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Sammanfattning 

 
 

Sandra Eriksson 

Hur undervisas nyreligiositet? En intervjustudie med gymnasielärare om gymnasieskolan 

Sidantal: 49 

 

 
 

I föreliggande uppsats undersöks hur religionslärare undervisar om nyreligiositet i religionskunskap 2. 

I uppsatsen har vilka metoder samt vilket urval i innehåll lärarna gör i undervisningen om nyreligiositet 

varit i fokus. Frågeställningarna hur lärare arbetar med kränkningar/förutfattade meningar om 

nyreligiositet samt vilken omfattning ämnet har i undervisningen har även varit aktuellt. För att få en 

tydligare ingång har uppsatsen försökt lyfta den problematik som ofta lyfts i undervisningssituationer 

och som ofta skapar en utmanande miljö att undervisa för lärare men även en utmaning för elever att 

lära i. För att undersöka frågeställningarna och få fler synpunkter har åtta lärare intervjuats som 

undervisar i religionskunskap 2. En hermeneutisk metod har använts för att tolka deras svar. För att 

koppla de intervjuade lärarnas undervisning till den nedskrivna didaktiken har den teoretiska 

utgångspunkten utgått från didaktiska teorier, främst de tre modellerna förmedlingsdidaktik, 

progressionsdidaktik samt hermeneutikdidaktik. Resultatet visar på att hur lärare undervisar i 

förhållande till metoder, innehåll samt omfattning är ytterst individuellt. Det visar på en markant 

skillnad i hur undervisningen kan förefalla om nyreligiositet och i vilken omfattning den bedrivs. 

Resultatet visar även på att hur lärare väljer att hantera kränkningar/förutfattade meningar även är 

individuellt, men lyfter även behovet av ingripande när detta sker i klassrummet.  
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Metoder, Förutfattade meningar, Innehåll 
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1. Inledning 

Att undervisa om nyreligiösa rörelser i skolan beskrivs ofta av lärare som besvärligt. En stor del av 

problematiken beror på begreppets association till sekter. Sektbegreppet har i sin tur en stark negativ 

konnotation.1 På grund av denna negativa konnotation som begreppet förefaller synonym till är det 

inte helt okomplicerat att undervisa om eftersom det finns elever som kan ta illa upp/bli kränkta av 

den undervisning som ges. En annan del i problematiken grundar sig i förutfattade meningar om 

rörelserna. Nyreligiösa rörelser befinner sig ofta i ett kritiskt förhållande till majoritetssamhället enligt 

professor Eileen Barker, vilket gör att medlemmarna håller sig för sig själva.2 Ofta när media skriver 

om nyreligiösa rörelser kontra sekter presenteras det en negativ uppfattning där rörelserna beskrivs 

stereotypt och att rörelserna hjärntvättar sina medlemmar.3 Detta leder till att förutfattade meningar 

om rörelser som övriga i samhället inte vet så mycket om bildas och sprids i det offentliga rummet. 

För att undersöka hur lärare hanterar denna problematik i klassrummet kommer jag intervjua åtta 

gymnasielärare hur de lär ut om nyreligiösa rörelser. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare berättar att de undervisar om nyreligiösa rörelser i 

gymnasieskolan. För att uppnå syftet kommer uppsatsen utgå ifrån intervjustudier. De 

frågeställningar som ligger till grund för föreliggande uppsats är enligt följande: 

- Vilket urval i innehåll gör lärare samt vilken tidsomfattning har undervisningen om 

nyreligiösa rörelser? 

- Vilka metoder använder lärare i undervisningen om nyreligiösa rörelser? 

- Hur hanterar lärare förutfattade meningar mot nyreligiösa rörelser i klassrummet? 

 

 

 

 

 

 

 
1 Antoon Geels och Owe Wikström. Den religiösa människan En introduktion till religionspsykologin. 3 
uppl. Stockholm: Natur & Kultur, 2012, 403-404. 
2 Eileen Barker. What are we studying? A sociological case for keeping the “Nova”. Novo Religio. Vol. 
8, nr. 1, 2004. 
3 David G. Bromley (red.). Teaching new religious movements. Oxford: Oxford University Press, 2007, 
94-98. 
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3. Bakgrund 

 

3.1 Hur kopplas nyreligiositet till religionsämnets historik i skolan? 

Religionskunskap som ämne har genomgått stora förändringar i dess innehåll och tidsomfattning 

fram till idag, här nedan kommer dess historik kopplat till nyreligiositet presenteras. 

 

Under 1700-talet skulle alla individer lära sig läsa kyrkans förordade skrifter samt Martin Luthers 

lilla katekes. Detta fick däremot konsekvensen att individer började läsa andra texter än de kyrkan 

förordade. Mindre sammankomster skapades, så kallade konventiklar, där individer läste skrifter och 

sånger som motstred kyrkans teologiska linje. År 1726 förbjöd statsmakten dessa konventiklar genom 

konventikelplakatet som innebar att alla sammankomster utanför kyrkoförsamlingen blev otillåtna.4 

Detta visar på att även under 1700-talet fanns en tydlig markering och ogillande mot det som ansågs 

avvikande mot majoritetssamhället, vilket inte är helt olikt den ogillande markering som byggts upp 

mot nyreligiositet idag genom bildandet av förutfattade meningar och dess kritiska hållning till 

majoritetssamhället.5 1842 infördes däremot allmän skolplikt och staten tog över en del av initiativet 

från kyrkan när det gällde skolan. 1858 års upphävande av konventikelplakatet ledde till att skolan 

började vila på ett bredare kunskapsspann än kyrkans texter.6 Skolan presenterade däremot en negativ 

bild av den katolska kyrkan.7 Här blir det tydligt att skolan började ge en mer nyanserad bild av 

religion, men att skolan fortfarande hade en negativ syn på katolicismen, precis som att det finns en 

avvikande och negativ bild med mycket förutfattade meningar av nyreligiositet idag.8 Detta visar på 

att skolan genom historien har haft svårt att anamma tankar och idéer i samhället runt omkring (främst 

globalt) som strider mot rådande värderingar i Sverige. 

 

Efter andra världskriget skedde stora skolreformer och skolan sågs som ett moderniseringsprojekt. 

Under denna period började även arbetskraftsinvandringen samt flyktingströmmar anlända från 

konfliktdrabbade områden. Detta ledde till en förändring i skolan där den nya uppgiften i läroplaner 

var att bekänna den nya växande kulturella mångfalden som en tillgång i skolan. På det sättet fick 

 
4 Malin Löfstedt (red.). Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Lund: 
Studentlitteratur, 2011, 24–26. 
5 Antoon Geels och Owe Wikström. Den religiösa människan En introduktion till religionspsykologin. 3 
uppl. Stockholm: Natur & Kultur, 2012, 412. 
6 Malin Löfstedt (red.). Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Lund: 
Studentlitteratur, 2011, 27–28. 
7 Löfstedt (red.). Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 26–27. 
8 David G. Bromley (red.). Teaching new religious movements. Oxford: Oxford University Press, 2007. 
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religionsundervisningen en ny uppgift i skolan.9 Genom globaliseringen har även nyreligiösa rörelser 

spritt sig över världen vilket är något som skolan på sikt har fått anpassa sig efter i sitt innehåll precis 

som mångfalden efter andra världskriget.10 I den styrande läroplanen från år 2011 har kristendomen 

fortfarande idag precis som förr ett större perspektiv i undervisningen i förhållande till de övriga 

världsreligionerna.11 Läroplanen från 2011 ledde även till att nyreligiositet blev en del av det centrala 

innehållet samt kunskapskraven för religionskunskap 2, vilket presenteras vidare i nästa delkapitel.12 

 

3.2 Skolverkets religionskunskapsundervisning om nyreligiösa rörelser  

Nyreligiösa rörelser är ett förhållandevis nytt undervisningsområde inom den svenska skolan. 

Tidigare läroplaner än Lpf 94 kommer därför inte nämnas här, eftersom de saknar betydelse för 

uppsatsen. I Lpf 94 föll nyreligiösa rörelser in i kurserna religionskunskap A och B under 

benämningen ”livsåskådningar”. Livsåskådningar har en bred betydelse och hur läraren valde att 

tolka begreppet kunde ha stor betydelse för om nyreligiösa rörelser undervisades eller föll bort i 

urvalet. I religionskunskap A berörde målen att dels kunna beskriva och förstå hur livsåskådningar 

tog sig uttryck i människors sätt att tänka och leva samt känna till livsåskådningars uttrycksformer, 

tro och idéer, men även att kunna reflektera dessa uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer 

i yrkes- och problemsituationer. Inom religionskunskap B skulle eleven kunna identifiera samt 

beskriva viktiga och principiella frågor om livsåskådningar och klargöra och ge motiv för olika 

uppfattningar om livsåskådningar samt förstå dess innebörd. Men eleverna skulle även kunna 

argumentera för ett ställningstagande i frågor om livsåskådning och dokumentera kunskaper om 

livsåskådningars traditioner, uttrycksformer samt grundtankar genom att ta hjälp av texter urkunder. 

Dessa livsåskådningar skulle även kunna jämföras och diskuteras utifrån olika religioners samhälls- 

samt människouppfattningar. Även inom betygskriterierna har endast livsåskådningar omfattats, 

vilket gör att nyreligiösa rörelser inte haft något direktinflytande i Lpf 94.i 

 

 
9  Malin Löfstedt (red.). Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Lund: 
Studentlitteratur, 2011, 28-29. 
10 David G. Bromley (red.). Teaching new religious movements. Oxford: Oxford University Press, 
2007. 
11 Carl E. Olivestam. Religionsdidaktik - om perspektiv, teori och praktik i religionsundervisningen. 
Stockholm: Remus förlag, 2015, 14. 
12 Skolverket. Ämne - Religionskunskap (ej gällande). 2019. 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/hitta-tidigare-amnen-och-kurser-ar-2000-2011-i-
gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3FsubjectCode%3
DRE2000%26lang%3D%26tos%3Dgy2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfaa4b0 (Hämtad 2019-05-
21). 
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När Gy11 förändrade gymnasieskolan ledde detta även till förändringar inom 

religionskunskapsämnet. Nyreligiösa rörelser kom nu att bli en del av det centrala innehållet i 

religionskunskap, men lades endast i religionskunskap 2 som en fördjupning på religionskunskap 1. 

I kursplanen för religionskunskap 2 presenteras det att eleverna ska lära sig om nyreligiösa rörelser 

samt strömningar. Undervisningen ska utifrån detta vara fokuserad på vad som kännetecknar dem 

samt hur och vilket förhållande de har till världsreligionerna. Något som skapades vid Gy11 var även 

att nyreligiösa rörelser fick en plats i kunskapskraven i religion 2.13 För att nå E-kriterierna måste 

följande vara uppfyllt om nyreligiösa rörelser: 

 

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och 

livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga 

uttryck. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om hur de förhåller 

sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och 

skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner 

samt underbygga sina resonemang med enkla argument. 14 

 

För att uppfylla C eller A ska andra markerade begrepp istället uppfyllas. För att nå C ställer 

Skolverket krav på att kunskapskraven ska uppnås på en utförlig och välgrundad nivå medan för A 

ska kunskapskraven vara uppfyllda på en nyanserad och utförlig, komplex samt välgrundad nivå. För 

att nå D-kriterierna ska alla E-kriterier vara uppfyllda samt C-kriterierna till en övervägande del. För 

att nå kriterierna för B krävs istället att alla C-kriterier är uppfyllda och att även A-kriterierna är 

uppfyllda till övervägande del.15 

 

 

 

 
13 Skolverket. Ämne- Religionskunskap (Gymnasieskolan). 2019. 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.ht
m%3FsubjectCode%3DREL%26courseCode%3DRELREL02%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d3
5a5cdfa92a3#anchor_RELREL02 (Hämtad 2019-05-21). 
14 Skolverket. Ämne- Religionskunskap (Gymnasieskolan). 2019. 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.ht
m%3FsubjectCode%3DREL%26courseCode%3DRELREL02%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d3
5a5cdfa92a3#anchor_RELREL02 (Hämtad 2019-05-21). (originalcitatet skriver vissa ord i fetstil) 
15 Skolverket. Ämne- Religionskunskap (Gymnasieskolan). 2019. 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.ht
m%3FsubjectCode%3DREL%26courseCode%3DRELREL02%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d3
5a5cdfa92a3#anchor_RELREL02 (Hämtad 2019-05-21). 
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3.3 Begreppet nyreligiösa rörelser 

Orden ”sekt” och ”kult” har under lång tid i det svenska språket varit belastade med negativa samt 

mystifierande konnotationer. I religionsvetenskapliga sammanhang används dessa begrepp däremot 

allt mer sällan. Än så länge har det inte funnits någon terminologi som fungerar för dessa rörelser. 

Men det begreppet som det finns störst konsensus kring är beteckningen nyreligiösa rörelser.16 

Begreppet kan förklaras som en paraplybeteckning som används inom den akademiska världen, men 

det finns däremot ingen klar definition av vilka rörelser som beteckningen omfattar. Det finns även 

ingen klar definition hur länge nyreligiösa rörelser betraktas som nya. Dessa rörelser blir med tidens 

skede äldre och efter x antal år är de inte längre så nya. Dessutom har vissa rörelser rötter i andra 

kulturer och anses endast nya i vår kultur.17 En del religionssociologer menar dock att religiösa 

rörelser kan betraktas under beteckningen ”nya” så länge de är ”förstagenerationsrörelser”. Med detta 

menar att majoriteten av medlemmarna har konverterat och vuxit upp i rörelsen. Däremot är nya 

religiösa rörelser mycket olika varandra och utgår ideologiskt utifrån olika religioner och kulturer. 

Rörelserna har även ofta en markant skillnad i sina trosföreställningar och livsstil.18 Eileen Barker, 

professor i sociologi, presenterar även att de flesta rörelser som betraktas som nyreligiösa utvecklades 

främst efter andra världskriget.19  

 

Att säga vad en nyreligiös rörelse är med precisa linjer är riskfyllt eftersom det finns stora oenigheter 

om begreppets innehåll, hur det ska användas och tolkas. Denna problematik som begreppets 

innebörd omfattar leder även till att det är svårt att räkna antalet medlemmar i nyreligiösa rörelser. 

När detta görs måste en definition göras för att bestämma vad nyreligiösa rörelser omfattar. Barker 

presenterar att det är aningen våghalsigt att definiera begreppet men när detta görs så bör det sunda 

förnuftet användas för att bestämma linjerna om dess definition.20 Det har även gjorts några tappra 

försök att definiera vad nyreligiösa rörelser är. Ett av dem försöken är gjorda av Barker där hon 

presenterar sju kriterier. Det första kriteriet är att nyreligiösa rörelser utgår på något sätt från religiösa 

traditioner. Hon menar att medan nyreligiösa rörelser från östra delen av världen till exempel tror på 

reinkarnation kan rörelser som vilar på kristendom i större utsträckning utgå från frälsning som 

involverar uppståndelsen av kroppen. Barker menar även i sin definition att för att en rörelse ska vara 

 
16 Antoon Geels och Owe Wikström. Den religiösa människan En introduktion till religionspsykologin. 
3 uppl. Stockholm: Natur & Kultur, 2012, 403–404. 
17 Liselotte Frisk. De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen? Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 2007, 
9. 
18 Frisk. De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen?, 9. 
19 Eileen Barker. New religious movements: a practical Introduction. London: HMSO, 1989, 145. 
20 Barker. New religious movements: a practical Introduction, 146-150. 
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en nyreligiös rörelse måste den skilja sig markant från andra traditioner och majoritetssamhället i sina 

alternativa idéer och tankar. Därför lyfter hon i sitt tredje kriterium att medlemmar i rörelserna ofta 

väljer att klippa av sina sociala band till resten av världen (förutom övriga eller nya medlemmar).21 

 

Barker lyfter som fjärde kriteriet att nyreligiösa rörelser brukar röra sig i vissa åldersgrupper och vissa 

delar av samhället, till exempel arbetslösa, vita/svarta, högutbildade. Vilka grupper av samhället som 

är intressanta att vända sig till för rörelsen kan skifta mellan olika decennium. Hon berättar i det femte 

kriteriet att en nyreligiös rörelse ofta styrs av en karismatisk ledare som bestämmer hur medlemmarna 

ska leva i alla aspekter av deras liv samt hur de ska förändras för att vara en legitim medlem. Kriteriet 

innehåller även att medlemmarna följer denna ledaren utan att ifrågasätta hen även om ledaren 

ignorerar/fördömer reglerna och traditionerna som majoritetssamhället har.22 Det sjätte kriteriet som 

Barker presenterar att medlemmar i nyreligiösa rörelser ofta har en dikotomisk världsbild där 

trossatser ses som sanna eller falska och människor samt handlingar är goda eller onda. Är det 

gott/sant anses det gudalikt medan är det satanistiskt. En individs identitet är dessutom baserad endast 

på om hen är medlem i nyreligiösa rörelsen eller inte. Medlemmarna gör även en stark åtskillnad 

mellan ”vi och dem” och att korsa gränserna till “dem” ses som kätteri/förräderi samt att medlemmen 

har gjort Gud besviken vilket kan leda till hemska efterverkningar.23 Medlemmarna skiljer också 

mellan ”nu och då” och menar att innan de konverterade var de olyckliga syndare och att de efter 

konverteringen blev återfödda och startade deras nya liv. Det sista kriteriet som Barker tar upp om 

nyreligiösa rörelser är att de lättare undergår transformationer och modifikationer över tid än vad 

etablerade religioner gör. Men hon lyfter också att medan vissa nyreligiösa rörelser överlever över 

tid överges andra.24 Denna definition är även den som uppsatsen grundar sig i. 

 

Men för att påvisa det problematiska i definitioner om följande tema lyfts ytterligare en definition 

som har gjorts av den tidigare professorn Roy Wallis. I denna definitionen använder han däremot 

istället begreppet sekt. Han menar att följande sju kriterier definierar vad en sekt är: 

1. Sekten är en frivillig organisation där medlemskapet förtjänas. 

 
21 Eileen Barker. What are we studying? A sociological case for keeping the “Nova”. Novo Religio. 
Vol. 8, nr. 1, 2004. 
22 Barker. What are we studying? A sociological case for keeping the “Nova”. Novo Religio. Vol. 8, nr. 
1, 2004. 
23 Eileen Barker. What are we studying? A sociological case for keeping the “Nova”. Novo Religio. 
Vol. 8, nr. 1, 2004. 
24 Barker. What are we studying? A sociological case for keeping the “Nova”. Novo Religio. Vol. 8, nr. 
1, 2004. 



 

9 

2. Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas medlemmarna om inte uppställda etiska och 

ideologiska krav följs. Uteslutning kan även ske om medlemmarna ifrågasätter sekten eller 

sektledarens lära. 

3. Medlemmarna ser sig som en elit där de är utvalda. Sektledaren anser sig ofta vara som en profet 

och hans skrifter samt utsagor har en stor betydande roll. 

4. Sekten är vanligen i konflikt med det omgivande samhället samt den omgivande kulturen. 

5. Alla i sekten har samma värde och alla troende är ett prästerskap som har samma rätt till sanningen. 

Däremot har ledaren en given hierarkisk position. 

6. Sekten har höga etiska och asketiska krav där det finns vissa levnadsregler och medlemmar måste 

offra mycket tid till sekten för att ses som en god medlem. 

7. Sekten är även totalitär, det vill säga, att den kräver totalt engagemang. Medlemmarna har även 

litet inflytande på sektens utformning samt läran.25  

 

I jämförelsen av dessa två definitioner finns det både likheter och skillnader. Men det är skillnaderna 

mellan dessa två definitioner som visar på att vad nyreligiösa rörelser/sekter är för något är ytterst 

svårt att definiera och att det inte finns någon tydlig sann definition. Det är därmed något som olika 

forskare och sociologer uppfattar på olika sätt som saknar konsensus. Att nyreligiösa rörelser/sekter 

saknar en tydlig definition innebär självfallet även en problematik i religionskunskapsundervisningen 

för lärare som kommer presenteras under nästa delrubrik. 

 

3.4 Undervisningsproblem med nyreligiösa rörelser 

I böckerna Teaching new religious movements och Att undervisa i religionskunskap - en 

ämnesdidaktisk introduktion lyfts en hel del problematik som kan uppstå i undervisningen om 

nyreligiösa rörelser. I föreliggande delkapitel kommer några av de punkterna som anses leda till en 

problematisk undervisning om nyreligiösa rörelser att lyftas.  

  

Forskaren och religionshistorikern Peter Åkerbäck lyfter i Att undervisa i religionskunskap - en 

ämnesdidaktisk introduktion att undervisningen om religion överlag innebär att hamna i en situation 

där människor möts som har olika uppfattningar, känslor och föreställningar om undervisningens 

ämnen. Eleverna kommer ofta från olika religiösa eller sekulära miljöer som utgör grunden för hur 

religion bör beskrivas och diskuteras. Läraren hamnar på så sätt i en balansgång och hänsynstagande. 

 
25 Karl-Erik Nylund. Att leka med elden sekternas värld. 2 uppl. Stockholm: Sellin och Partner Bok & 
Idé AB, 2004, 43–44. 
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Denna balansgång blir tydligare i undervisningen kring sekter. Åkerbäck menar att det finns ett 

nästintill naturligt sätt att förhålla sig till kring sekter och en självklar förförståelse/uppfattning om 

sektbegreppet som i det närmaste alltid ses som något negativt.26 När eleverna på olika 

gymnasieskolor får frågan vad de kännetecknar begreppet sekter med brukar följande svar 

förekomma: ”sektledare”, ”hjärntvätt”, ”manipulation”, ”tvång”, ”Knutby”, ”alla har sex med alla”, 

”självmord”, ”sjuka saker” och ”fanatism”. Detta ger allt annat än en positiv tanke om vad sekter är 

och enda sättet att undkomma denna belastningen som sektbegreppet drar med sig är nästintill endast 

att använda det mer neutrala begreppet ”nya religiösa rörelser”. Men som Åkerbäck samt Teaching 

new religious movements visar på är det inte så enkelt att bara byta ut begreppet, utan begreppen 

måste problematiseras ytterligare i undervisningen.27 

 

En stor problematik med begrepp som ”hjärntvätt”, ”självmord”, ”prostitution” och ”isolering” är att 

även om det stämmer överens med någon enskild rörelse menar Åkerbäck på att dessa 

beskrivningarna ofta dominerar vad en sekt är för elever samt även beskriver hur sekterna sägs bete 

sig. Detta leder till att alla grupper som benämns sekter tillskrivs stora likheter med varandra med i 

princip samma element i rörelserna. För att förklara vad Åkerbäck menar närmare syftar han därmed 

på att sekter klumpas ihop som en förklaring med samma kännetecken och utövningar. Skillnaderna 

som existerar mellan dem suddas därmed ut och blir allt mer oklara. När denna sammanblandning 

sker av rörelserna utformas en modern myt av vad en sekt är, vad den är kapabel till, dess funktion 

och hur illa det går för medlemmar i rörelsen. I jämförelse med religioner kännetecknas sekter alltid 

dessutom med något negativt eller farligt, till exempel att rörelserna innehåller ohälsosamma miljöer 

som ofta är förknippade med brottslighet eller våld.28  

 

Ytterligare en problematik som gör det ännu svårare i skolmiljöer att sticka hål på stereotyper och 

fördomar är medias roll i det hela menar Åkerbäck. I populärkulturella framställningar av sekter lyfts 

vanligen det uppseendeväckande fram, till exempel våld, avvikande sexuellt beteende, ekonomiskt 

bedrägeri och hjärntvätt. Detta omfattar till exempel serier, filmer, litteratur och dagspress. Detta leder 

till att eleverna inte endast möter en negativ föreställning om sekter i samhället utan även i 

underhållningen som de följer aktivt på sin fritid.29 I massmediala framställningar tenderar ofta 

begreppet ”sekt” även att användas som en slags samlingsbeteckning för alternativa religiösa 

 
26 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 104–105. 
27 Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion, 104–105. 
28 Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion, 105–107. 
29Ibid, 108. 
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strömningar som hamnat i samhällets utkant och som inte accepteras.30 Just överanvändningen i 

media av nyreligiösa rörelser/sekter kan beskrivas som lite av en moralisk panik. Begreppet moralisk 

panik innebär en situation där något har definierats som ett socialt problem som får överdrivet mycket 

fokus från media, politiker och andra typer av ledare samt rättsväsendet. Syftet är att försöka samla 

människor för att vidta åtgärder mot problemet. Ofta leder moralisk panik till att problemet upplevs 

som större än vad det är, vilket även har varit fallet med sekter/nyreligiösa rörelser historiskt där 

rörelserna uppfattats finnas i större utsträckning än vad som är det faktiska fallet på grund av 

medierapporteringen. Denna medieföreställning som skapats leder även till att missledande och falsk 

information skapas kring nyreligiositet som väckt rädsla och oro i samhället. Dessa förekomster som 

nämns beskrivs också även vara mer frekventa än de faktiskt är och ger därmed ytterligare en negativ 

bild av rörelserna. Journalisterna som rapporterar om nyreligiösa rörelser har ofta även väldigt lite 

kunskap i ämnet och producerar texter med negativa ordval baserade på det övriga samhällets tankar 

om fenomenet.31 I skolmiljöer innebär detta konkret att lärarna har ett stort motstånd i medias roll att 

porträttera fenomenet, vilket även skapar en stor utmaning i undervisningen. 

 

Liknande problematik finns även i valet av litteratur. Skolböckernas författare har även de svårt att 

stå emot det kulturella trycket och böckerna är ofta långt ifrån neutrala eller objektiva i sin beskrivning 

av de nyreligiösa rörelserna. Oftast beskrivs inte rörelserna heller som ”riktig religion” utan 

begreppen religion och sekt/nyreligiös rörelse separeras och ses som motsatser.32 Teaching new 

religious movements lyfter även problematiken som internet bidrar till i studiet av nyreligiösa rörelser. 

Samtidigt som internet blir en plattform där nyreligiösa rörelser har möjligheten att berätta om sin 

rörelse blir det även en miljö där kritik och negativitet mot rörelserna lyfts som snarare frambringar 

förutfattade meningar/stereotyper än motarbetar det.33 Valet av vad läraren väljer ut för litteratur är 

därmed otroligt viktigt för hur den övriga undervisningen blir. Det är även av betydelse att vara 

medveten om vilka hemsidor som finns om rörelserna och försöka leda elever till tillförlitliga sådana. 

 

 

 

 
30 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 107. 
31 David G. Bromley (red.). Teaching new religious movements. Oxford: Oxford University Press, 
2007, 96-100. 
32 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 111-112. 
33 David G. Bromley (red.). Teaching new religious movements. Oxford: Oxford University Press, 
2007, 292-293. 
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4. Metod 

För att få svar på frågeställningarna har åtta lärare som arbetar inom gymnasieskolan intervjuats. Den 

typen av intervju som användes är den semistrukturerade intervjun. Denna innebär att forskaren har 

formulerat ett antal frågor innan intervjun som ska ställas i en viss ordning, men även att följdfrågor 

kan ställas under intervjun beroende på vad informanten svarar.34 Tanken bakom valet av denna form 

av intervju var möjligheten att ha en struktur att utgå ifrån, men samtidigt kunna ställa följdfrågor 

eller få frågetecken uträtade om det skulle behövas. Fördelen med intervjuer är att det ger forskaren 

en möjlighet att nå en djupare förståelse om informanternas uppfattningar. Möjligheten finns även att 

följa upp informanten och att hen kan utveckla/förtydliga sina åsikter och perspektiv i jämförelse med 

den skrivna texten.35 Intervjuerna har även en kvalitativ karaktär eftersom intervjuerna syftar till att 

klargöra hur lärare berättar att de undervisar om nyreligiösa rörelser. 

 

Lärarna som intervjuats arbetar på olika skolor och anonymiseras i uppsatsen. Detta sker på grund av 

forskningsetikens individskyddskrav som innebär att samhällsmedborgare ska skyddas från olämplig 

insyn i sina liv. Kravet finns även för att kunna förhindra att de kränks samt kommer till psykisk eller 

fysisk skada.36 På grund av denna anonymitet kommer inte exempelvis namn, ålder, skola eller stad 

att tas upp. Men för att ändå ge någon form av kännetecken till lärarna kommer deras kön samt hur 

lång erfarenhet de har presenteras. Lärarna kommer i uppsatsen ha fiktiva namn för att ges någon 

form av igenkänning i undersökningen.  

 

De lärare som valdes ut arbetar både på kommunala samt fristående skolor. I valet av gymnasieskolor 

sökte jag upp olika kommuner och undersökte vilka möjligheter det fanns i respektive kommun. De 

gymnasieskolor som informerades om studien presenterade sin personal på olika sätt på sina 

hemsidor, vissa av dem valde att presentera ämne och person, andra listade personal endast utan ämne 

medan vissa endast presenterade administration, chefer och rektorer. De sätt som användes för att få 

tag i informanter var främst genom direkt mejl till lärare som undervisar i religion 2, men även 

mejlkontakt till skolorna och rektorer. Det sättet som däremot gav bäst resultat var den direkta 

kontakten med lärare. Efter urvalet av informanter skickades ett mejl ut till varje informant där 

information om studien fanns formulerad samt en frågesats om deltagande (se bilaga 1). Att ge 

 
34 Carl-Henric Grenholm. Att förstå religion Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur AB, 
2006, 143.    
35 Grenholm. Att förstå religion Metoder för teologisk forskning, 142–143. 
36 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
2002. https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (Hämtad 
2019-06-16). 
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information om studien samt vilka villkor som finns uppställda är även viktigt för att uppnå 

informationskravet inom forskningsetiken.37 Detta mejl skickades till flertalet lärare, ifall att en eller 

flera skulle tacka nej eller någon av informanterna skulle avbryta sitt deltagande. Grenholm skriver 

att informanten när som helst har rätten att avbryta sitt deltagande i studien samt ska ge ett samtycke 

innan studien påbörjas.38 På grund av detta fick lärarna skriva under ett papper om deltagande innan 

intervjun påbörjades (se bilaga 2). Att samtycka till deltagande, vara medveten om att deltagandet när 

som helst får avbrytas och att detta inte leder till påtryckning/negativ påverkan hos informanten är 

viktigt för att uppnå samtyckeskravet inom forskningsetiken.39  

 

Sju av intervjuerna skedde på respektive informants skola medan den åttonde intervjun skedde på ett 

bibliotek. Valet av intervjuplats berodde på att valet i att välja en trygg plats där de kände sig bekväma 

att tala om och berätta om sin undervisning kring nyreligiösa rörelser. För att få en större överblick 

över vad informanterna uttalade vid intervjuerna har varje intervju spelats in. Inspelningen leder till 

att ett större fokus kan läggas på vad informanten uttalar och frågetecken kan lättare klaras upp. 

Informanterna gjordes även medvetna om att intervjuerna endast var tillgängliga för mig och radering 

av intervjuer skulle ske efter användning, precis som nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

inom forskningsetiken lyfter som viktigt.40 Intervjuerna har i efterhand ordagrant transkriberats. 

Grenholm lyfter att efter transkriberingsstadiet måste ett urval göras om vad som ska lyftas i studien, 

det är inte möjligt att återge allt.41 Detta ledde till att vid transkriberingens slut lästes intervjuerna 

igenom för att markera det som var av betydelse för undersökningen samt uppfyller 

frågeställningarna på ett eller annat sätt. Det markerade kommer sedan skrivas om och analyseras 

eller citeras i undersökningen. För att nå en tydligare struktur i uppsatsens undersökningsdel kommer 

intervjuerna diskuteras utifrån de frågeställningar som finns uppställda. 

 

 
37 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
2002. https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (Hämtad 
2019-06-16). 
38 Carl-Henric Grenholm. Att förstå religion Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur AB, 
2006,143. 
39 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
2002. https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (Hämtad 
2019-06-16). 
40 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
2002. https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (Hämtad 
2019-06-16). 
41 Carl-Henric Grenholm. Att förstå religion Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur AB, 
2006, 149. 
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I uppsatsen har en hermeneutisk del applicerats på materialet. Hermeneutik kan förklaras med en 

metod för tolkning av till exempel texter, konstverk och handlingar. Syftet med hermeneutiken är att 

uppnå förståelse och hur vi uppnår detta. Inom hermeneutiken behöver allt i vår tillvaro tolkas av 

människor som lever i olika kulturella sammanhang. Vid tolkningsarbetet bör en medvetenhet finnas 

om tolkarens egna perspektiv samt förutsättningar.42 I uppsatsen har hermeneutiken fungerat för att 

tolka och förstå intervjuerna som har gjorts. Vid tolkning av intervjuer har utgångspunkten varit att 

se sammanhanget i det som informanterna säger. Därmed har det varit viktigt att både läsa den text 

som kommer innan och även den text som kommer efter det som anses viktigt (det markerade) att 

lyfta i undersökningen. Genom att se sammanhanget i det som intervjuerna berättar har tolkning 

genomförts för att försöka förstå vad informanterna menar med det uttalade. 

 

5. Material 

En stor del av materialet består av intervjuer med informanter på åtta olika gymnasieskolor.  

Intervjuerna har bestått av en varierad erfarenhet i läraryrket och både man och kvinna varit 

representerade. Dessa kategorier var inte ett urval vid val av informanter, men finns ändå 

representerade i uppsatsen. Här nedan finns en tabell med deras kön, hur lång erfarenhet de har i 

läraryrket samt vart intervjun ägde rum.  

 

Namn i 

undersökningen 

Kön Antal år i 

läraryrket 

Vart intervjun 

skedde 

Åsa Kvinna 13 grupprum på 

bibliotek 

Petter Man 10 arbetsrum 

Marit Kvinna 25 klassrum 

Sebastian Man 9 arbetsrum 

Pernilla Kvinna 10 grupprum 

Ivan Man 34 klassrum 

Erik Man 21 grupprum 

Karl Man 16 grupprum 

 

 
42 Carl-Henric Grenholm. Att förstå religion Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur AB, 
2006, 248. 
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6. Svårigheter och problem 

En av de problem som har upplevts är vikten av att förhålla sig objektiv under intervjuerna och inte 

uttala för mycket som kan styra samtalet åt ett visst håll eller skapa vissa värderingar eller 

generaliseringar hos informanten. På grund av detta har fokus hos mig som intervjuare lagts vid att 

endast ställa frågor samt användning av ord som visar att informanten hörs och lyssnas på. Något 

annat som hade kunnat skapa problem är om tolkningar görs under samtalet av vad informanten 

uttalar som intervjuaren inte riktigt förstår. Detta kan leda till att en felaktig tanke av vad informanten 

menade görs vilket leder till en felaktig undersökning. På grund av detta problem har det varit viktigt 

att ställa följdfrågor om missförstånd eller osäkerhet har uppstått av vad informanten menade för att 

få ett tillförlitligt resultat.  

 

7. Tidigare forskning  

Vid valet av tidigare forskning har en av utgångspunkterna varit forskning som rör sig i det 

religionsdidaktiska fältet eftersom studien kommer att beröra religionsdidaktik. Andra utgångspunkten 

har varit att utgå ifrån forskning som rör eller kan kopplas till nyreligiositet på ett eller annat sätt. 

Intentionen bakom urvalet av studier har varit att uppnå en explicit tidigare forskning för vidare 

diskussion men även som ett stöd när bakgrund, undersökning, intervjufrågor, brev till informanter 

samt godkännande av intervju formats. Studiernas källförteckning samt tidigare forskning har även 

använts för att upptäcka studier inom det religionsdidaktiska området. 

 

Religionsdoktorn Björn Falkevall som är redaktör till boken Att undervisa i religionskunskap: en 

ämnesdidaktisk introduktion presenterar de centrala problem och möjligheter som läraren möter i 

undervisningen om nyreligiösa rörelser och sekter. I boken tas de didaktiska frågorna varför, vad samt 

hur upp. Boken utgår även från nyreligiositet kopplat till lärares erfarenhet, förhållningssätt samt 

urval i undervisningen. Genom diskussionen om nyreligiositet och de utmaningar som lärare möter 

ges en problematiserad bild av nyreligiositet kontra sekter i undervisningen.43 David G. Bromley, 

som är professor i religion och sociologi, är inne på ett liknande spår i boken Teaching new religious 

movements som han är redaktör för. Boken lyfter de problem som universitetsundervisningen ofta 

hamnar i när nyreligiösa rörelser belyses. Det ges även en bakgrund till problemens uppkomst samt 

exempel på hur dessa problem kan bli fördelar i undervisningen genom material och metoder.44 

 
43 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013.  
44 David G. Bromley (red.). Teaching new religious movements. Oxford: Oxford University Press, 
2007. 
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Dessa två böcker har använts för att problematisera bilden av nyreligiositet i bakgrunden. Men den 

problematiserande bilden som böckerna ger har även använts för att se eventuella fördelar och 

nackdelar med den faktiska undervisningen informanterna berättar att de praktiserar. 

 

Liselotte Frisk som är professor i religionsvetenskap har även hon belyst nyreligiositet i sin bok De 

nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen?, men har istället undersökt nyreligiositets förändring 

kopplat till fem rörelser. Dessa rörelser omtalades i stor utsträckning samt var kontroversiella efter 

andra världskriget. Dessa är Scientologi-kyrkan, Familjen (Guds barn), Osho-rörelsen, 

Familjefederationen (Moon-rörelsen) och Hare Krishna-rörelsen. Hon skriver i förhållande till detta 

även om samhällets förändring över tid och moderniseringen som har lett till en mer global värld 

både för ideologier och rörelser men även religioner. Hon diskuterar även rörelserna i förhållande till 

pluralitet och mångfald. Hon menar att genom att dessa termer har fått en betydande roll i vårt 

samhälle har samhället tagit sig an nyreligiösa element som till exempel vegetarisk mat, yoga och 

meditation. Hon menar också att detta har lett till att rörelserna inte ses som lika avvikande som de 

gjorde tidigare och att det finns en större tolerans mot religion överlag.45 Religionsvetaren Karin 

Kittelmann Flensner opponerar sig mot att det finns en större tolerans mot religion idag och kommer 

i Religious education in contemporary pluralistic Sweden fram till att i gymnasiets 

klassrumsundervisning finns tre olika diskurser om religion. Hon döper de tre diskurserna till den 

sekularistiska, den andliga samt den svenska diskursen. Den sekularistiska diskursen innebar att 

religion var något gammalt som tillhör historien innan vetenskapen gav människor tillförlitliga svar. 

Den icke-religiösa, ateistiska ställningar formulerades i klassrummen som något neutralt och 

opartiskt i förhållande till religion. Den andliga diskursen innebar att det fanns något större, något 

efter döden eller något andligt som styrde - det var något andligt inom diskursen som utmanade den 

sekulära. Den svenska diskursen innebar att hålla fast vid svenska kristna värderingar och traditioner. 

Denna diskursen aktiverades när eleverna definierade ”vi” i relation till ”de andra/dem”, inte när de 

pratade om egna personliga övertygelser. Här menar hon på att två av dessa diskurser, den 

sekularistiska samt den svenska diskursen, visar på att det fortfarande finns en negativ tolerans om 

religion och att dessa diskurser även leder till svårigheter att nå ämnets mål om mångfald.46 

Religionsvetaren Anders Karlsson instämmer också i kritiken om att toleransen kring religion saknas 

i sin studie Vilket religionskunskapsämne?: ämneskonstruktioner i religionskunskap på gymnasiet 

med samtalsförhandlingar i centrum i gymnasiet när han undersöker elevernas diskurs digitalt samt 

 
45 Liselotte Frisk. De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen? Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 2007. 
46 Karin Kittelmann Flensner. Religious education in contemporary pluralistic Sweden. Diss., 
Göteborgs universitet, 2015. 
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i klassrummet. Han menar på att både digitalt samt i klassrummet så påvisas det att det sekulära livet 

ses som det goda livet och att det religiösa livet innebär ofrihet och odemokratiska värderingar.47 I 

sin studie Representera och bli representerad: Elever med religiös positionering talar om skolans  

religionskunskapsundervisning lyfter adjunkten Carina Lidh Holmqvist upp elevers religiösa positionering 

kontra religionskunskapsundervisningen. I studien kommer hon fram till att även skolan bidrar till att 

inte religioner tolereras eftersom de presenteras på ett faktainriktat, stereotypt sätt och ytligt sätt som 

fokuserar på religionens framväxt, strikta regler och regelobservans som de intervjuade eleverna inte 

känner igen sig i.48 I föreliggande uppsats kommer Frisks studie användas för att problematisera 

bilden av vad nyreligiösa rörelser är i bakgrunden. De övriga tre studierna kommer att användas som 

underlag i diskussionen där det kommer diskuteras om lärarna presenterar samma icke-tolerans mot 

nyreligiösa rörelser som dessa studier påvisar att det finns om religion. 

 

8. Teori 

 

8.1 Didaktik och ämnesdidaktik - vad är det? 

I föreliggande delkapitel kommer det presenteras vad didaktik och ämnesdidaktik är för något för att 

kunna förstå begreppet lärarna utgår ifrån samt förståelsen för de frågor som ställs till undervisningen. 

Detta begreppet blir således ledande i hur lärarna tänker när de lägger upp sin undervisning i metod 

och innehåll samt hur de agerar vid förutfattade meningar och förefaller därmed ha en betydande roll 

för uppsatsen. Uppsatsen kommer även utgå ifrån tre didaktiska förhållningssätt i undersökningen 

som kommer presenteras här nedan. Detta förhållningssätt har valts för att se hur lärarna relaterar till 

dessa tre utgångssätt i sin undervisning. 

 

Religionsundervisningen i skolan har haft en central roll i Sverige under lång tid. De flesta 

undervisningssystem har uppstått för att religioner har ett behov av traditionsförmedling. Samtidigt 

innebär ett överförande av religiösa traditioner till människor i kommande generationer att religionen 

inte stagnerar och dör ut. Religion och undervisning har därför varit varandras förutsättning för 

överlevnad. Ett begrepp som brukar tas upp när religion diskuteras mellan lärare och samt en 

forskarnivå är religionsdidaktik.49 Didaktik kan förklaras med undervisningens samt inlärningens 

 
47 Anders Karlsson. Vilket religionskunskapsämne?: ämneskonstruktioner i religionskunskap på 
gymnasiet med samtalsförhandlingar i centrum. Lic.-avh., Karlstad universitet, 2015. 
48 Carina Lidh Holmqvist. Representera och bli representerad: Elever med religiös positionering talar 

om skolans religionskunskapsundervisning. Lic.-avh., Karlstad universitet, 2016. 
49 Malin Löfstedt (red.). Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Lund: 
Studentlitteratur, 2011, 19–20. 
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teori samt praktik. Dels berör didaktik det innehåll som undervisningen bygger på och de didaktiska 

modeller som undervisningen förstås utifrån, men även den undervisningen över huvud taget som 

läraren undervisar för sina elever.50 Inom didaktiken finns underkategorin, ämnesdidaktik som kan 

förklaras med den didaktik som sker inom ett visst ämne, som till exempel religionskunskap. I 

jämförelse med didaktiken lägger ämnesdidaktiken mer fokus på ämnena i sig istället för helheten 

som didaktiken gör.51  

 

Didaktik är även den reflektion som görs samt de svar som ges när frågorna vad, hur och varför ställs 

till undervisningen. Den första frågan gäller vad som undervisningens innehåll ska bestå av, både 

inom kunskapsaspekten men även färdighetsområdet. Den andra frågan berättar hur innehållet i 

undervisningen ska presenteras, undervisas samt struktureras. Den sista och tredje frågan gäller varför 

detta kunskaps- eller färdighetsområdet ska vara representerat i undervisningen samt varför innehållet 

ska kommuniceras på det bestämda sättet. Ibland talas det även om en femte fråga, för vem, som 

innebär att eleven hamnar i fokus, exempelvis för vem ges undervisningen.52 När dessa didaktiska 

frågeställningar ställs samman blir det tydligt att varje undervisningssituation utgör ett komplext 

nätverk av flera didaktiska aspekter. Det finns därför inte ett givet sätt att förhålla sig i sin 

undervisning, utan det finns sätt som fungerar i vissa klasser men inte alla. Det didaktiska perspektivet 

betonar därför en öppenhet i hur läraren ska förhålla sig utifrån de givna frågeställningarna.53 

 

Carl E. Olivestam tar i boken Religionsdidaktik - om perspektiv, teori och praktik i 

religionsundervisningen upp tre olika didaktiska förhållningssätt som läroplanen vilar på. Det första 

förhållningssättet kallas för den förmedlingsdidaktiska modellen och bygger på att förmedla ett av 

tradition fast kunskapsstoff till en mottagare. Traditionsförmedling kan förklaras som den typ av 

kunskap som läraren ägnar sig åt när hen kommunicerar ett bestämt och avgränsat budskap till en 

eller flera elever. Förmedlingsdidaktiken kan förmedlas till eleverna på en mängd olika pedagogiska 

sätt. Centralt för förmedlingsdidaktiken är dock att läraren har en central roll i kunskapslärandet. 

Målet med en förmedlingsdidaktisk undervisning är att förmedla insikter och ge erfarenheter baserat 

på ett särskilt kunskapsstoff i förbindelse till den undervisningsplanen som finns uppställd. Det andra 

förhållningssättet är progressionsdidaktiska modellen. Denna modell utgår ifrån att eleverna har 

ofullständig kunskap varifrån läraren gradvis ska leda eleven till de uppställda målen, delmålen samt 

 
50 Ninni Wahlström. Läroplansteori och didaktik. 2 uppl. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, 131. 
51 Wahlström. Läroplansteori och didaktik, 134. 
52 Malin Löfstedt (red.). Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Lund: 
Studentlitteratur, 2011, 21–22. 
53 Ninni Wahlström. Läroplansteori och didaktik. 2 uppl. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, 131. 
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slutmålen. För att denna modell ska uppnås ska undervisningen formas på ett sätt som leder till att 

eleven stegvis tillägnar sig en allt bredare insikt om sig själv samt omvärlden. På vägen mot målen är 

olika områden, exempelvis elevens kognitiva och emotionella sida, sammanlänkade med varandra.54 

 

Det sista förhållningssättet är den hermeneutikdidaktiska modellen. Inom denna modell är begrepp 

som förståelse, tolkning och tillämpning centrala och har som mål att framkalla intresse hos eleverna 

genom ämnesinnehållet samt koppla ihop det med livstolkningar av eleverna själva och deras 

omvärld. Inom den hermeneutiskdidaktiska modellen är lärare och elever jämställda eftersom båda 

är människor som gör egna tolkningar utifrån egna erfarenheter. Den huvudsakliga frågan som ställs 

är vad som händer när en människa möter en religiös text eller en annan människas religiösa 

berättelse. För att bygga en undervisning baserat på denna modell måste läraren utgå utifrån elevernas 

religiösa tradition och erfarenhet samt deras förförståelse. Läraren måste ge stöd till eleverna att ordna 

egna intryck, värderingar samt erfarenheter utan lärarens egna interpretationer.55 

 

9. Undersökning 

 

9.1.1 Urval i innehåll samt tidsomfattning av nyreligiösa rörelser i undervisningen 

I följande delkapitel kommer urval i innehåll som informanterna använder i undervisningen om 

nyreligiösa rörelser presenteras, därmed kommer den didaktiska frågan vad undervisningens innehåll 

består av behandlas. I följande delkapitel kommer således inte metoder i undervisningen presenteras, 

utan metoderna presenteras i delkapitel 4.2. 

 

Vilka nyreligiösa rörelser berättar informanterna att de behandlar i undervisningen? Resultatet av 

informanternas svar visas här nedan i ett cirkeldiagram. 

 
54 Carl E. Olivestam. Religionsdidaktik - om perspektiv, teori och praktik i religionsundervisningen. 
Stockholm: Remus förlag, 2015, 146–147. 
55 E. Olivestam. Religionsdidaktik - om perspektiv, teori och praktik i religionsundervisningen, 148–
149. 
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Varje informant har benämnt fler än en nyreligiös rörelse, vissa lyfte fler medan andra benämnde färre. Här ovan 

presenteras de nyreligiösa rörelserna som informanterna lyfte tillsammans efter att ha gett sina svar. EFS är i 

cirkeldiagrammet en förkortning för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. 

 

Cirkeldiagrammet visar att de rörelserna som är mest representativa i undervisningen och som läraren 

ger som exempel vid eget arbete är Hare Krishna, Jehovas Vittnen samt Plymouthbröderna. Att Hare 

Krishna har en stark plats i undervisningen förklarar Åkerbäck med att Hare Krishna ofta är en grupp 

som besöks och som även varit en del av undervisningen när dagens religionslärare gick på 

gymnasiet.56 Att Jehovas Vittnen förefaller som representativ i undervisningen kan förklaras med att 

det är en rörelse som har omfattande utbredning världen över, således även i Sverige. På deras 

hemsida presenteras att i Sverige finns 306 församlingar totalt där 1 på 456 invånare är Jehovas 

Vittnen.57 Det är därmed en rörelse som har en utbredd påverkan och omfattning på samhället. 

 

Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka urvalet i innehåll är det värt att lyfta just denna frågan, 

vilket urval som lärare gör i undervisningen om nyreligiösa rörelser. När denna frågan ställs till 

informanterna ges många olika svar, men även många likheter mellan svaren. I det centrala innehållet 

 
56 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 109–110. 
57 Jehovas Vittnen. Sverige: Hur många Jehovas Vittnen finns det?. 2019. 
https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/v%C3%A4rlden-%C3%B6ver/SE/ (Hämtad 2019-05-27). 
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i religionskunskap 2 presenteras följande: ”Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som 

kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna”.58 I förhållande till detta 

centrala innehåll presenterar majoriteten av informanterna att de kopplar nyreligiositet till 

världsreligionerna. Den som inte nämner detta är Petter. John A. Saliba, professor i religion vid 

University of Detroit Mercy, håller med om att det är viktigt att diskutera nyreligiösa rörelser i 

förhållande till världsreligionerna och visa på att rörelsers idéer och tankar utgår från 

världsreligionerna.59 Sebastian, Ivan, Marit samt Erik berättar även att de tar upp detta i 

undervisningen hur nyreligiositet är utvecklat från världsreligionerna. Åsa, Sebastian, Pernilla, Ivan 

samt Karl menar att det även är en del av den fördjupande uppgiften att jämföra en nyreligiös rörelse 

(eller i Pernillas fall: två) med världsreligionerna. Karl berättar också följande: 

 

Dem senaste 2–3 åren har jag faktiskt gjort så att jag har kopplat att det har varit rörelser som är 

sprungna ur kristendomen på något sätt eller har någon liten koppling till kristendomen just för att 

det är enklare att hitta så dem kan besöka dem rörelserna här i stan.60 

 

I citatet förklarar Karl att när han låter eleverna jobba med den fördjupande uppgiften brukar han 

välja rörelser kopplade till kristendomen eftersom han ser att de är lättare för eleverna att nå ut till i 

sin stadsmiljö. Eftersom kunskapskraven i religionskunskap 2 kring nyreligiositet även belyser 

sambandet mellan religion och samhälle lyfter sju av informanterna att de gör denna koppling i 

undervisningen för att få eleverna att reflektera och fundera. Petter ger även en tydligare förklaring 

hur han undervisar om New age kontra det omgivande samhället: 

 

Jag brukar ta sådana här grejer som asså en sådan grej som från början var typiskt för new age som 

folk inte uppfattar som new age idag så att det är ju liksom en sådan grej som horoskop i tidningen 

alltså om man är född i vattumannen stjärntecken så kommer man att bli rik idag och bla bla bla… 

Asså det är ju liksom...och det är många tror jag som läser horoskop för att dom tycker det är roligt 

sen vet jag inte hur många som tror på det, det ska jag låta vara osagt. Men jag menar, om man ser 

det så är ju spridningen av New age ganska stor och den har ju spridit sig liksom in i delar av 

samhället som... asså bara hela den här grejen med alternativ medicin kommer ju också därifrån från 

 
58 Skolverket. Ämne- Religionskunskap (Gymnasieskolan). 2019. 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.ht
m%3FsubjectCode%3DREL%26courseCode%3DRELREL02%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d3
5a5cdfa92a3#anchor_RELREL02 (Hämtad 2019-05-27) 
59 David G. Bromley (red.). Teaching new religious movements. Oxford: Oxford University Press, 
2007, 57. 
60 Karl berättar om vilka rörelser han låter eleverna jobba med i den fördjupande uppgiften. 
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början så att det är ju rätt mycket som man inte förknippar med new age i vardagliga sammanhang 

som kommer därifrån så att jag brukar försöka ta sådana exempel ja.61 

 

I sin förklaring menar Petter på att det finns fenomen i New age rörelsen som har kommit att inverka 

på samhället i stort och nämner då horoskop och alternativ medicin som exempel. Han menar att på 

New Age på detta sätt praktiseras av många i samhället även om personen i fråga inte är en del av 

rörelsen. Detta är något han försöker förklara för eleverna när han arbetar med nyreligiösa rörelser i 

undervisningen.  

 

Fem av informanterna beskriver att de arbetar tematiskt med nyreligiösa rörelser, de berättar med 

andra ord att andra delar av det centrala innehållet även ges utrymme i arbetet med nyreligiösa 

rörelser. Hur genomförs religionskunskap 2 tematiskt menar informanterna? Åsa, Ivan, Erik samt 

Karl förklarar att de även diskuterar individen i förhållande till nyreligiositet. Således lyfts det centrala 

innehållet: ”Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, 

gemenskap och syn på jämställdhet”.62 Men det är inte endast individen som lyfts i förhållande till 

nyreligiositet visar informanterna utan Pernilla berättar att hon brukar koppla det till det 

kunskapskravet som finns uppställt om etik. Kunskapskravet lyder enligt följande: ”Etiska begrepp, 

teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till 

exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer”.63 Hon berättar 

att hon främst brukar försöka koppla nyreligiositet till olika etiska frågor och hur rörelserna ställer sig 

i frågorna. Marit berättar att hon ser att nyreligiositet är ett genomgående tema i religionskunskap 2 

och hon brukar på grund av detta koppla nyreligiositet till andra arbetsmoment. Hon lyfter där både 

etiken samt religion och vetenskap som exempel där det beskrivs att olika uppfattningar om mellan 

religion och vetenskap ska belysas. Att koppla arbetsområdet om nyreligiositet till etik kan innebära 

 
61 Petter berättar om hur han gör kopplingen nyreligiösa rörelser och samhälle när han pratar om New 
age. 
62  Skolverket. Ämne- Religionskunskap (Gymnasieskolan). 2019. 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.ht
m%3FsubjectCode%3DREL%26courseCode%3DRELREL02%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d3
5a5cdfa92a3#anchor_RELREL02 (Hämtad 2019-05-27) 
63 Skolverket. Ämne- Religionskunskap (Gymnasieskolan). 2019. 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.ht
m%3FsubjectCode%3DREL%26courseCode%3DRELREL02%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d3
5a5cdfa92a3#anchor_RELREL02 (Hämtad 2019-05-27) 
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ett sätt att kunna arbeta mer utifrån den hermeneutikdidaktiska modellen där eleverna ges chans till 

att göra olika livstolkningar om sina tankar och sin omvärld och tolka utifrån egna erfarenheter.64 

 

Eftersom uppsatsen vill undersöka vilket innehåll som lärare använder sig av i undervisningen om 

nyreligiösa rörelser kan det vara viktigt att lyfta att informanterna har ett varierat innehåll. Åsa berättar 

följande om sin undervisning: 

 

Åsa: Men att jag går igenom först det här med rörelser men också strömningar, new age och liknande.  

Sektbegreppet brukar jag ta upp också. 

intervjuledare (jag): Mhm. Brukar du använda specifikt definition då eller? 

Åsa: Aa, de brukar jag använda då helt enkelt. 

intervjuledare (jag): Brukar du utgå ifrån någon speciell eller brukar du använda olika?   

Åsa: Ah, jag brukar ha någon sociologisk beskrivning, ah.65 

 

I citatet förklarar Åsa att hon inleder med att förklara vad nyreligiositet/strömningar samt sekt innebär 

genom sociologiska definitioner. Syftet med denna inledning är att ge eleverna en förståelse för vad 

begreppen innebär. Även Sebastian berättar att han lyfter sektbegreppet och problematiserar detta i 

förhållande till nyreligiositet. Pernilla berättar att hon brukar diskutera begreppet sekter kontra 

nyreligiositet och problematiserar uppfattningen av dessa. Åkerbäck problematiserar och menar på 

att ofta när en rörelse benämns som en sekt så menas det även med att dessa rörelser som är sekter 

har stora likheter med varandra.66 Att arbeta med skillnaden nyreligiösa rörelser kontra sekter är 

därmed ett innehåll som får elever att fundera och reflektera på vad sekter egentligen är. Karl berättar 

att han brukar prata om vad sektbegreppet är utifrån Roy Wallis definition, vilket eleverna sedan får 

utgå ifrån när den fördjupande uppgiften i arbetsområdet skrivs. Åkerbäck lyfter i förhållande till 

Karls uttalande att hur en nyreligiös rörelse ter sig och fungerar i en sektdefinition utvecklas över tid. 

Han menar att allteftersom anpassar sig sekten mer till omvärlden och blir mer av ett samfund.67 

Utifrån Åkerbäcks uttalande hade Karl möjligtvis kunnat se på någon rörelse i undervisningen för att 

se på dess utveckling över tid och påvisa detta för eleverna. Att läraren dessutom lyfter ett bestämt 

 
64  Carl E. Olivestam. Religionsdidaktik - om perspektiv, teori och praktik i religionsundervisningen. 
Stockholm: Remus förlag, 2015, 148–149. 
65 Åsa berättar om sin undervisning. 
66 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 106. 
67 Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion, 106. 
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innehåll/kunskapsstoff i förhållande till kursplan är det som lyfts i teorin som ett förmedlingsdidaktiskt 

förhållningssätt vilket är det som de intervjuade lärarna förklarar att de gör.68  

 

Petter berättar däremot att han uppfattar att nyreligiösa rörelser är så inbördes olika och han ger därför 

ingen definition av begreppet utan utgår istället från en rörelse (New age) för att ta ett exempel på 

nyreligiositet. Marit brukar heller inte ge en given definition utan lyfter att hon brukar utgå från flera 

olika definitioner av nyreligiositet när hon förklarar vad det innebär. Erik lyfter i förhållande till detta 

att han brukar låta elever se på nyreligiositet på olika sätt och visa på att det inte finns någon specifik 

beskrivning av dessa rörelser. Han brukar för att visa på detta försöka lyfta olika typer av material där 

han berättar vad de står för, dess historik, viktiga grundläggande idéer samt föreställningar. Men även 

som ett sätt att nyansera nyreligiositet och jämföra rörelserna för eleverna. Karl berättar också att han 

brukar lyfta historiken kring nyreligiositet och berättar det på följande sätt:  

 

Jag brukar börja med genomgång av vad som menas med begreppet nya religiösa rörelser och så 

pratar jag lite om historian kring det eller historian på 1800-talet, brukar ta Sverige som exempel lite 

att industrialiseringen och liberaliseringen av samhället liksom föder någon ny slags inställning till 

religion och att den gamla statskyrkan börjar tappa grepp, tappa sitt monopol om man säger så och 

vad som händer då och ge lite exempel på tidiga rörelser och så där och vad det är folk lite är ute 

efter med dem här rörelserna och sen, så lite grann om den perioden där i slutet av 1800-talet. Sen 

brukar jag även då gå in lite på senare, lite mer modern historia, 60-tal, 70-tal eller 60-tal framförallt 

kanske där det är nån slags postmodernism börjar komma med man blandar lite religioner sådär och 

lite new age-vågen kommer igång liksom, pratar lite om det.69  

 

Karl förklarar i citatet hur han inleder att prata om 1800-talet och hur industrialiseringen/liberaliseringen 

sedan gav en ny slags syn på religion som så småningom ledde till att nyreligiösa rörelser började 

växa fram under 1900-talet. Åkerbäck lyfter att inleda med just historiken av nyreligiösa rörelser 

upplever han är positivt och menar på att inledningsvis ska det annorlunda och problematiska inte 

lyftas för att det endast kommer leda till att eleverna skapar sig fler fördomar.70 Även här lyfter lärarna 

att de undervisar utifrån ett bestämt kunskapsstoff till ett antal elever i förhållande till kursplanen 

vilket således är kopplat till den förmedlingsdidaktiska modellen.71 

 
68 Carl E. Olivestam. Religionsdidaktik - om perspektiv, teori och praktik i religionsundervisningen. 
Stockholm: Remus förlag, 2015, 146. 
69 Karl berättar hur och vad han lyfter om historiken bakom nyreligiositet i undervisningen. 
70 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 111. 
71 Carl E. Olivestam. Religionsdidaktik - om perspektiv, teori och praktik i religionsundervisningen. 
Stockholm: Remus förlag, 2015, 146. 
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När Ivan berättar om sin undervisning lyfter han följande: 

 

Inom nyreligiösa rörelser så brukar jag jobba med dels naturligtvis läromedel, traditionella om man 

säger så, SO-rummet när det gäller digitalt, rörelsernas egna hemsidor, så försöker jag få in så mycket 

digitalt som är möjligt idag egentligen. Men sen försöker jag också att komma ut i verkligheten så 

vi gör ju olika studiebesök och så vidare.72 

 

Ivan berättar här hur han tycker det är viktigt med ett varierat material både av läromedel, SO-rummet, 

rörelsernas egna hemsidor och digitalt överhuvudtaget. Han lyfter även att han eleverna även ska få 

komma ut i verkligheten och till exempel låta medlemmar i rörelse få tala. Han lyfter även att det 

hjälper till att nyansera bilden av rörelserna och ett stort material innehåll att utgå ifrån. Att visa olika 

vinklar och perspektiv presenteras av A. Saliba som något positivt för att balansera uppfattningen om 

nyreligiositet men även för att se på att nyreligiositet kan studeras på olika sätt.73 Eleverna får 

undersöka vad materialet berättar om nyreligiositet, vad det innebär och vilka rörelser det finns. Erik 

berättar att han brukar låta eleverna få läsa skönlitteratur, och väljer antingen Att vinna en tro och 

förlora sig själv: Om livet i sekter och karismatiska grupper av Anders Haag eller Jehåvasjäveln av 

Henrik Pettersson. Vilken av dessa som används beror på hur eleverna klarar av läsförståelse, han 

förklarar att Att vinna en tro och förlora sig själv: Om livet i sekter och karismatiska grupper är 

aningen mer svårläst. Han berättar även under intervjun att han försöker lyfta religionslagstiftningen 

i den omfattning det finns utrymme för där det problematiseras vart statens respektive individens 

ansvar tar över i ämnet religion. Vilket urval gör Sebastian? Jo, när han berättar om sin undervisning 

beskriver han följande:  

 

Att man liksom tar upp sektbegreppet lite och har det på den sidan. Sen så brukar jag prata just om 

sekter och att det nödvändigtvis inte måste vara kopplat till religion utan att dem här funktionerna 

som skapar det här kanske om man pratar om sekter, det här lite osunda kring det man förknippar 

med sekter, det negativa. Så försöker jag förklara vad det är för saker och ting rent psykologiskt som 

gör det, det här med kognitiv dissonans och hur man liksom kommer in i en grupp och man har 

massa ja-sägare runt omkring sig.74  

 

 
72 Ivan berättar om sin undervisning. 
73 David G. Bromley (red.). Teaching new religious movements. Oxford: Oxford University Press, 
2007, 57. 
74 Sebastian lyfter hur han brukar arbeta i sin undervisning med nyreligiösa rörelser. 
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I följande citat lyfter han att sekter därmed inte måste vara kopplade till religion utan funktionerna 

finns även i andra former. Han försöker i sin undervisning förklara det psykologiska bakom varför 

individer ansluter sig till en rörelse. Han lyfter även vidare att eleverna får arbeta med olika 

sektdefinitioner i undervisningen och testa dessa på olika rörelser. Förutom att lyfta sekter berättar 

han även om att undervisningen behandlar gråzoner och syftar på att en rörelse inte behöver se ut på 

samma sätt överallt. Han berättar att ”det kan vara till exempel pingstkyrkan, det är ju mer samfund, 

då, utifrån Knutby kan man ju inte döma hela faderuttan liksom utan så det pratar vi också en del 

om”.75 Han berättar även om att ett centralt inslag i undervisningen är att försöka nyansera 

uppfattningen elever har om, i detta fallet, Hare Krishna genom att visa ett klipp samt en vetenskaplig 

rapport som belyser dess historik samt den kritiken som rörelsen har bemött under årens lopp. 

Sebastian berättar att den vetenskapliga rapporten lyfts i undervisningen till dagens samhälle där 

eleverna får reflektera och diskutera om denna kritiken är befogad idag samt om rörelsen kan 

benämnas som en sekt i dagens samhälle. Genom att Sebastian beskriver att eleverna ges chans till 

egen reflektion/tolkning och koppla det till livstolkningar av eleverna själva samt deras omvärld 

kopplar han ihop det med den hermeneutikdidaktiska modellen.76 

 

När Pernilla får berätta om hur hon undervisar om Hare Krishna berättar hon följande: 

 

Och sen har dom fått se på lite film, vi gjorde en liten fördjupning i Hare Krishna specifikt [...]. Så 

då fick de se något filmklipp, den här från Sverige till Himlen. Den är väldigt bra. Hon är ute och 

träffar dem där på gården och sen så. Asså först hade jag genomgång om det och sen hade jag en 

genomgång om Hare Krishna kort sådär vad Hare Krishna var och sen fick vi också besök av en från 

Hare Krishna utanför Stockholm, i Södertälje där som kom och föreläste ett par timmar.77  

 

Hon lyfter att i sin fördjupning av Hare Krishna får eleverna se på ett filmklipp, hon går även igenom 

lite vad rörelsen är och sen berättar hon också om ett studiebesök där en medlem i rörelsen kommer 

och föreläser för eleverna. När Pernilla får frågan vad hon lyfter när hon pratar om Hare krishna i 

undervisningen berättar hon följande: 

 
Om man tänker Hare krishna nu då som vi pratade om så kanske pratar om och visar en bild varför 

har de på sig de här kläderna varför har de de här frisyrerna, alltså det som på något sätt utmärker 

 
75 Sebastian berättar hur han arbetar med gråzoner. 
76 Carl E. Olivestam. Religionsdidaktik - om perspektiv, teori och praktik i religionsundervisningen. 
Stockholm: Remus förlag, 2015, 148–149. 
77 Pernilla berättar hur hon arbetar med nyreligiösa rörelser i undervisningen. 
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dem varför, ah, det här med bönen och varför det är viktigt att man gör det man gör och varför man 

lever på det sättet man gör eller så.78  

 

Problematiken som Pernillas undervisning kan hamna i när den endast lyfter det som utmärker 

rörelsen och inte det som är gemensamt med övriga samhället är att eleverna skapar sig en uppfattning 

att rörelsen är väldigt olik det samhället de lever i. Eleverna kan därmed få en skev bild av rörelserna 

överlag och vad de står för. Även Marit lyfter att hon lägger fokus på varför medlemmar i olika 

nyreligiösa rörelser lever på särskilda sätt, hon berättar att hon tycker att varför-frågan är viktigare att 

ställa än själva stoffet hur medlemmar förmedlar sin tro. Hon problematiserar med andra ord snarare 

varför de väljer att leva på detta sättet, något Pernilla inte förklarar om hon gör. Om något ska lyftas 

berättar Marit att stoffet och analysen ”varför något genomförs” ska gå parallellt med varandra för att 

individer i olika rörelser ska kunna förstås. Petter hävdar istället att han tycker det är viktigt att 

undervisningen fokuserar på vad det är som gör att individer ansluter sig till nyreligiösa rörelser och 

arbetar i hög grad med vad det är lockar individer till nyreligiositet i dagens samhälle. Det som blir 

ett gemensamt drag i det som informanterna presenterar är att eleverna fungerar som konstruktörer 

för undervisningen, detta förklarar Åkerbäck med att eleverna är aktiva i sitt lärande.79 Med aktivt 

lärande menas att eleverna ges chans till att problematisera, analysera och reflektera själva, och 

komma fram till ett eget resultat baserat på de frågeställningar som ställs i respektive uppgift.80 

Eftersom undervisningen som informanterna presenterar i hög mån har en bas i elevernas egna 

reflektion och problematisering är elevens aktiva lärande framträdande. På grund av att eleverna ges 

chans till reflektion, egen tolkning och värderingar arbetar lärarna även utifrån ett 

hermeneutikdidaktiskt förhållningssätt.81  

 

I och med att uppsatsen syftar till att ta reda på vilket innehåll lärare använder sig av i sin undervisning 

om nyreligiösa rörelser kan det vara av vikt att berätta hur mycket de undervisar om nyreligiösa 

rörelser i förhållande till den övriga undervisningen. När informanterna får frågeställningen hur 

mycket de undervisar om nyreligiösa rörelser i förhållande till den övriga undervisningen varierar 

svaren. Den omfattning som presenteras av majoriteten är att undervisningen om nyreligiösa rörelser 

i religionskunskap 2 får cirka ⅓ av hela kursen. Denna omfattning av nyreligiösa rörelser i 

 
78 Pernilla berättar vad hon brukar lyfta om Hare Krishna rörelsen.  
79 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 132. 
80 Läraktiv. Läraktiv- aktivt lärande-varför då?. 2016. http://laraktiv.se/about-us/707-aktivt.html 
(Hämtad 2019-06-15). 
81 Carl E. Olivestam. Religionsdidaktik - om perspektiv, teori och praktik i religionsundervisningen. 
Stockholm: Remus förlag, 2015, 148–149. 
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undervisning presenterar merparten (fem av åtta) av informanterna. Petter undervisar lite mindre om 

nyreligiösa rörelser, nämligen cirka ¼. Åsa och Marit undervisar ytterligare lite mindre och räknar 

att nyreligiösa rörelser täcker cirka ⅕ av undervisningen i religionskunskap 2. Åkerbäck lyfter fram 

att i och med att nyreligiositet fått en större plats på högskolor/universitet upplever han att den även 

har lett till att religionslärare skapar desto större utrymme för detta i undervisningen och framhäver  

det som ett viktigt undervisningsmoment.82 

 

Borde nyreligiösa få mer utrymme i undervisningen? När informanterna ställs inför denna frågan 

uppstår meningsskiljaktigheter. Både Pernilla samt Karl menar att det är underligt att inte 

nyreligiösa rörelser har något utrymme i religionskunskap 1. De menar att detta borde förekomma 

eftersom endast enstaka elever läser religionskunskap 2 medan religionskunskap 1 är ett 

gymnasiegemensamt ämne. Pernilla uttrycker sin syn på saken på följande sätt: 

 

Jag kan väl tycka att det [nyreligiösa rörelser] borde få mer utrymme i religion 1 egentligen...eller 

aa, att det skulle få något utrymme i religion 1, jag tycker kanske inte att man måste fördjupa sig för 

det är samtidigt ganska skönt att få spara det gottiga till religion 2 för dem som verkligen är 

intresserade, men att man kan nudda vid det i religion 1 för det finns det inte riktigt utrymme för, 

man hinner ju inte ens med världsreligionerna, så om det hade funnits mer plats där kan jag tycka 

hade varit bra.83  

 

Pernilla menar med andra ord att hon tycker nyreligiösa rörelser borde ha någon form av plats i 

religionskunskap 1, men att detta i så fall inte borde ske på bekostnad av det övriga innehållet eftersom 

man redan nu knappt hinner med allt i kursen. Även Ivan lyfter vikten av en ökad undervisning om 

nyreligiösa rörelser eftersom han menar att nyreligiositet är mer modernt och har en tydligare framtid 

samt att eleverna är väldigt intresserade. Petter lyfter att om nyreligiösa rörelser ska få ökat utrymme 

är det lämpligt att det placeras i religionskunskap 2 eftersom han påpekar att religionskunskap 1 har 

redan ett brett centralt innehåll som det är. Åkerbäck nämner också att han tycker att nyreligiösa 

rörelser borde ha mer utrymme i undervisningen, men förklarar istället att det beror på att den ger 

många fördelar till undervisningen. Han lyfter att nyreligiositet är mer modernt och kan kopplas till 

dagens populärkultur som skapar ett större intresse hos eleverna.84 Åsa och Sebastian håller däremot 

inte med Åkerbäck utan tycker att den tiden som de undervisar om nyreligiösa rörelser är tillräckligt 

 
82 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 110. 
83 Pernilla berättar om sin syn på om nyreligiösa rörelser borde få mer utrymme i undervisningen. 
84 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 116–117. 
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men berättar även om att möjligheterna finns att ge mer tid till nyreligiösa rörelser om läraren vill. 

Erik samt Marit lyfter även att de tycker att den tiden som ges till undervisningen om nyreligiösa 

rörelser är tillräcklig. Erik lyfter följande tanke: 

 

Det finns ju många andra saker jag skulle kanske vilja ha mer tydligare i en tänkt ändrad kursplan 

och då vet inte jag om jag skulle vilja ge mer tid åt just nyreligiösa rörelser på det sättet, jag skulle 

nog vilja kanske lyfta fram samspelet religion och politik mer eller religion och olika politiska frågor 

eller för det är många elever som inte riktigt ser samspelet med utan dem ser att religion är någonting 

som gör något, det är religion som startar krig eller det är religionen som förgiftar världen och det är 

religion som är farligt.85 

 

Här poängterar Erik om att han tycker betydelsen att lyfta religion kontra politik är viktigare och hellre 

borde få plats snarare än mer om nyreligiositet. Detta eftersom han menar att eleverna ofta misstar 

religioner för att göra farliga handlingar i samhället istället för individerna i religionerna och eleverna 

behöver få en närmare inblick i problematiken.  

 

9.1.2 Sammanfattning 

När lärarna får frågan vilka nyreligiösa rörelser de brukar ta upp i undervisningen ges många svar 

men de som nämns i högst utsträckning är Hare Krishna, Jehovas Vittnen samt Plymouthbröderna. 

De flesta av lärarna presenterar även att de kopplar nyreligiositet till det övriga samhället samt jämför 

och kopplat till världsreligionerna (vilket även är något som det centrala innehållet tar upp att lärarna 

ska lyfta. Men det är även vanligt att arbeta tematiskt där några av de intervjuade lärarna lyfter att de 

både kopplar nyreligiositet till individen men även etiken. När lärarna får frågan vilket innehåll de 

har i sin undervisning visas det snabbt att lärarnas innehåll är väldigt individuellt. De flesta av lärarna 

lyfter ändå att de ger någon slags definition av begreppen sekt/nyreligiositet och några lyfter att de 

även jämför begreppens definition med varandra. Somliga lyfter även att de ger en historisk bakgrund 

till hur nyreligiösa rörelser har växt fram i samhället, men även från olika världsreligioner. Lärarna 

lyfter även att de använder olika typer av material i sin undervisning - både via traditionella 

texter/läroböcker men även genom internet. Hur mycket lärarna undervisar om nyreligiositet skiljer 

sig, men det vanligaste är ⅓ men två av lärarna visar även på att det kan variera till och med ⅕. 

Lärarna får även i förhållande till detta frågan kring om de tycker nyreligiositet borde få mer plats i 

undervisningen. Denna frågan skapar oenigheter och medan vissa menar på att tiden är tillräcklig 

berättar andra att de hade önskat mer tid att utveckla undervisningen om nyreligiositet på.  

 
85 Erik reflekterar om nyreligiösa rörelser borde få mer plats i undervisningen. 
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9.2.1 Metoder i undervisningen om nyreligiösa rörelser 

Här nedan presenteras de metoder som lärarna använder sig av i undervisningen. Därmed presenteras 

den didaktiska frågan hur innehållet ska presenteras, undervisas samt struktureras här nedanför.  

 

Gemensamt för alla åtta informanter är att undervisningen om nyreligiösa rörelser inleds med 

genomgång för att eleverna ska få en bredare förståelse kring nyreligiösa rörelser. I genomgången 

väljer Petter, Sebastian samt Pernilla att ta upp en nyreligiös rörelse för att visa ett exempel på vad en 

nyreligiös rörelse är. Sebastian samt Pernilla väljer att använda Hare Krishna som exempel medan 

Petter använder New Age som exempel. Åkerbäck presenterar att Hare Krishna är den rörelse som 

dels får mest studiebesök i Sverige men som också är ett populärt inslag i undervisningen om 

nyreligiösa rörelser.86 Att välja ut ett särskilt kunskapsstoff att undervisa om som dessa lärarna 

beskriver att de gör är ett av de förhållningssätten som teorin förklarar, nämligen det 

förmedlingsdidaktiska förhållningssättet.87 Erik presenterar däremot att han i sina genomgångar inte 

presenterar någon särskild rörelse, utan att han fokuserar på helheten och väljer ut rörelser utifrån det 

han hittar material om. Men hur undervisar informanterna efter genomgång? Jo, hur informanterna 

väljer att arbeta med nyreligiösa rörelser visar på en olikhet i metodval. Sebastian presenterar ett 

metodval där han dels nyanserar bilden genom att eleverna får se på ett klipp om Hare Krishna-

rörelsen samt läsa en vetenskaplig rapport. Men han berättar även om att han använder sig av PM där 

eleverna ska jämföra olika sektdefinitioner. I sin undervisning berättar han att han utgår ifrån ett 

förhållningssätt som han använder sekelmetoden vilket innebär att eleverna först får arbeta som en 

grupp, sen som par för att slutligen arbeta enskilt. Pernilla presenterar även att efter genomgångarna 

får eleverna se på ett klipp för att nyansera bilden ytterligare. 

 

Åkerbäck förklarar att tillgången av undervisningsmaterial har tidigare varit begränsad, men att de 

femton senaste åren har material i stor omfattning publicerats, vilket blir synligt i hur informanterna 

undervisar om nyreligiösa rörelser i klassrummen.88 Eftersom uppsatsen syftar till att lyfta vilka 

metoder som lärare undervisar utifrån kan det vara av betydelse att även lyfta vilken typ av metod 

som väljs i förhållande till material. Marit samt Ivan presenterar en stark koppling mellan 

 
86 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 109–110.  
87 Carl E. Olivestam. Religionsdidaktik - om perspektiv, teori och praktik i religionsundervisningen. 
Stockholm: Remus förlag, 2015, 146. 
88 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 110. 
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undervisning och läromedel. Medan Marit använder en lärobok presenterar Ivan att han använder ett 

mer varierat material där han dels använder digitala läromedel, so-rummet men även rörelsernas egna 

hemsidor. Erik berättar även om en variation i sitt material, dels läroböcker samt medier men även 

studiebesök och besök från nyreligiösa rörelser. Åkerbäck problematiserar bilden av läroböcker och 

menar på att dessa sällan framhåller neutrala eller objektiva bilder av nyreligiösa rörelser, och lyfter 

därför betydelsen av ett varierat urval av material till elever.89 Erik presenterar därmed ett varierat 

förhållningssätt och nämner att en variation av genomgångar, filmklipp samt film är en del av hans 

metod. Erik lyfte även följande om sin undervisning: 

 

Vi har en särskild temadag här på skolan som vi har en gång per läsår, vi kallar det för religion och 

livsåskådningsdag som är enkelt att få igenom. Men då brukar vi bjuda in alla möjliga företrädare 

för olika samfund men även åskådningar, inklusive humanister, och det är alla möjliga varianter.90 

 

Erik lyfter att han ser en fördel med denna temadagen i undervisningen om nyreligiösa rörelser 

eftersom det innebär att nyreligiösa rörelser kan bjudas in och föreläsa om sin rörelse för att ge 

eleverna större kunskaper i ämnet. På så sätt får eleverna en inblick genom en eller flera medlemmar 

och inte endast från en lärare som står och berättar. Erik förklarar även hur eleverna får en ytterligare 

inblick genom följande citat: ”Jag försöker också att försöka främja att eleverna ska få läsa text, många 

ungdomar har jobbigt med texthantering och läsa mycket, jag vill främja läsförståelse, så vi läser 

ibland böcker.”91 Genom att arbeta med läsförståelse i undervisningen ger han eleverna ytterligare en 

inblick i rörelserna från någon annans perspektiv samtidigt som han ger eleverna en chans till att 

reflektera över det som läses. Pernilla samt Ivan berättar även de om betydelsen av besök från någon 

nyreligiös rörelse och framhåller betydelsen av en verklighetsförankrad undervisning. Bromley 

presenterar att det är viktigt att eleverna innan de går ut i verkligheten får tillgång till mycket 

information och många olika perspektiv kring ämnet för att förhindra förutfattade meningar.92 Vad 

som anses mycket samt många perspektiv är en tolkningsfråga. Men i förhållande till det innehåll som 

Bromley presenterar som svårigheter i undervisningen om nyreligiösa rörelser blir det uppenbart att 

lärarna presenterar en bristfällig undervisning där förutfattade meningar till stor del inte uträttas i 

tillräckligt hög grad.93 

 
89 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 112. 
90 Erik berättar om temadagen på sin skola där han undervisar. 
91 Erik lyfter hur han använder läsförståelse i sin undervisning. 
92 David G. Bromley (red.). Teaching new religious movements. Oxford: Oxford University Press, 
2007, 82. 
93 G. Bromley (red.). Teaching new religious movements. 
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Eftersom att religionskunskap 2 har konstruerats som en fördjupning på religionskunskap 1  i 

skolverkets kursplan ska även undervisningen fungera på ett fördjupande sätt.94 Religionskunskap 2 

ska med andra ord fungera som en progression till religionskunskap 1, därmed är det av betydelse att 

arbeta utifrån den progressionsdidaktiska modellen där eleverna stegvis i undervisningen ska tillägna 

sig allt bredare kunskap/insikt om sig själv och omvärlden.95 Hur berättar informanterna att 

undervisningen sker på ett fördjupande sätt? Det vanligaste är att lärarna berättar att som respons på 

kursplanen så får eleverna fördjupa sig på egen hand om nyreligiösa rörelser genom en uppgift. 

Sebastian har behållit fördjupningen inom skolans ramar där de främst får använda sig av olika typer 

av källmaterial för att ta reda på information om nyreligiösa rörelser. Sebastian uppmuntrar intervju 

av nyreligiösa rörelser som eleven vill fördjupa sig inom men det är inte ett krav. Däremot ställer Ivan 

och Karl krav på att intervju med en nyreligiös rörelse ska ske. Åkerbäck reflekterar över besök hos 

nyreligiösa rörelser och menar på att på vissa gymnasieskolor är detta uteslutet medan på andra skolor 

uppmuntras detta av elever.96 Karl är den enda av informanterna som menar att uppgiften och besöket 

ska ske i grupp, men framhåller även att en skriftlig individuell reflektion där eleven själv får 

reflektera under en lektion sker efter gruppredovisningen. Genom elevens egna reflektioner och 

värderingar om livstolkningar och elevernas omvärld lyckas Karl således koppla sin undervisning till 

den hermeneutikdidaktiska modellen.97 Karl framhåller även att eleverna får undersöka om rörelsen 

är en sekt utifrån en given definition. Sebastian framhåller även ett förhållningssätt till sektdefinitioner 

i uppgiften. Åkerbäck berättar att använda en metodologisk medveten begreppsbildning som används 

vid analys av religiösa organisationer är relativt oproblematiskt i akademiska situationer men han 

menar också på att sekter i dessa fall diskuteras som något annat än religion, därför är det av betydelse 

att visa på hur dessa tillhör religion.98 

 

 
94 Skolverket. Ämne- Religionskunskap (Gymnasieskolan). 2019. 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.ht
m%3FsubjectCode%3DREL%26courseCode%3DRELREL02%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d3
5a5cdfa92a3#anchor_RELREL02 (Hämtad 2019-05-21) 
95 Carl E. Olivestam. Religionsdidaktik - om perspektiv, teori och praktik i religionsundervisningen. 
Stockholm: Remus förlag, 2015, 147. 
96 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 115. 
97 Carl E. Olivestam. Religionsdidaktik - om perspektiv, teori och praktik i religionsundervisningen. 
Stockholm: Remus förlag, 2015, 148–149. 
98 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 106. 
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Marit menar att vad eleverna kommit fram till i uppgiften ska presenteras muntligt men om de har 

något annat redovisningsförslag så motsätts det inte. Även Ivan framhåller elevinflytande och menar 

att hur eleven vill presentera sina arbeten ska ske genom elevdemokrati. Sebastian presenterar även 

att han parallellt under arbetsområdets gång genomför ett seminarium där eleverna ges chans att 

diskutera nyreligiösa rörelser. Petter menar att han skiljer mellan begreppen sekt och nyreligiös 

rörelse och genomför ett mindre arbetsområde om sekter där Roy Wallis sektkriterier förklaras. 

 

Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka vilka metoder lärare använder sig av i undervisningen är 

det av vikt att berätta vilka fördelar samt nackdelar som informanterna ser med de valda metoderna. 

Här skiljer sig svaren markant från varandra. Åsa förklarar hur hon tänker om fördelarna och nackdelarna 

på detta sättet: 

 

Åsa: Det är ju mer om man tittar på metoden i sig det här med att låta dem det är ju att det blir lite 

mer de kommer närmare en rörelse sen kanske de får presentera för varandra och sådär och jämföra 

med varandra det är ju så att de kommer lite närmare en rörelse och kan identifiera lite vilken 

påverkan det har att tillhöra. [...] 

Intervjuledare (jag): Ser du några nackdelar med dina metoder? 

Åsa: Ehh...nej, det kan jag väl inte säga.99  

 

Åsa ser fördelen att eleverna genom att fördjupa sig i en rörelse även kommer närmare just den 

samtidigt som eleverna får jämföra rörelser med varandra men ser däremot inga nackdelar med sina 

undervisningsmetoder. Petter är inne på ett liknande spår och menar på att han även tycker att det är 

en fördel att eleverna får fördjupa sig mycket själva i nyreligiösa rörelser men tar även upp betydelsen 

av att deras intresse får styra vilken nyreligiös rörelse de vill arbeta med. Han lyfter nackdelen att 

nyreligiös rörelse som begrepp är spretigt och att begreppet därmed är svårt att sätta en fast definition 

på. Han lyfter även att de exempel han lyfter på nyreligiösa rörelser kan bli väldigt styrande för den 

uppfattning som eleverna får av nyreligiösa rörelser.  

 

Marit lyfter dels fördelen med att eleverna får arbeta mycket själva precis som de två tidigare 

informanterna, men hon lyfter även nackdelen med att det kräver mycket handledning för att hjälpa 

dem i processen för att ta sig vidare i arbetet. Hon berättar även om betydelsen av att skapa en givande 

undervisning där alla elever har möjligheten att uppnå de betygskriterier de siktar mot. Sebastian ser 

fördelen i arbetet med ett PM att eleverna får se gråzoner i sektdefinitionerna och begreppets 

 
99 Åsa berättar om fördelarna och nackdelarna hon ser med sin undervisning. 
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innebörd. Men han lyfter även nackdelen i PM-arbetet att dels eleverna går in direkt med ögonen att 

någonting är en sekt men även att det PM eleverna skriver inte skrivs på plats, och lyfter därmed 

behovet av att läraren ändå måste vara en del av processen. Sebastian lyfter även fördelar och 

nackdelar kring den fördjupande uppgiften eleverna får genomföra. Han lyfter att en av nackdelarna 

är den tidskrävande aspekten men lyfter även fördelen att eleverna tycker arbetet är underhållande. 

Men han lyfter även nackdelen med att det finns få källor kring rörelserna och berättar särskilt om 

källbristen med nyreligiösa rörelser och förhållandet till samhället. Han lyfter även betydelsen precis 

som Marit att det är viktigt med handledning men ger istället infallsvinkeln av att det är viktigt att låta 

elever arbeta med nyreligiösa rörelser som har uppdaterade hemsidor och ett större urval av 

information samt att hjälpa dem förhålla sig till kunskapskraven.  

 

När Pernilla får frågan om vilka fördelar och nackdelar hon ser med undervisningen svarar hon som 

visas nedan: 

 

Jag tycker det är bra att man varierar, att man har så många olika komponenter som möjligt så att 

dem får till sig och att det inte blir så himla…alltså genomgångar är jättebra och det behöver dem ha 

för att få en bas men man kan inte stanna där för länge, inte med våra elever i alla fall. Det kanske 

beror på hur motivationen ser ut, jag tror vi har lagom motiverade, alltså normalt, vad ska man säga, 

vi har inte dom allra mest såhär supervassa som ska vart som helst oavsett vad utan ah...och då 

behöver man hitta lite olika sätt att komma dit annars så ledsnar dem ur lite så då är det bra att ha lite 

olika varianter. Sen hade det varit positivt om man hade haft in fler nyreligiösa rörelser, alltså man 

hade kunnat jämfört fler och gett dem fler perspektiv från början, å andra sidan finns inte utrymmet. 

Det finns inte tid.100 

 

Pernilla lyfter fördelen med det varierade arbetssättet eftersom det leder till en större motivation hos 

eleverna. Men hon lyfter också att hon tycker det varit en fördel att lyfta fler nyreligiösa rörelser men 

lyfter även nackdelen att tiden saknas i förhållande till detta. Ivan berättar också om fördelen med 

olika källor och lyfter att det ger ett bredare fält av material. Nackdelen han däremot lyfter är 

betydelsen av att eleverna måste förhålla sig källkritiskt till materialet och reflektera över till exempel 

vart gränsen går mellan fakta och personlig uppfattning. Detta är ett centralt problem som lyfts i 

förhållande till när elever intervjuar enskilda medlemmar ur rörelsen och han ifrågasätter om hela 

rörelsen kan stå bakom en individs uttalande. Douglas E. Cowan lyfter detta centrala problem och 

menar att det finns mycket felaktig information samt opålitliga föreställningar i källmaterial, men 

 
100 Pernilla berättar om vilka fördelar och nackdelar hon ser med sin undervisning. 
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särskilt på internet.101 Vad lyfter Ivan som ytterligare fördelar respektive nackdelar med sina 

metoder? Han hävdar att för att få en djupare ingång behöver undervisningen lyftas till mer än de 

traditionella läromedel och han uppfattar därför andra typer material som en fördel i hans 

undervisning. Att inte endast förhålla sig i skolans miljöer utan även besöka rörelser ger ett mer 

levande perspektiv i undervisningen berättar han. Erik uppfattar också att det är en fördel att ha en 

verklighetsförankrad undervisning men lyfter här betydelsen av skönlitteratur som ett sådant 

moment. Med verklighetsförankring menar han att ge exempel på individer från verkligheten som 

har varit en del av nyreligiösa rörelser och berättar både det positiva och negativa (nyanserar bilden) 

med rörelsen de varit medlemmar i. Han menar även att fördelen med en variation i undervisningen 

samt olika typer av material gör att det är lättare att visa nyanser mellan nyreligiösa rörelser och hur 

det fungerar att vara en del av. En nackdel som framhävs är svårigheten att hitta material som visar 

på nyanserna. 

 

Precis som Sebastian har Karl en liknande inställning om tiden i undervisningen och lyfter följande 

som en nackdel: 

 

Men ganska tidskrävande då [med den fördjupande uppgiften] i och med att dem ska få till en träff 

med dem här grupperna och ut och besöka dem och sådär, det drar ju ut lite på tiden, det är i och för 

sig inget större problem men man får ju vara medveten om att det växer gärna ut lite tidsmässigt.102 

 

Det planerade besöket hos en nyreligiös rörelse tenderar med andra ord att göra att undervisningstiden 

blir större än tänkt vilket kan göra att andra arbetsområden i sin tur får mindre tid för Karl. Han talar 

även om att en av nackdelarna han ser är att hans undervisning om nyreligiösa rörelser endast har 

kommit att utgå från de nyreligiösa rörelserna som har en historik i kristendomen, till exempel 

Jehovas vittnen. Precis som Ivan och Erik upplever Karl att en av fördelarna är att eleverna får ett 

mer levande perspektiv när de besöker olika nyreligiösa rörelser. Han anser även att det är fördelaktigt 

att eleverna arbetar i grupp genom att de stödjer samt resonerar med varandra under arbetets gång. 

Att eleverna ges möjlighet att visa på progression under arbetsområdet genom först genomgång, 

grupparbete och sedan individuell reflektion på slutet nämner Karl även som en fördelaktig metod. I 

förhållande till fördelar och nackdelar lyfter Åkerbäck att nyreligiösa rörelser ger lärarna den 

utmaning som de många gånger önskar för att nyansera samt problematisera religiös praktik, seder 

 
101 David G. Bromley (red.). Teaching new religious movements. Oxford: Oxford University Press, 
2007, 294. 
102 Karl berättar om nackdelar med sina metoder. 
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och bruk.103 När lärarna presenterar sina svar är det även dessa fördelar som Åkerbäck nämner som 

några av lärarna lyfter med sin undervisning. 

 

Eftersom uppsatsen vill undersöka vilka metoder som lärare använder sig av i undervisningen om 

nyreligiösa rörelser kan det vara av betydelse att lyfta anledningar till att informanterna väljer att 

använda dessa metoder. Denna frågan uppvisade delade meningar hos informanterna. Marit samt 

Ivan menar att de använder dessa metoder för att de uppfattar att det leder till en hög måluppfyllelse 

i religionskunskap 2 samt att eleverna lyckas med sina mål. Petter förklarar sina det på ett snarlikt sätt 

och berättar följande:  

 

Ja, därför att jag tycker väl att det enklaste sättet för eleverna att tillägna sig det här det är att de själva 

får fördjupa sig inom någonting som har med det ämnet att göra. Samtidigt som jag vill liksom ge 

någon liten introduktion i början så att dem åtminstone vet vad det är för någonting.104 

 

Han menar att sättet han undervisar på är det mest fördelaktiga sättet för eleverna att tillägna sig 

materialet samt att de ges chans till att fördjupa sig själva. Samtidigt lyfter han behovet att ge dem 

någon slags introduktion i början så att de får någon slags förståelse om arbetsområdet. Åsa berättar 

också om betydelsen av att eleverna får arbeta själva samt nämner att hon finner det viktigt att eleverna 

inte bara ”matas” med fakta för att sen genomföra ett prov utan även ges chans att repetera och 

reflektera. Ett förhållningssätt där eleven är aktiv i sitt lärande framhålls således i undervisningen.105 

 

Pernilla lyfter variation som en anledning i metodvalet, men även att det ger olika perspektiv och 

nyanser. Erik menar också på att hans metoder ger en nyanserad undervisning som visar på hur 

medlemmar kan leva i en nyreligiös rörelse. Han lyfter även vikten av ett varierat material samt att 

läsningen främjar läsförståelse som orsaken till att metoderna tillämpas i undervisningen. Sebastian 

lyfter att valet av PM som metod används för dels att den anses lämplig i arbetsområdet men även att 

gymnasieskolan försöker presentera PM som arbetsmetod i flertalet ämnen för en mer vetenskaplig 

karaktär. Att Hare Krishna tas upp som exempel på en nyreligiös rörelse förklaras med att 

informanten ser nyanser i rörelsen, dels till exempel den kritik som rörelsen mött tidigare, men även 

det positiva innehållet som informanten menar är att rörelsen står för sundare värderingar om miljön. 

 
103 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 116. 
104 Petter förklarar varför han använder de metoder som han gör. 
105 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 132. 
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Sebastian belyser även betydelsen av en nyanserad bild av nyreligiösa rörelser för att elever ska förstå 

värdet i att förhålla sig källkritiskt till källor de hittar i sitt arbete. Karl lyfter att en av orsakerna till 

metodvalet är att eleverna tycker innehållet är intressant men han lyfter även följande orsak: 

 

Jag tycker att det är ganska tacksamt att jobba på det här sättet [att eleverna går ut och intervjuar 

medlemmar ur rörelser] när man har just det här momentet, det blir ofta att man läser så mycket i 

böcker annars och så, det här blir lite mer levande och så. Så det är väl ungefär därför jag har valt 

den här typen att jobba på, att få det lite mer levande.106 

 

Karl lyfter här att han vill att de ska få ta sig ut i verkligheten och möta individerna i rörelserna. Karl 

upplever att undervisningen blir mer levande när eleverna arbetar enligt dessa metoder, det vill säga, 

att eleverna får möta verkligheten genom besöket och inte endast läsa i valt material. Han lyfter även 

betydelsen av att de inte ger sig iväg på egen hand utan i grupp eftersom det händer att någon grupp 

ibland kan upplevas påstridig av eleverna. Åkerbäck anser att ett sådant förhållningssätt troligtvis 

beror på att dessa grupper ofta anses vara duktiga på att fånga in nya medlemmar till rörelsen.107 

 

9.2.2 Sammanfattning 

När lärarna ges chans till att berätta om vilka metoder de använder i undervisningen ges många olika 

svar. Men samtliga berättar om att de använder genomgångar som en metod på ett eller annat sätt. 

Några av dem förklarar även att de använder film eller filmklipp för en variation i sin metod. Med 

det stora som sju av åtta lärare lyfter som en metod är att eleverna själva får fördjupa sig i en rörelse, 

det vill säga, eget arbete. Lärarna ges även chans till att presentera fördelar och nackdelar med sin 

undervisning. Några av de fördelar som presenteras är att eleverna ges chans att fördjupa sig i området 

själva och att eleverna får komma ut i verkligheten och träffa medlemmarna ut rörelserna. 

Nackdelarna som lärarna presenterar är att tiden inte alltid räcker till och att arbetsområdet kräver 

mycket handledning, både i att få eleverna att komma vidare men även i att välja tillförlitliga källor. 

I diskussionen om varför de väljer dessa metoder svarar lärarna att det är metoderna som ger högst 

måluppfyllelse, det vill säga, bäst resultat samt att det även nyanserar elevernas bild av nyreligiositet. 

 

 

 

 
106 Karl förklarar varför han väljer att arbeta på det sättet han gör med sin undervisning. 
107 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 115. 
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9.3.1 Hanteringen av förutfattade meningar mot nyreligiösa rörelser 

När samtalet växlar i ämne till kränkningar berättar samtliga åtta informanter att de inte upplevt att 

någon elev har blivit kränkt på grund av sin nyreligiositet i klassrummet. Åsa och Marit lyfter snarare 

att det finns en nyfikenhet från elever om nyreligiösa rörelser. De påpekar även att eleverna ofta inte 

har avsevärt mycket kunskap i ämnet. Om inte informanterna upplever att kränkningar sker i 

klassrummen, hur upplever de förekomsten av förutfattade meningar i respektive klassrum? När 

samtalet istället behandlar detta ämne menar alla informanter utom Petter att de har upplevt dess 

existens i klassrummet. Att förutfattade meningar är vanligt förekommande instämmer även Bromley 

med. Han påpekar att elever ofta har starka förutfattade meningar om nyreligiösa rörelser som 

eleverna går in med i undervisningen. Därför är det betydande att lärare arbetar med detta i 

undervisningen.108 Sebastian, Ivan och Erik berättar att de brukar problematisera bilden som eleverna 

framför av nyreligiösa rörelser. De menar att eleverna ofta beskriver nyreligiösa rörelser som 

”annorlunda” och utanför ”vårt normala samhälle”. Erik lyfter därför betydelsen av att eleverna får 

möta medlemmar från olika rörelser för att visa på att det är individer som genomför vardagliga ting. 

Han berättar följande: 

 

Då får man liksom säga, det blir det lite att man helt enkelt, det är därför jag får in personer som 

kanske kommer från en lokal rikets sal församling i närheten. Människor här jobbar ju också, dem 

har ju vanliga arbeten och går och handlar. Så att jag försöker hela tiden balansera det här är 

människor, det är människors kött och blod, dom har också ont i magen ibland och dom blir glada 

ibland. En person som är ett Jehovas Vittne är kanske mer engagerad utifrån vissa ideal och vissa 

förhoppningar och trosföreställningar kanske än kanske en vanlig sekulär svensk. Men det finns 

väldigt mycket mer som förenar.109 

 

Att bjuda in medlemmar från olika rörelser presenteras därmed som ett sätt att förgöra förutfattade 

meningar om nyreligiösa rörelser. 

 

Eftersom uppsatsen syftar till att belysa hanteringen om förutfattade meningar mot nyreligiösa 

rörelser kan det vara av betydelse att lyfta hur informanterna arbetar i klassrummet när förutfattade 

meningar uttrycks. Här berättar majoriteten att de lyfter påståendet till en allmän diskussion i 

undervisningen. Åsa berättar att hon försöker balansera upp det negativa eleverna lyfter och istället 

 
108 David G. Bromley (red.). Teaching new religious movements. Oxford: Oxford University Press, 
2007, 82. 
109 Erik berättar i frågan om han mött förutfattade meningar om nyreligiösa rörelser. 
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ge positiva intryck på det eleven uttrycker som en metod. Hon och Marit menar att arbetet med 

förutfattade meningar är viktigt för att de ska bli respekterade och känna sig trygga. Marit berättar 

även betydelsen av att arbeta mot förutfattade meningar för att alla ska få leva samt tro precis som 

individen önskar. I religionskunskap 2 använder hon sig av en metod där hon resonerar med eleverna 

när förutfattade meningar uppkommer i klassrummet. Både Pernilla, Ivan, Erik och Karl berättar att 

när förutfattade meningar uppkommer i klassrummet undersöks/problematiseras de på djupet 

tillsammans med klassen om det verkligen stämmer och lärarna ställer sig i en ifrågasättande position 

till det eleven/eleverna berättat. Hon berättar att hon försöker förhålla sig sakligt. Metodvalet beror 

på att eleverna ska få se hur det egentligen är i förhållande till det som uttrycks. Karl berättar följande 

om hur han arbetar med förutfattade meningar i klassrummet: 

 

Njae, men då försöker jag lyfta det då till en allmän diskussion och koppla det till liksom om det nu 

är som du säger här, vad kan det ha sin grund i, varför är det här konstigt och sådär då. Så, nämen, 

då att diskutera, vad det är, vad dem här, varför det anses så konstigt, vad det kan ha för grund liksom 

vad det kommer ifrån då, vad den här personen som gör något som dem andra i klassrummet ser 

som konstigt då, varför gör den här personen så. Liksom att man försöker gå till botten med syftet 

bakom det hela liksom.110 

  

Karl lyfter här betydelsen av att till exempel undersöka vad förutfattningen grundar sig i och vad som 

egentligen framgår i nyreligiösa rörelser eller varför det anses konstigt att denna individ genomför 

just detta. Han förklarar vidare betydelsen att av att ge en rättvis och nyanserad beskrivning av 

nyreligiösa rörelser eftersom det i hög omfattning bildas myter kring dessa grupper, att visa på att alla 

är människor ska förstå varandra trots olika tankar samt idéer. Ivan lyfter detta förhållningssättet för 

att inte personliga uppfattningar och tankar ska prägla undervisningen. 

 

Sebastian berättar att när förutfattade meningar uttrycks brukar han arbeta med att nyansera och leta 

upp andra perspektiv, till exempel genom en tidningsartikel som påvisar något annat. Varför används 

denna metod? Jo, han ser detta som en fungerande metod för att eleven ska få ett bredare perspektiv 

på det som uttrycks och visa på att det finns nyanser och gråzoner. Erik lyfter även precis som 

Sebastian den viktiga aspekten i att nyansera och lyfta olika perspektiv. Metodvalet grundar sig i att 

eleverna ska få olika synvinklar på hur företeelsen kan betraktas. 

 

 
110 Karl berättar hur han arbetar med förutfattade meningar i klassrummet. 
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Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka hanteringen av förutfattade meningar mot nyreligiösa 

rörelser kan det vara relevant att ta upp vad informanterna anser är det bästa sättet att motarbeta 

förutfattade meningar innan det skett. När Åsa får frågan presenterar hon att hon tycker det är viktigt 

att balansera undervisningen innan förutfattade meningar uttalas. Hon menar på att balansen sker 

genom att undervisningen bygger på flertalet olika perspektiv, dels det västerländska som hon menar 

hennes undervisning präglas av främst, men även att se det på andra sätt, till exempel ur rörelsernas 

perspektiv. Hur ser Petter och Marit på saken? Jo, Petter och Marit är inne på ett liknande synsätt och 

belyser betydelsen av att förklara bakomliggande tankar till varför medlemmar tror på centrala idéer 

och lyfta det till en allmänmänsklig nivå där det inte lyfts som annorlunda än det övriga samhället.  

 

När Pernilla får frågan yttrar hon sig på följande sätt:  

 

Njae, jag tänker nog att man får gör som man gör oavsett vad man undervisar om i religion så är ju 

religion ett ganska känsligt ämne i det stora hela, för det är alltid någon som kan bli kränkt. Ah, det 

kan det ju bli i många kurser, men religionen är väl lite speciell så att man får hela tiden gå in med 

ett väldigt objektivt synsätt och vara väldigt tydlig med att vi pratar om religion utifrån sett här och 

vi lägger inga värderingar i vad som är bra eller dåligt eller jag gör inte det, sen kan ju dom sitta och 

känna vad dem vill...och dem får ju tycka att saker är konstiga om dem vill men att man kan 

respektera varandra.111 

 

Pernilla förklarar därmed att det bästa sättet att motarbeta kränkningar/förutfattade meningar är att 

förhålla sig objektiv i sin undervisning och visa tydligt för eleverna att undervisningen ska hållas 

värderingsfri från hur saker är samt att eleverna även ska respektera varandra. Åkerbäck lyfter här att 

en objektiv undervisning inte behöver vara något positivt om inte läraren förhåller sig kritiskt och 

framför både en saklig och objektiv undervisning. Han lyfter behovet av alla dessa komponenter i 

undervisningssituationer om nyreligiösa rörelser och framför samtidigt vikten av objektivitet för att 

inte marknadsföra rörelser eller värva medlemmar till dessa.112 Pernilla menar ändå att hon förhåller 

sig till dessa komponenter i sin undervisning. Hon berättar även vidare att hon under de första 

lektionerna brukar ha en Powerpoint där hon förklarar att eleverna ska visa respekt, inte skratta åt 

varandra och inte såra varandra. Hon lyfter även betydelsen av att alla elever ska få vara dem de är 

och ska få känna sig trygga i det. Erik lyfter ett liknande arbetssätt och menar att för att förhindra 

kränkningar/förutfattade meningar är det viktigt att läraren redan från start antar huvudansvaret över 

 
111 Pernilla berättar om bästa sättet att motarbeta kränkningar/förutfattade meningar. 
112 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 114. 
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klassrummet och fastställer sin humana men tydliga ledarroll och auktoritet. Han berättar även det 

viktiga i att tydliggöra att det är religionsämnet som är i fokus och inte deras personliga åsikter. Han 

lyfter också det viktiga i att respektera varandra och varandras ståndpunkter men samtidigt ta ansvar 

för sina uttalanden. 

 

I och med att uppsatsen syftar till att ta reda på hur informanterna hanterar förutfattade meningar kan 

det vara av betydelse att även lyfta vad Sebastian tycker är det bästa sättet att motarbeta förutfattade 

meningar innan det uttrycks. Sebastian lyfter betydelsen av att lära känna gruppen med elever och 

känna av samtalen som genomförs med dem, att reflektera över den didaktiska frågan för vem 

undervisningen presenteras och anpassa efter detta. Han framför även att det är viktigt i början att se 

hur de reagerar på vissa lite mer kontroversiella undervisningsmoment. Han berättar också för 

eleverna att när de lyfter tankar måste det finnas underbyggda belägg och att de ska kunna nyansera, 

resonera och se det ur olika perspektiv.  När Karl får samma fråga besvarar han den på följande sätt: 

 

Det är väl att helt enkelt ha någon slags definition att utgå ifrån, att man jobbar med det på någon 

slags...vad ska vi säga...analysmodell liksom så att dem kan sätta in om det nu är saker som uppstår 

som är konstigt och som eleverna uppfattar som konstigt att man kan direkta koppla det till någon 

definition av saker eller sådär så man direkt kan förklara jamen, det har ju att göra med det här, att 

den här gruppen ser det såhär så att man helst kan koppla det till någon typ av förklaring hela tiden. 

Så att man utgår från någon modell som vi riktar in oss på att jobba efter, det löser en del av 

problemen tycker jag än att man bara pratar allmänt om gruppen.113 

 

Karl hävdar således vikten av att arbeta utifrån en given definition eller analysmodell i arbetet med 

nyreligiösa rörelser. Han berättar att om eleverna uttrycker något konstigt framhålls betydelsen av att 

ha en definition att direkt koppla det till och förklara att det har med ”detta att göra” och ”att gruppen 

ser ut såhär”. På detta sätt lyckas han arbeta mot förutfattade meningar/kränkningar i klassrummet 

och skapa en mer inbjudande miljö. 

 

9.3.2 Sammanfattning 

Lärarna förklarar att ingen av dem har upplevt kränkningar i sina klassrum men att förutfattade 

meningar är ett vanligt inslag. När de får frågan hur de arbetar med detta i klassrummet när det 

uttrycks berättar lärarna förslagen att försöka balansera upp det negativa med positivt samt 

 
113 Karl reflekterar om det bästa sättet att arbeta mot förutfattade meningar/kränkningar i 
klassrummet. 
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undersöka/problematisera det uttalade och lyfta det till en allmän diskussion. Lärarna får även frågan 

vad de anser är det bästa sättet att arbeta mot förutfattade meningar innan det skett. Informanterna 

berättar då att det är en fördel att försöka förklara bakomliggande tankar till varför medlemmarna tror 

på saken samt att försöka hålla en objektiv undervisning. 

 

10. Diskussion 

Resultatet visar på att det finns markanta skillnader i hur informanterna arbetar med nyreligiositet i 

klassrummet, både i metoder och urval av innehåll såväl som hur de arbetar med kränkningar och 

förutfattade meningar. Men det finns även gott om gemensamma linjer, till exempel att informanterna 

använder genomgångar och att de kopplar den centrala innehållet till nyreligiositet till ett eller flera 

andra centrala innehåll i religionskunskap 2. Det presenteras även att informanterna ger nyreligiositet 

varierande utrymmen i undervisningen även om det vanligaste är ⅓ av kursen.  

 

En annan del av resultatet visar på att informanterna inte upplever att kränkningar sker i klassrummet, 

men att förutfattade meningar är ett vanligt inslag. Detta motbevisar  Kittelmann Flensner om att det 

finns en större tolerans mot religion idag, eftersom det är tydligt att förutfattade meningar är ytterst 

vanligt i arbetet med nyreligiösa rörelser.114 Däremot är det fullt möjligt att ifrågasätta huruvida 

Kittelmann Flensner ser nyreligiösa rörelser som riktig religion eller ser det som ett separat moment, 

eftersom sekter/nyreligiösa rörelser och religion oftast är två saker som separeras.115 I sin avhandling 

visade Kittelmann Flensner på tre diskurser som blev styrande i klassrummet när eleverna pratade 

om religion.116 Denna magisteruppsats visar i förhållande till detta att den svenska diskursen blir 

särskilt uppenbar när lärarna talar om nyreligiösa rörelser. Lärarna använder i rätt hög mån de/dem 

vid intervjuerna när de talar om nyreligiösa rörelser och det blir uppenbart under intervjuernas gång 

att de talar om nyreligiösa rörelser som något avvikande mot det övriga samhället vid många tillfällen. 

Som Karlsson lyfter blir det rätt uppenbart att lärarna förespråkar en sekulär diskurs.117 Det är en 

smått förskräckande känsla om lärarna kommunicerar på samma sätt inför eleverna vilket i så fall 

snarare leder till ett utanförskap i samhället som eleverna bär med sig. Även om Frisk nämner att 

 
114 Karin Kittelmann Flensner. Religious education in contemporary pluralistic Sweden. Diss., 
Göteborgs universitet, 2015. 
115 Björn Falkevall (red.). Att undervisa i religionskunskap: en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: 
Liber, 2013, 114. 
116 Karin Kittelmann Flensner. Religious education in contemporary pluralistic Sweden. Diss., 
Göteborgs universitet, 2015. 
117 Anders Karlsson. Vilket religionskunskapsämne?: ämneskonstruktioner i religionskunskap på 
gymnasiet med samtalsförhandlingar i centrum. Lic.-avh., Karlstad universitet, 2015. 
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rörelserna inte ses som lika avvikande i samhället på grund av att de tagit sig an nyreligiösa element 

visar inte denna uppsats på samma likartade förändring som Frisk lyfter.118  

 

Uppsatsen visar även på att det sällan ges något djup i undervisningen om nyreligiösa rörelser, utan 

att begreppen sekter/nyreligiösa rörelser förklaras och att vissa av informanterna använder någon 

rörelse som exempel. Sen ges eleverna tid att arbeta själva med någon nyreligiös rörelse. 

Problematiken som eleverna fastnar i genom att arbeta på ett sådant sätt blir att det som läraren 

presenterar samt det som eleverna själva får jobba med blir väldigt styrande för vad en nyreligiös 

rörelse är överlag och det blir ytterst ytligt och stereotypt. Det stereotypa följer även med att några av 

lärarna presenterar att det som de ofta presenterar är det som anses utmärka rörelsen istället för att 

fokusera på helheten, även det leder ju till en stereotyp och ytlig undervisning. När lärarna beskriver 

hur de arbetar blir det tydligt att några av dem arbetar mer faktainriktat än andra, men det blir rätt 

uppenbart att just det analytiska i arbetsområdet hamnar i den fördjupande uppgiften och inte lika 

mycket i helheten av undervisningen. Baserat på denna problematik i uppsatsen kan samma slutsats 

dras som Lidh Holmqvist gör, nämligen att religion presenteras på ett ytligt, faktainriktat och 

stereotypt sätt.119 Därmed finner jag även att den problematiken som Bromley och Falkevall lyfter 

som undervisningsproblem inte blir försvagade, utan snarare hjälpta av tiden i undervisningen. Därför 

är det av betydelse att lärare hittar andra sätt att arbeta för att nyansera elevers uppfattning av 

nyreligiositet och sektbegreppet för att inte undervisningen ska hamna i denna problematiken. 

 

I förhållande till teorin i uppsatsen om religionsdidaktik tas de tre perspektiven förmedlingsdidaktiska 

modellen, progressionsdidaktiska modellen och hermeneutikdidaktiska modellen upp. I relation till 

hur informanterna berättar att de arbetar uppfylls alla tre av dessa perspektiv i undervisningen om 

nyreligiositet. Det förhållningssättet som inte blir lika framträdande i undersökningen är 

progressionsdidaktiska modellen, det vill säga att informanterna presenterar handledning som de ger 

eleverna på vägen i sina arbeten för att de ska nå sina mål och prestera desto bättre.120 Detta eftersom 

progression är något som sker hela tiden i undervisningen, därmed syftar ju egentligen allt innehåll 

och alla metoder till att eleven ska nå sina mål och lyckas bättre. Progressionsdidaktiken är således 

inte lika framträdande använd i undersökningen eftersom den cirkulerar i bakgrunden hela tiden. 

 

 
118 Liselotte Frisk. De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen? Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 2007. 
119 Carina Lidh Holmqvist. Representera och bli representerad: Elever med religiös positionering talar 

om skolans religionskunskapsundervisning. Lic.-avh., Karlstad universitet, 2016. 
120 Carl E. Olivestam. Religionsdidaktik - om perspektiv, teori och praktik i religionsundervisningen. 
Stockholm: Remus förlag, 2015, 146–147. 
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Under arbetets gång har flera frågetecken slätats ut hur lärare kan undervisa om nyreligiositet, vissa 

synpunkter har varit mer givande än andra, men oavsett har det varit underhållande och intressant att 

få intervjua lärare på fältet. Det har lett till många tankar och diskussioner som främjat mina tankar 

om mitt framtida yrke, både under de inspelade samtalen men även utanför inspelning. Att avsluta 

sin tid på högskolan med att använda intervju som en metod har därmed gett väldigt mycket. Däremot 

är det ändå av betydelse att lyfta att vederbörande uppsats inte fyller någon representativ funktion av 

hur nyreligiositet undervisas i gymnasieskolan. För att få ett mer representativt resultat behövs 

ytterligare forskning kring undervisningen om nyreligiositet med kopplingen till innehåll, omfattning 

i undervisningstid, metod och kränkningar/förutfattade meningar. För att utöka representativiteten 

behöver antalet informanter utvidgas.  
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12. Bilagor 

 

12.1 Intervjufrågor 

1. Hur många år har du arbetat som lärare? 

2. Vilka metoder brukar du använda i undervisningen om nyreligiösa rörelser?  

3. Vad ser du för fördelar/nackdelar med dessa metoder? 

4. Varför använder du dessa metoder? 

5. Vad brukar du ta upp om nyreligiösa rörelser i undervisningen?  

6. Vilka nyreligiösa rörelser brukar du ta upp? 

7. Hur mycket undervisar du om nyreligiösa rörelser i förhållande till den övriga undervisningen?  

8. Tycker du att nyreligiösa rörelser borde få mer utrymme i undervisningen? Varför/Varför 

inte? 

9. Har du upplevt att någon elev har blivit kränkt på grund av sin nyreligiositet i klassrummet? 

10. Har du upplevt att det finns förutfattade meningar om nyreligiösa rörelser? 

11. Hur agerar du när förutfattade meningar kring nyreligiösa rörelser uttrycks i klassrummet? 

12. Varför agerar du på detta viset? 

13. Vad tycker du är det bästa sättet att motarbeta kränkningar/förutfattade meningar innan det 

skett? 

 

12.2 Brev som skickats ut till religionslärare 

Hej! 

Jag heter Sandra Eriksson och pluggar till gymnasielärare/högstadielärare i religion och historia via 

Jönköping University. Jag studerar nu mitt sista år på högskolan vilket innebär att en master/D-

uppsats i religion (som är mitt huvudämne) ska skrivas. På grund av mitt stora intresse av nyreligiösa 

rörelser kommer min uppsats behandla hur nyreligiositet undervisas i gymnasieskolan där mitt 

material kommer att utgå ifrån intervjuer. Min utgångspunkt kommer vara att fokusera på metoder 

som lärare använder sig av, vad som anses viktigt/centralt att lära ut kring ämnet, vilken omfattning 

nyreligiösa rörelser har samt hur kränkningar/förutfattade meningar mot nyreligiösa rörelser hanteras 

i klassrummet. Eftersom nyreligiösa rörelser är ett ständigt aktuellt ämne som även ofta uttalas som 
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besvärligt att lära ut om hade det varit ypperligt om just du ville delta i en intervju om detta ämne. 

Intervjuerna är tänkta att genomföras någonstans under veckorna 18–20. Skulle det vara av intresse 

kommer jag gärna och gör ett besök på din skola en dag och en tid som passar dig (helst i ramen av 

de veckorna). Självklart är du garanterad anonymitet utifrån namn, ålder, stad och skola i 

undersökningen. Det jag däremot begär vid deltagande är kön och hur många år du varit verksam 

lärare. Ingen intervju kommer att ske innan ett frivilligt skriftligt godkännande har gjorts och du kan 

när du vill avbryta deltagandet om det inte skulle kännas bra. Låter det intressant och något du vill 

delta i eller vill du veta mer? 

 

Kontakta mig via:  

mail: xxxxxxxx@student.ju.se 

telefon: 07xx-xxxxxx 

 

Med vänlig hälsning, 

Sandra Eriksson 

 

12.3 Underlag för medgivande om deltagande i undersökning 

Tack för att du är intresserad av att delta i intervjuer om undervisningen av nyreligiösa rörelser! Det 

är viktigt att du är informerad om att det är frivilligt att delta i föreliggande studie. Om du väljer att 

delta ska du veta att ditt namn, stad eller skola inte kommer att omnämnas i någon del av uppsatsen, 

utan du kommer förbli anonym. Dina erfarenheter som du berättar om kommer alltså inte kunna 

knytas till dig genom uppsatsen. Det som däremot kommer vara av intresse i uppsatsen är hur länge 

du arbetat som lärare samt ditt kön. När som helst under intervjun kan du välja att avbryta din 

medverkan om något inte skulle kännas bra. Intervjun kommer att spelas in, men kommer endast 

finnas i författarens ägo som grund för uppsatsen. Under intervjun kommer frågor att ställas som du 

får besvara och fundera kring. Du kan även lägga till funderingar/tankar i dina svar som du känner 

kan ha betydelse för uppsatsen. Om något inte förstås i ditt svar kommer författaren att be dig förklara 

ytterligare för att få en tydligare grund till vad du menar. Syftet med intervjun är att ge en djupare 

förståelse för hur lärare berättar att de undervisar om nyreligiösa rörelser. Det som ligger till grund 

för intervjun är vilka metoder som används i undervisningen om nyreligiösa rörelser, vad som är 

centralt att lära ut, vilken omfattning ämnet har i den övergripande religionsundervisningen samt hur 

kränkningar/förutfattade meningar hanteras om nyreligiösa rörelser i klassrummet.  

 

ࠫ Jag har tagit del av informationen och godkänner att intervjun genomförs. Jag vet att deltagande är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas.  
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