya religiösa 

rörelser beskrivs vara ett begrepp som uppstod på 70-talet och anses vara ett sent uttryck för 

andlighet (Ring, 2013, s. 305). Boken nyttjar Frisks definition av vad som betecknar nya religiösa 

rörelser, vilket är en innehållslig definition och tar fasta på ledarskapet (som anses vara 

karismatiskt) och rörelsernas relation till samhället där nya religiösa rörelser anses utmana, 

protestera mot och vilja förändra människors enskilda liv samt samhällslivet i stort (Ring, 2013, s. 

306).  

Vad som är unikt för denna bok är att båda begreppen nya religiösa rörelser och nyandlighet brukas 

och verkar anses vara starkt relaterade begrepp, men med lite skilda betydelser. Nyandlighet anses 

exklusivt vara en viss kategori av nyreligiositet vilket väcker störst intresse hos människor i väst, 

närmare bestämt de rörelser som har inslag av religioner såsom hinduism, buddhism eller daoism. 

I linje med detta framläggs det som följer: “Den religionsvetenskapliga forskningen visar på att 

det religiösa intresset hamnar i ett fält som skulle kunna kallas nyandlighet, i vilket asiatiska 

traditioner får stort utrymme” (Ring, 2013, s. 307). Exempel som får konkretisera begreppet nya 

religiösa rörelser i denna lärobok är bland annat New Age, vilket står som första underrubrik till 

avsnittet nya religiösa rörelser. New Age anses vara ett tydligt uttryck och så kallat andligt smörgåsbord 

(Ring, 2013, s. 317) för vad boken benämner som nyandlighet där personlig utveckling står i fokus 

samt att det finns en optimistisk tro på en ny tidsålder där sådant som idag betraktas som negativt 

kommer ersättas av holism och meningsfullhet (Ring, 2013, s. 310). Efter detta behandlas vidare 

exemplen under avsnittets andra underrubrik, esorterism och satanism, där läsaren får lära sig om 

rörelser som Dragon Rouge eller Church of Satan (Ring, 2013).  

Kapitlets tredje underrubrik behandlar diskussionen kring nya religiösa rörelser och sekter och hur 

synonyma dessa begrepp kan anses vara och det slås tidigt i avsnittet fast att läget idag är 

annorlunda från hur synen på dessa rörelser var kring 70-talet och att det inte riktigt gör alla 

rörelser som går under definitionen rättvisa att beskriva dem som “sektliknande” (Ring, 2013, s. 

306). Diskussionen kring sekter och nya religiösa rörelser mynnar ut i att sektbegreppet är 

problematiskt och negativt laddat samt verkar vara upp till betraktaren. Ring (2013) slår fast, likt i 

Björlin & Jämteud 2013) att rörelser själva inte beskriver sig vara sekter och klargör även att 

sektbegreppet faktiskt har tillämpats i vitt skilda sammanhang för att beskriva sociala praktiker 

vilka inte nödvändigtvis kan anses vara religiösa (Ring, 2013, s. 329). I likhet med Hammer & 

Rothstein (2012) försöker Ring problematisera den negativt laddade sektbeskrivningen genom att 

anlägga ett historiskt perspektiv där världsreligionen kristendomen i dess ungdom ansågs vara en 

“farlig sekt” enligt romerska myndigheter vilken utgjorde ett hot mot rådande strukturer i 

Rommarriket (Ring, 2013, s. 329).           
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6.3.2 Lingvistisk och diskursiv dimension i Religion och sammanhang  

I kapitlet finns i stor utsträckning en transitivitet i satserna vilken främjar ett intryck av individuell 

agens, att individer väljer och är aktiva i sitt identitetsskapande, vilket i sin tur bidrar till att texten 

ibland tenderar att bli mer perspektivmedveten och nyanserad än det övriga materialet.  

Ett exempel på tydlig agens i en sats är “Genom magi och ritualer fångar en häxa upp dessa 

gudomliga energier som finns i Moder Jord eller Fader Himmel” (Ring, 2013, s. 315, vår 

kursivering). Intressant är också hur Ring (2013) nyttjar inombördes begrepp och låter dem få ta 

en central plats, vilket i det ovan nämnda exemplet uttrycks i hur begreppet Häxa får ta en central 

plats istället för att en skriver exempelvis medlem eller kanske anhängare.  Båda dessa aspekter av 

texten nyttjas konsekvent genom hela avsnittet. Vad gäller transitiviteten i synnerhet är detta 

kontrasterande mot vissa tendenser i urvalet att nyttja rörelsen som agent vilket då antyder att 

rörelsen är en kraft som utövar inflytande på passiva individer.  

Ett annat återkommande exempel på tydlig agens är hur Ring förklarar hur människor med 

hjälp av olika tekniker eller uppfattningar uppnår olika saker: “Med hjälp av den kosmiska energin 

kan människan finna helhet och mening!” (Ring, 2013, s. 310).  

Det kan givetvis alltid diskuteras att det finns en fara i att satser från det ovan givna exemplet i 

boken blir alltför förenklande i ett så pass kortfattat avsnitt och medverkar till en bild av att alla 

människor som finns inom rörelsen Wicca kallar sig häxa och genomför endast dessa ritualer med 

uttryck för samma trosinnehåll och för samma syften och samma intentioner när verkligheten 

torde kunna vara mer komplex. En invändning skulle kunna vara att det finns flera exempel på 

handlingar inom Wicca vilka inte är direkt vända mot en högre makt och mer är inriktade på 

världsliga ting, bland annat i bruket av olika trollformler (Hammer & Rothstein, 2012, s. 34). I 

enlighet med Otterbecks (2005) resonemang och dennes fynd i form av förenklingar som blir 

problematiska, så måste hänsyn tas till att avsnittet inom Religion och sammanhang också tillhör 

genren läromedel och inte kan avkrävas vara mer ingående i detta fall då man gör en kort 

konkretisering i ett kort stycke av hur nyandlighet kan se ut i form av Wicca. Vidare vad gäller 

Otterbecks (2005) artikel och dess diskussion kring perspektivmedvetenhet så främjar den 

språkliga transitiviteten i stort detta, genom att påminna läsaren om att det är olika individer som 

väljer och nyttjar sig av olika aspekter av dessa nya religiösa rörelser.            

Ring tenderar emellanåt att nyttja en modalitet som inger en känsla av perspektivmedvetenhet, 

där det ofta slås fast att saker kan ses ur olika synvinklar, ett drag som är starkt även i Björlin & 

Jämteruds (2013) kapitel men särskilt framträdande i detta material. Till exempel så skrivs det i 

början av stycket som tidigare diskuterats, vilket berör det så kallade andliga smörgåsbordet, att: “Det 

går att likna new age vid ett smörgåsbord fyllt med olika andliga rätter” (Ring, 2013, s. 317, vår 

kursivering), där det görs tydligt att man utifrån ett visst perspektiv kan likna new age vid detta, 

medan man utifrån andra perspektiv skulle kunna nyttja andra liknelser. Detta gör det tydligt att 

Ring presenterar en viktig reflektion kring metaforens makt i framställningar av olika företeelser 

likt studiens teoretiska perspektiv antar (Fairclough, 1992, s. 194). Vidare tål metaforen det andliga 
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smörgåsbordet att diskuteras, vilket även används i boken Under samma himmel. Metaforen antyder att 

företeelsen är fråga om en rörelse vilken är föremål för individuella val, där det finns ett utbud av 

olika föreställningar och handlingar som individen själv väljer utifrån och praktiserar i syfte att nå 

vissa mål. Detta är ytterligare en indikation på klar agens genom en metafor vilken dessa två 

läromedel väljer att operationalisera. 

Ring (2013) närmar sig överlag temat neutralt. Det finns nyanseringar i språket som främjar 

perspektivmedvetenhet. Sektbegreppet, vilket tidigare identifierats som en flytande signifikant 

mellan de olika identifierade diskurserna, problematiseras tydligt i likhet med det rådande 

forskningsläget. Det finns dessutom direkta referenser likväl som citat till forskning (av bland 

annat Liselotte Frisk och Anne Christine-Hornborg) vilket främjar perspektivmedvetenhet. Detta 

antyder att detta läromedel i mångt och mycket rör sig inom den vetenskapliga diskursen. Detta 

är också bevisligt eftersom boken ofta uttalat problematiserar en mer medial diskurs: “När 

satanismen tas upp i massmedierna sker det gärna i samband med att djävulsdyrkare bränner 

kyrkor”, vilket senare problematiseras då det klargörs: “De flesta satanister betraktar 

djävulsdyrkare som “fuskare” och tar avstånd från dem” (Ring, 2013, s. 323). På detta vis 

problematiserar Ring (2013) de ibland överdrivna och grovt förenklande bilderna som finns inom 

den mediala diskursen. 

6.3.3 Kristocentrism, andrafiering och synliga perspektiv 

Intressant i sammanhanget är att även Marcusson (2009) har analyserat Rings kapitel, dock en 

äldre upplaga, där hon ger exempel på hur kristocentriska konstruktioner förekommer. Hon 

påpekar att formuleringar som ‘[f]inns det någon New Age-bibel?’ och ‘[ä]r New Age en religion?’ 

är exempel på hur nyandligheten definieras utifrån ett kristocentriskt perspektiv (Marcusson, 

2009, s. 110). Intressant är att formuleringarna även finns med i den här upplagan (Ring, 2013, s. 

318). Dock ska här tillfogas att under formuleringen där frågan ställs huruvida det finns en new 

age-bibel eller inte fortsätter resonemanget: “Inom new age finns det inte någon enskild bok som 

intar samma suveräna ställning som exempelvis Koranen i islam” (Ring, 2013, s. 318). I det här 

sammanhanget är det oundvikligt att inte kommentera att det faktiskt är Koranen, och därmed 

islam, som perspektivet utgår ifrån och inte kristendomen, något som kan uppfattas som ett 

försök att nyansera helhetsbilden genom ett aktivt avståndstagande från kristocentrismen. 

    Dock förekommer det ändå på fler ställen i kapitlet indikationer på att de nya religiösa 

rörelserna skulle vara något annat. Vid ansatsen av att göra en beskrivning av vad New Age är 

ställs, efter en mycket översiktlig redogörelse för att det handlar om “en ny tidsålder, 

reinkarnation [och] en kosmisk energi”, frågan: “Är detta en religion eller bara ett virrvarr av 

tankar och idéer?” (Ring, 2013, s. 309). Citatet indikerar att det finns en föreställning om vad 

religion är, det vill säga något organiserat, och det som just beskrivits vara karaktäristiskt för New 

Age framstår som oorganiserat och därmed avvikande. I Marcussons studie menar hon att det 

verkar finnas en genomgående tendens i hennes material att nyandligheten framställs som något 
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väsensskilt från de mer etablerade religionerna (Marcusson, 2009, s. 109). Frågan som ställs i 

texten utgår ifrån ett antagande om att det finns något som är riktig religion och som har en 

motpol i något förvirrande flummigt som inte går att sätta fingret på. Detta förstärks genom att 

frågan inte heller får något ordentligt svar i den direkt följande texten. I det här fallet konstrueras 

New Age utifrån ett perspektiv där det konstrueras som det andra eller avvikande. 

Längre fram i kapitlet följer dock ett avsnitt innehållande en mindre argumentation huruvida 

new age kan klassas som en religion eller inte där ett motargument lyder: “[i] en religion brukar 

det finnas en gemensam trosbekännelse. Det finns inte i new age. [...] Det finns inte heller 

gemensamt fastställda gudstjänstformer eller riter” (Ring, 2013, s. 319). Att Ring (2013) utgår 

ifrån att normen för vad en religion är, är en abrahamitisk sådan, blir tydligt eftersom det i dessa 

religioner över huvud taget kan talas om trosbekännelser. Exemplet visar tydligt hur New Age 

beskrivs utifrån vad det inte är, vilket Marcusson påpekar, antyder att det finns något bristfälligt i 

den beskriva rörelsen och att den återigen beskrivs som något annat (Marcusson, 2009, s. 110).  

    Kristocentrismen gör sig också påmind i delen i kapitlet som behandlar The Church of 

Satan och här i en tydligt demoniserande roll. Under rubriken “Återkommande fiende - 

kristendomen” inleds stycket  

Kristendomen är den stora fienden, som ska förlöjligas, förvrängas och skändas. Det 

uppochnervända korset är en av satanismens vanligaste symboler. Crowley döpte en gång en 

padda, gav den namnet Jesus Kristus, och korsfäste den sedan under högtidliga former (Ring, 

2013, s. 325).  

Citatet visar på en tydlig polemik mellan satanismen som får stå för agensen och där 

kristendomen i sin passivitet blir utsatt för den satanistiska rörelsens våld. Marcusson menar att 

de mest problematiska skildringarna av de nya religiösa rörelserna handlar om de som har för 

avsikt att beskriva satanismen (Marcusson, 2009, s. 111). Beskrivningarna i fråga handlar till 

exempel om olika kriminella gärningar som en minoritet satanister utfört och som 

uppmärksammats i medierna. Att Ring (2013) här beskriver denna märkliga enskilda handling i 

direkt anslutning till beskrivningen av kristendomens utsatthet blir alltså en direkt form av 

andrafiering i form av demonisiering, eller att det är kontroversiella handlingar hos individer som 

ges utrymme i detta begränsade utrymme och som därmed får representera gruppen som helhet.  

Enligt Gy11 (2011, s. 5) ska skolan “främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse” hos eleverna, något som endast kan bli möjligt genom att inta ett inkluderande 

förhållningssätt där människors liktheter betonas istället för skillnader. Genomgående och 

överlag ska dock noteras att det finns en språklig medvetenhet i kapitlet som möjliggör utveckla 

den här typen av förmåga till inlevelse. Ett exempel på detta är att vi-formuleringar genomgående 

används och det oerhört generaliserande man är sällsynt.  

Däremot finns det en skillnad mellan de två inriktningarna “New Age” (Ring, 2013, s. 309) 

och “Esoteriska rörelser och satanism” (Ring, 2013, s. 321) som läroboken är inriktade på. 

Ansatsen att visa på ett generellt vi är i vissa avsnitt starkare än i andra. För att motverka 
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andrafiering förklarar Ring olika fenomen som självklara; att det finns häxor idag kommenteras 

inte utan han förklarar utan vidare att “[d]agens häxor ser sig tvärtom som representanter för de 

gudomliga energierna” (Ring, 2013, s. 315). När det kommer till beskrivningen av satanister 

infinner sig däremot en viss tveksamhet, och en helt annan modalitet, när det kommer till 

beskrivningen av personerna: “[s]atanister säger sig vara sanningssägare som avslöjar hyckleri. De 

avslöjar det som, enligt dem, felaktigt ses som heligt” (Ring, 2013, s. 325). Här tydliggörs att det 

är satanisterna som själva ser sig som sanningssägare, inte någon annan. Det klargörs också att 

det som ses som heligt är felaktigt enligt dem, och är alltså inte något som Ring (2013) låter gå 

obemärkt förbi på samma sätt som i beskrivningarna av häxorna. Andrafieringen av satanismen, i 

motsats till wiccan (inom vilken kontext häxorna kommer på tal), sker alltså genom att författaren 

genom modalitet ställer sig tveksam till ett satanistiskt synsätt på världen vilket i sin tur betyder 

att de framstår som avvikande från vad som underförstått anses vara normativ.  

En av Otterbecks förslag på hur olika former fördomar skulle kunna undvikas är att 

kontextualisera diverse påståenden genom att redogöra för vems perspektiv som synliggörs 

(Otterbeck, 2005, s. 809). När det kommer till slutet på kapitlet tar även Ring (2013), liksom de 

tidigare läromedelsförfattarna upp sektbegreppet. Intressant i det här kapitlet är att han, till 

skillnad från de tidigare, just gör det som Otterbeck (2005) föreslår, det vill säga talar om att det 

finns ett perspektiv på sekter och sektbegreppet som FRI utgår ifrån och ett annat som handlar 

om att slå hål på diverse fördomar och överdrifter i media (Ring, 2013, s. 330-333). En 

beskrivning som utgår från det första perspektivet lyder: 

Målgruppen är huvudsakligen ungdomar, som tilltalas ute på offentliga platser. När man åker buss, 

tåg eller tunnelbana sitter helt plötsligt en trevlig och vänlig person bredvid och vill ‘bara prata lite’. 

Efter ett tag kommer inbjudan till möten, sammankomster, kurser eller personlighetsstärkande 

utbildning (Ring, 2013, s. 331). 

Språket i den här beskrivningen är generaliserande eftersom det här skildras en ytterst specifik 

metod som gör anspråk på att vara allmängiltig. Utsagan indikerar personer som reser med 

kollektivtrafiken som oftast utsätts för trevliga sektmedlemmar med en dold agenda och som vill 

locka dem i fördärvet, något som kan anses tvivelaktigt. Ring (2013) är dock tydlig med att detta 

är FRI:s perspektiv (och de som vi skulle benämna som den mediala diskursen), och beskriver 

även vad organisationen står för (Ring, 2013, s. 330). Vidare beskrivs ytterligare ett perspektiv 

som närmar sig ämnet på ett annat sätt, det vill säga genom att tala om hur sekter presenterats i 

media och varför det är problematiskt. Olika fördomar presenteras sedan i texten och bemöts av 

författaren (Ring, 2013, s. 332). Att på det är sättet synliggöra olika perspektiv och kontextualisera 

bidrar vidare till att motverka en andrafiering och beskrivningen blir stället mer nyanserad. 

Marcusson har i sin studie sett att det finns ett fokus på sekten, och framförallt på 

sektmedlemmen där beskrivningarna ofta ger uttryck för en grovt förenklad människosyn där 

medlemmarna framstår som totalt osjälvständiga om manipulerbara (Marcusson, 2009, s. 112-

113). I Rings (2013) kapitel måste också sägas att det finns ett fokus på sekten som fenomen 
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eftersom ändå sju av de totalt 28 sidorna tillägnats diskussionen kring begreppet. Däremot finns i 

kapitlet en mer mångfasetterad bild än vad Marcusson (2009) har sett för mönster i sin studie 

med avseende på till exempel ett inkluderande språkbruk och i synliggörandet av perspektiv. 

6.4 Slutsatser 

Vad begreppet nya religiösa rörelser innebär redogörs ganska olika för i de analyserade 

läromedlen och det finns egentligen ingen enhetlig term utan både nyandlighet och nya religiösa 

rörelser används. Klart står däremot att termerna syftar på de unga religiösa strömningar som 

läroplanen benämner nyreligiösa rörelser. Det går även att indentifiera vissa gemensamma trådar 

som löper genom materialet i stort. För det första definierar författarna begreppet nya religiösa 

rörelser som ett heterogent sådant, att det avser beskriva många rörelser med stora skillnader vad 

avser trosinnehåll och organisation. För det andra finns en genomgående tendens att nya religiösa 

rörelser definieras som avvikande från den traditionellt vedertagna religionen och vidare utmanar 

den. Detta beskrivs ibland bero på dess avvikande karaktär och ibland som ett direkt aktivt 

avståndstagande från majoritetssamhället. En tredje genomgripande tendens är att författarnas 

redogörelser för vad nya religiösa rörelser innebär, även bör innefatta en diskussion 

sektbegreppet, något som i sin tur definieras något olika i böckerna. Slutligen ska nämnas att både 

Elm & Thulin (2012) och Ring (2013) beskriver andlighet som ett modernt religiöst uttryck som 

ett inslag till heteogeniteten inom de nya religiösa rörelserna. 

Genom perspektivet inspirerat av den kritiska diskursanalysen och inledningsvis vid analys av 

den lingvistiska dimensionen i materialet kan man se skillnader mellan olika material vad gäller att 

nyttja modalitet, transitivitet, metafor och formulering vilket bidrar till hur diskurserna kring de 

nya religiösa rörelserna konstrueras. Dessa strukturer lyfter fram vissa aspekter av dessa vilket 

visar på att det rör sig inom olika sätt att förstå och beskriva dessa rörelser. Då låg affinitet 

används genom att signalera att det finns flera tolkningar eller att verkligheten i själva verket är 

mer komplex främjar det ett intryck av att texten är mer perspektivmedveten och tar hänsyn till 

en mångfald av olika rörelser och tolkningar av dessa, medan absoluta formuleringar med hög 

affinitet nyttjade i en generalisering av rörelserna ibland tenderar att antyda en negativt laddad 

bild av rörelserna, då negativt laddade aspekter såsom sektoida drag blir generella. Då 

transitiviteten i texten har tydliga mänskliga subjekt och agenter, tenderar rörelserna att framstå 

som mer föremål för självständiga val och ändamål samt som om verkligheten är komplex 

eftersom det är olika individer som tolkar och agerar. Det föreligger motsatt effekt då rörelsen 

utgör agenten vilken påverkar eller får människor att göra olika saker då bilden av rörelsen blir att 

rörelsen på olika sätt är en kraft som påverkar, lockar eller får människor att tänka och agera samt 

motverkar intrycket av perspektivmedvetenhet. Metaforen det andliga smörgåsbordet antyder att 

det är fråga om en rörelse där skilda individer väljer utifrån vad som tilltalar dem, vilket främjar 

en bild av individuell agens och självständighet.  
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Det typiska för vad som identifierats som en medial diskurs i materialet är att det för fram 

negativt präglad bild i form av nyttjande av negativt laddade aspekter i generaliserande 

förenklingar, ensidigt perspektiv och brist på reflektion kring individuell agens, variation och 

tolkning. Vad som identifierats som en vetenskaplig diskurs i materialet är neutral gentemot 

religiösa strömningar och således presenterar reflektion kring komplexitet, individuell agens, 

variation, tolkning, jämför religion i ett vidare historiskt sammanhang, problematiserar tydligt 

negativt laddade aspekter som generellt beskrivande. 

I det analyserade materialet finns tendenser till andrafierande konstruktioner av nya religiösa 

rörelser, men även försök till motverka andrafiering. Båda tendenserna förekommer i alla de tre 

böckerna, dock i olika utsträckning. I materialet finns det vissa tendenser som i likhet med 

tidigare forskning visar tendenser till andrafiering genom kristocentrism. Konstruktionen sker 

genom att de nya religiösa rörelserna till exempel inte får beskrivningar utifrån egna kriterier, att 

de beskrivs utifrån vad de inte är snarare än utifrån vad de är. I något fall beskrivs de utifrån 

utgångspunkten att de polariserar sig från kristendomen. Dessutom finns det i alla läromedlen ett 

relativt starkt fokus på sekter och sektdebatten som behandlas som ett självklart inslag i avsnitten 

om nya religiösa rörelser. Även detta bidrar till en andrafierande konstruktion i och med 

sektbegreppets negativa associationer med det avvikande. Detta hänger även ihop med den 

tendens till generalisering och homogenisering där begreppet nya religiösa rörelser lätt blandas ihop 

med sektbegreppet, Elm & Thulin (2012) uttrycker till exempel explicit att många nya religiösa 

rörelser är sekter. I Björlin & Jämteruds (2013) kapitel är det inte lika uttalat men det blir 

uppenbart genom en analys av hur texten är uppbyggd kring de olika begreppen. Författarna 

konstruerar också en andrafierande bild av de nya religiösa rörelserna genom att generalisera 

utifrån användningen av pronomenet man, något som även tidigare forskning visat tendenser på. 

Dock finns antydningar som visar en ambition att använda ett mer vi-inspirerat språkbruk. 

Ambitionen verkar dock vara något starkare då det kommer till de individualistiska rörelserna 

snarare än till de kollektiva, för att utgå ifrån Frisks begreppsdefinition (Frisk, 1998, s. 17-20) med 

Ring (1013) som exempel. Utöver vad tidigare forskning visat har vi hittat ytterligare en intressant 

aspekt, det vill säga att det finns ett visst fokus på funktion för människan i beskrivningarna av 

nya religiösa rörelser i Elm & Thulin (2012) och Björlin & Jämterud (1013). Författarna 

konstruerar här de nya religiösa rörelserna som redskap som människor kan använda sig av för att 

hantera att de mår; de blir alltså till för en viss typ av människor med ett visst behov. Dessa två 

kapitel ska också sägas vara mer översiktliga än Rings (2013). Det sistnämda kapitlet går istället 

in djupare på färre avsnitt och utmärkande för detta är istället att det finns en 

perspektivmedvetenhet som motverkar en andrafierande konstruktion vad gäller sektbegreppet. 
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7 Diskussion 

Vår studies fynd förstärker det rådande forskningsläget i stort och mycket av de strukturer och 

stilistiska drag vilka går att problematisera som funnits i materialet återkopplar till andra 

läromedelsstudiers resultat kring framställningen av religiösa rörelser. Det finns dock även 

generella tendenser i materialet vilka inte uppmärksammats i urvalet av tidigare forskning och 

som vi här finner intressanta att lyfta fram. 
 

7.1 Synliggörande av perspektiv 

Tydligt blir att en redovisning av perspektivmedvetenhet i texterna, både utifrån 

andrafieringssynpunkt och diskursanalys, främjar en mer komplex bild av de nya religiösa 

rörelserna. Detta motverkar i sin tur andrafierande konstruktioner av dem, eller genom att se dem 

som utgrupper vilka gemensamt har sektoida tendenser. Genom att bland annat tillskriva åsikter 

eller resonemang ett visst perspektiv, genom föra fram individuella tolkningar eller genom att 

använda språkliga strategier som har liknats vid eller kan anses eller genom agensrika formuleringar 

kan den här perspektivmedvetenheten uppnås.  

Givetvis finns det olika strukturer som verkar på olika nivåer utifrån de teoretiska 

perspektiven och ibland uppvisar motsatta tendenser. Ett exempel är Rings (2013) språkliga och 

perspektivmedvetna nyanseringar som figurerar jämsides med vissa tendenser till kristocentrism. 

En orsak till att det kristocentriska perspektivet intas skulle kunna vara av pedagogiska skäl, till 

exempel för kontextualisera ny information, något Lindh & Söderberg påpekar har en positiv 

inverkan på textens begripbarhet (Lindh & Söderberg, 2011, s. 202). Det som gör det hela 

problematiskt är att det finns oerhört många elever i den svenska skolan idag för vilka 

kristendomen inte alls är något känt utan kanske till och med tvärtom, främmande. Att 

läromedlet då antar ett kristocentriskt perspektiv innebär att hänsyn måste tas till ytterligare en 

dimension av information istället för att kunna anknyta till något bekant, vilket skulle kunna antas 

vara intentionen.  

Det är vidare värt att poängtera att det finns inslag av de tendenser vi berört i alla texter, 

möjligen eftersom de tillhör samma genre och bygger på en liknande tradition. Vissa texter visar 

dock starkare tendenser vad gäller en aspekt, medan en annan text visar starkare utslag vad gäller 

en annan. Något som också kan påverka är urvalets skiftande karaktär, där en text har mindre än 

en femtedels utrymme tillägnad det innehåll som är i fokus får vårt studieobjekt i jämförelse med 

en annan text. 
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7.2 Hegemonisk kamp inom skolan som social praktik  

Den kritiska diskursanalysens instrument vilket nyttjas för syftet att belysa hur diskurser kring 

dessa unga religiösa strömningar konstrueras visar att det finns olika bilder av dessa rörelser vilka 

kan härledas till olika diskurser. Denna hegemoniska kamp genom denna diskursiva praktik vilken 

är presenterad i analysen sker inom den sociala praktiken skolan där olika parter förhåller sig till 

de ålagda normer för skolan. Den diskursiva praktiken inbegriper läromedelsförfattare, elever, 

didaktiker vilket visar att läroboken, i linje med Karlssons diskussion, som genre är omgiven av 

ovanligt många intressenter och ofta är föremål för en de uppmärksamhet och diskussion kring 

dess form och innehåll i relation till skolan som institution (Karlsson, 2011, s. 46).  

I Gy11 kan vi läsa vad gäller värden och normer som eleven bör anamma under sin utbildning: 

“kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, 

språk, religion och historia” (Gy11, 2011, s. 11), något att ha i åtanke när det kommer till de 

tendenser som förekommer i materialet och hur detta torde få konsekvenser på den sociala 

praktikens nivå. Det är värt att problematisera huruvida en framställning av generella drag för 

dessa rörelser genom ett stort inslag av negativt laddade aspekter (sektoida tendenser) främjar 

elevens respekt för skillnader, där en istället exempelvis hade kunnat ha en starkare fokus på den 

enskilde medlemmen och hur hen må resonera och handla i relation till dessa nya religiösa 

strömningar. Detta blir i synnerhet problematiskt då de aspekter som framställs bryter med 

normer för den verksamhet inom vilken elever och didaktiker själva inrättar sig, vilken gör 

anspråk på att vara samhällsförberedande och i förlängningen härbergerar värden som 

genomsyrar samhället i stort.  

Detta då det inom denna verksamhet främjas demokrati där det självständiga tänkandet och 

varje individs inflytande värderas starkt: “Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor 

som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen” (Gy11, 2011, s. 12). Hur 

sådana demokratiska värden är förenliga med en förståelse för grupper vilka i stort beskrivs som 

att de har tendenser till att medlemmar strikt, till synes oreflekterat och utan undantag förhåller 

sig till uppställda krav, ibland blir manipulerade och dessutom lockade med in i rörelsen i första 

taget tål att diskuteras. Det är givet, och detta är viktigt att påpeka, att sådana fall kan tänkas lyftas 

fram där de förekommer och diskuteras till förmån för demokratiska värden men i de fall där 

sådana beskrivningar blir obefogade så är detta diskutabelt. Det torde vara informativt i de fall då 

det ges konkreta exempel på rörelser och läsaren själv får bedöma hur rörelsen i fråga bör 

betecknas, men det är problematiskt för de rörelser som inte representeras vid vilken diskussion 

stannat vid att de generellt kan innehålla dessa negativt laddade sektoida drag. Vissa av de 

nämnda aspekterna av litteraturen kan också problematiseras utifrån till den bildande roll som 

skolans verksamhet har, där det här delvis ges en ganska onyanserad bild av vad Björlin & 

Jämterud själva beskriver som en samling sammanslutningar där det finns en rik mångfald 

(Björlin & Jämterud, 2013, s. 388). I detta fall kan det problematiseras huruvida skolans normer 



 

 

44 

 

och följaktligen de maktstrukturer som ligger bakom är förenliga med vissa aspekter av denna 

framställning av de nya religiösa rörelserna.   

 Viktigt att uppmärksamma är att det i materialet finns en ambition att i olika utsträckning att 

närma sig fenomenet vetenskapligt, det vill säga mer eller mindre neutralt gentemot religiösa 

strömningar i stort försöka problematisera, förankra i tidigare forskning och ge en nyanserad bild 

och då ge utslag för en vetenskaplig diskurs. Under samma himmel exempelvis befinner sig på sina 

håll inom en akademisk diskurs, där det finns en perspektivmedvetenhet och ett diskuterande och 

spekulativt språkbruk i de fall där de föreligger en låg affinitet med de påståenden som görs och 

på detta vis är det tydligt att texten för fram ett vetenskapligt närmande. Det finns således 

tendenser till att en förstärker en vetenskaplig diskurs även om en vad gäller beskrivningen av de 

nya religiösa rörelserna inte tydligt påvisar en klar förankring i denna. Detta är även sant för 

Religion 1 såsom vi sett i den föregående analysen, även om förankringen i en vetenskaplig diskurs 

explicit är ganska låg och i synnerhet vid studiet av underliggande strukturer blir detta evident i 

beskrivningarna. Det är dock särskilt tydligt i Religion och sammanhang där konkreta referenser och 

referat till forskning förekommer.  

Vad gäller läromedlet Religion och sammanhang finns det fundamentala stilistiska skillnader vilka 

skiljer sig från Religion 1 och Under samma himmel. Vad gäller kursen Religionskunskap 2, vilket 

boken är avsedd att nyttjas inom, finns det i styrdokumenten ett visst uttalat fokus på nya 

religiösa rörelser: “Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de 

har för förhållande till världsreligionerna” (Skolverket, 2011). I det centrala innehållet för kursen 

finner vi även den normerande formuleringen för att undervisningen skall behandla: 

“Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa trosuppfattningar i ett 

samhälle präglat av mångfald” (www.skolverket.se, 140523). Inom Religion och sammanhang kan en 

generellt säga att det tycks finnas en ambition att tydligt klargöra att det finns så kallade 

individuella tolkningar och uttryck inom dessa rörelser, eftersom texten är nyanserad och 

försöker belysa företeelser från skilda perspektiv. Att texten i mångt och mycket är 

generaliserande hör delvis genren till och motverkar på ett sätt detta syfte en aning eftersom en 

tydligt nyanserad text kräver detaljer och färre generaliseringar, vilket tycks vara en stor utmaning 

inom denna genre. Dock så gör texten tydligt vad Otterbeck (2005) utlyser som ett krav som en 

borde kunna ställa på läromedel: Den är tydligt perspektivmedveten och visar på en ambition att 

presentera diskussion kring olika perspektiv. Således operationaliserar boken normer som finns 

uttryckta i kursplanen och ger inom ramen för genren läromedel en relativt nyanserad bild 

förankrad i en vetenskaplig diskurs av vad som kan känneteckna nya religiösa rörelser. Mer 

specifikt, boken förstärker den akademiska diskursen inom den sociala praktiken skolan. 

Sammantaget i linje med de olika nivåerna av analysen kan man se att vissa stilistiska 

skillnader, tydligt redovisad perspektivmedvetenhet och klar agens kan göra en skillnad i 

helhetsintrycket av framställningen av rörelserna och ger en tydligare förankring i den 

vetenskapliga diskursens mer neutrala och nyanserade bild av nya religiösa rörelser. Där detta 
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förekommer, tenderar detta att presentera vad som går under beteckningen nya religiösa rörelser 

som något med en stor mångfald, vilket individer aktivt söker sig till för personliga ändamål och 

som givetvis likt all form av religiös verksamhet och mänsklig organisation i stort i ett globalt 

perspektiv inom vissa sammanslutningar kan ha tendenser till slutenhet eller ett starkt ledarskap 

vilket inte ifrågasätts. Då det finns tendenser i materialet till att ge en sådan neutral bild av dessa 

rörelser torde detta vara enklare förenligt med religionskunskapens uppgift att ge elever en 

möjlighet att lära sig om det allmänmänskliga i det religiösa sökandet efter svar, att finns 

gemenskap i en samvaro med andra som tänker likadant eller skapandet av identitet genom olika 

religiösa strömningar ”nya” likväl som ”gamla”. 

Diskurserna verkar här konstrueras kring begrepp som det råder lite olika uppfattningar om. 

Överlag indikerar detta en förvirring kring vad framförallt termen nya religiösa rörelser betecknar 

utöver vad den semantiskt signalerar, det vill säga att det rör sig om något mindre traditionellt, 

något som visserligen också klargörs i materialet. Att en rörelse är ny och mindre traditionell 

säger mer om vad den inte är, än om vad den faktiskt är. Fenomenet i fråga belyses även ur 

andrafieringssynpunkt, där Marcusson lyfter att en sådan tendens blir problematisk eftersom en 

här utgår ifrån en uppställd norm och definierar något utifrån dess brytning med normen 

(Marcusson, 2009, s. 110). Denna begreppsförvirring, vilket även innefattar andrafierande 

tendenser, blir synlig i analysen av på vilket sätt dessa rörelser konkret konstrueras. 

7.3 Andrafieringens mekanism och problematik 

När det kommer till analysen av andrafiering har vi kommit till slutsatsen att läromedelstexterna 

på flera områden till stor del sägas överensstämma med Marcussons (2009) resultat, det vill säga 

att det på flera olika sätt finns tendenser till andrafierande konstruktioner av de nya religiösa 

rörelserna. Förutom den ovan nämnda, och kanske mest påtagliga, kristocentrismen ges ofta en 

förenklad, inkonsekvent och generaliserande bild av rörelserna något som bidrar till att skapa en 

bild av dem som något annat, något avvikande som inte tillhör den rådande normen. Varför är 

det då problematiskt att inte tillhöra normen? Gör det verkligen så mycket att de nya religiösa 

rörelserna beskrivs som något annorlunda?  

Förutom att de andrafierande beskrivningarna inte ger en riktig och rättvis bild av rörelserna 

och att de bidrar till att de förknippas med negativa associationer kan problematiken också ses ur 

ett större perspektiv med avseende på vem i samhället som har makten och tolkningsföreträdet 

att definiera någon annan. Detta kan ske utifrån Foucaults perspektiv på makt där han menar att 

“[f]ör att upprätthålla disciplin krävs ett arrangemang där själva blicken verkar betvingande; en 

apparat där de tekniska åtgärder som gör det möjligt att se medför en maktutövning” (Focault, 

1974, s. 200). Detta blir alltså problematiskt eftersom det, enligt Foucault, också är ett maktmedel 

och kan nyttjas till ett maktutövande igenom den så kallade tvingande blicken. Det normativa 

seendet, vilket bekräftas av beskrivningarna av något annat i läromedelstexterna, består här i att det 
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finns ett visst perspektiv på världen som okritiskt betraktas som självklart. Ett exempel på det 

självklara perspektivet skulle kunna vara de tendenser av kristocentrism som antytts i materialet.  

Resultatet i den här studien kan inte göra anspråk på att vara allmängiltigt utan bara gälla för 

just dessa tre läromedel. Samtidigt ska en ha i åtanke att resultaten överlag stämmer överens med 

liknande forskning på området och fenomenet blir givetvis ytterligare problematiskt om 

strukturella tendenser kan skönjas i läromedel som är menade att användas inom 

utbildningsväsendet. Kamali påvisar vidare i sitt resonemang om strukturell rasism att 

[d]en existerande kunskapen om ‘verkligheten’ och om dess beskaffenhet eller ett a priori 

kunskapssystem, har en historia och är en del av produktionen och reproduceras av föreställningen 

av ett ‘vi’ och ett ‘dem’ med olika egenskaper. Med andra ord, a priori kunskapssystemet är också 

en del av reproduktionen av maktförhållandena och sociala relationer i ett givet samhälle. Denna 

kunskap reproduceras bland annat genom utbildningssystemet och skapar och återskapar 

stereotyper om ‘de andra’. [---] Dessa stereotyper reproduceras också genom utbildningssystemet 

och blir en del av en symbolisk värld där ‘symboliskt våld’ utövas, vilket förstärker 

maktrelationerna i samhället (Kamali, 2006, s. 47-48). 

Trots att resonemanget avser rasism som fenomen kan analysmodellen även appliceras i det här 

sammanhanget. Den här typen av resonemang, som behandlar hur icke-normativa föreställningar 

om världen produceras och reproduceras, upprätthåller föreställningen om att det skulle finnas 

ett synsätt på välden som skulle vara mer rätt än någon annan, där vi har vissa föreställningar och 

de har andra, som dessutom är mindre bra eller konstiga på något sätt. Sen ska det dock inte 

stickas under stol med att det finns, och har funnits, några få mycket problematiska rörelser som 

fått förödande konsekvenser för människor. Det som är problematiskt är just när dessa på detta 

vis får representera en mycket större grupp som därmed tillskrivs egenskaper som blir mycket 

missvisande genom andrafierande beskrivningar.  Utifrån Focaults (1974) syn på makt skulle de 

andrafierande konstruktionerna förstärka och legitimera normen samt det som är avvikande. 

Detta skulle i förlängningen även förstärka bakomliggande maktpositioner. 

I sammanhanget ska också nämnas att vi gjort intressanta fynd när det kommer till hur 

andrafiering kan motverkas på olika nivåer. En notering på det här området är vidare, och i och 

för sig kanske föga överraskande, att de andrafierande texterna i högre utsträckning verkar 

förekomma i de, korta mer övergripande avsnitten. I Rings (2013) kapitel ser vi hur detta kan 

motverkas i form av fördjupningar i färre rörelser, snarare än att försöka hitta likheter bland så 

många som möjligt. Detta sker till exempel med hjälp av ett språkbruk som utgår från ett vi, där 

olika beskrivningar tar utgångpunkt i de olika föreställningarna som självklara och där det 

homogeniserande pronomenet man i största möjliga mån undviks. Detta visar vidare att det finns 

mycket goda exempel på hur nya religiösa rörelser kan beskrivas utan att negativt laddade 

värderingar samtidigt tillfogas dem.  

I ett lite större perspektiv, vad gäller ensidiga konstruktioner så var en anledning till att studien 

i fråga var intressant att genomföra exempelvis Furenheds antagande om hur vissa religioner bara 

belyses ur vissa perspektiv vilket i ett större perspektiv kan leda till både missvisande och 

stereotypiserande beskrivningar av dem (Furenhed, 1994, s. 75). Även vår studie har visat att det 
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finns liknande tendenser i materialet som vi analyserat där exempelvis diskurserna vi funnit tydligt 

visar hur nya religiösa rörelser och sekter per automatik anses höra ihop. Inte ovanligt är att de 

dessutom blandas ihop.  

Studien har också visat att det finns tendenser till att rörelserna berskrivs som något annat 

utifrån olika andrafierande mekanismer, något som kan sägas styrka Englunds 

läromedelsforskning som visar att läromedel inte sällan förmedlar stereotypa bilder utifrån en 

schablonartad, svensk omvärldsbild (Englund, 1999, s. 338). Detta blir framförallt framträdande 

genom den rådande kristocentrism i materialet som analysen visar.  

Ytterligare en orsak till att studiens relevans var också olika generaliserande beskrivningar som 

hittats i tidigare läromedel. Fenomenet kan även styrkas i den här studien, där ett exempel är att 

människor som ansluter till nya religiösa rörelser beskrivs vara av ett visst slag, det vill säga att de 

mår dåligt.  

Dock ska en ha i åtanke att analysen i den här studien avser ett nyare material, av läroböckerna 

i fråga är en nyupplaga publicerad efter 2011 års skolreform, och två av dem reviderade upplagor 

efter densamma och att vi också har funnit tendenser till en ambition att försöka motverka dessa 

stereotypiseringar och generaliseringar. 

Som konklusion bör det avslutningsvis klargöras att resultatet inte är representativt för alla 

läromedel som faller under urvalet och ännu mindre generaliserbart för läroböcker i stort vilka 

nyttjas inom svenskt utbildningsväsende. Med tanke på denna studies omfattning kan detta 

närmast ses som ett nedslag i en liten del av hur det kan se ut vad gäller de läromedel som är 

publicerade eller reviderade efter 2011 års utbildningsreform. Studiens resultat, slutsatser och 

diskussion hade därmed säkerligen sett annorlunda ut om andra böcker som faller i urvalet valts 

eller om man hade kunnat göra en mer omfattande studie på fler läromedel. Utifrån 

studieobjektet kan en utifrån urvalet endast peka på tendenser, vissa som å andra sidan går att 

finna i ekon från tidigare studier och därmed finns en viss bekräftelse av tidigare forskning.  

Utifrån andrafieringssynpunkt hade författarna i denna studie sett en mer omfattande studie av 

mer komparativt slag där en textnära kunnat jämföra framställningen av världsreligioner i 

jämförelse med framställningen av nya religiösa rörelser för att undersöka om det finns en 

skillnad i framställning.                
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