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SAMMANFATTNING 

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida påståendena i Peter Åkerbäcks artikel Att sekter är 

farliga - det vet väl alla? stämmer överens med situationen i högstadieskolorna i Gävle. Han 

menar att alternativreligiösa rörelser, ofta kallade sekter, framställs på ett sätt präglat av 

fördomsfullhet, missuppfattningar och på ett förlegat sätt i religionskunskapens läromedel. 

Detta kan i sin tur leda till att skolan producerar elever med stora fördomar mot människor 

aktiva inom dessa religioner. I uppsatsen ingår en litteraturanalys av sex religionsböcker 

riktade mot högstadiet. Analysen visar att böckernas syn på detta område varierar kraftigt och 

att det inte finns någon klar beskrivning över vilka religioner och livsåskådningar alternativ 

tro skall innefatta. Även om ljusglimtar finns i läroböckerna är det överlag ett material som är 

tunt och i något fall även starkt negativt färgat. Böckernas framställning har även jämförts 

med både läroplan och kursplan och analysen visar att flertalet av de berörda kapitlen, dock 

aldrig hela kapitel, har svårt att uppfylla de bedömningsunderlag som finns för ämnet. Till 

detta har även gjorts en intervjustudie med fem högstadielärare. Detta för att se en tendens hur 

dessa böcker används och på vilket sätt eleverna blir presenterade dessa alternativa religioner 

och livsåskådningar. Det har visat sig att ämnet överlag tar liten plats i undervisningen och att 

det inte ens är säkert att ämnet berörs i alls. Dessutom använder sig ingen av lärarna enbart av 

sin lärobok i presentationen av detta område. Detta leder till att eleverna på berörda skolor 

löper liten risk att genom läroböckerna få en fördomsfull syn på alternativa religioner och 

livsåskådningar. Detta till stor del på grund av lärarnas medvetenhet om att undervisningen 

skall förmedla värden som acceptans och förståelse gentemot våra medmänniskor. Undersök-

ningen visar också på att böckernas kapitel om alternativ tro delvis behövs ses över angående 

framställningen av exempelvis gudstron. Däremot kan undersökningen ge besked om att 

Åkerbäcks oro över att elever, åtminstone i Gävle, blir fördomsfulla mot människor tillhöran-

de dessa grupper är överdriven tack vare lärarinsatsen. 

 

Sökord: Alternativa religioner, alternativa livsåskådningar, läromedelsanalys, religionskun-
skap, högstadiet, undervisning, läroböcker, lärarintervjuer, Peter Åkerbäck, sekter 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I grundskolans kursplan för religionskunskap står det följande: 

 

Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig 

själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. 

[…] Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund 

att bemöta främlingsfientlighet samt utveckla elevernas känsla för tolerans.1 

 

Att eleverna i skolan skall ha ett synsätt som präglas av tolerans och förståelse torde vara alla 

lärares mål, inom varje ämne. Det är främst religionsundervisningen som får axla toleransens 

och förståelsens tyngsta ok vilket dess kursplan för grundskolan visar genom att ge ämnet 

stort fokus på mötet mellan människor. 

 

Även Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 

94), lyfter fram vikten av att utveckla förståelse för andra människor. 

 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. […] 

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 

[…] Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Alla föräldrar skall med samma 

förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir en-

sidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.2 

 

Det framgår tydligt att både Lpo 94 och kursplanen för religionskunskap för grundskolan har 
som syfte att förebygga intolerans och fientlighet mot andra människor och grupper i samhäl-
let. Mål att sträva mot enligt kursplanen är att eleverna: 
 

Utvecklar förståelse av ställningstagande i religiösa och etiska frågor samt en grund-

läggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande.3 

 

Detta är den syn som skall förmedlas av läraren och det förhållningssätt som skall råda 

gentemot oliktänkande. Men det är inte bara lärarens bild som skall präglas av detta synsätt, 

                                                            
1 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3886/titleId/RE1010%20-%20Religionskunskap 

(14.08.2009) 
2 Lärarens handbok, (2004), sid. 11  
3 Kursplan för religionskunskap för grundskolan (14.08.2009) 
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utan givetvis skall även de läroböcker som används i skolorna förmedla detta sätt att tänka. 

Ett område där dessa ambitioner ställs på prov är de så kallade alternativa religionerna. 

 

Peter Åkerbäck, lektor i religionshistoria, som särskilt uppmärksammat så kallade alternativa 

religioner. Han menar att så inte är fallet med dagens religionsböcker på högstadiet och 

gymnasiet. Beskrivningen av så kallade alternativa religioner kan enligt honom leda till att 

skolan bidrar till att frambringa främlingsfientlighet och intolerans bland eleverna. I en av 

honom gjord läromedelsanalys i religionskunskap på högstadiet och gymnasiet kommer han 

fram till att innehållet kring alternativa religioner är mycket bristande. Det är ett område som 

presenterar en fördomsfull bild innehållande missuppfattningar och ett förlegat sätt att tänka 

kring dessa områden. Åkerbäck ställer sig frågan ”Är det möjligen så att gymnasiet produce-

rar individer som lämnar sin utbildning med stora fördomar om vissa religiösa minoritets-

grupper? Om så är fallet är det verkligen önskvärt?”4 De nyss nämnda kraven från både Lpo 

94 och kursplanen för religionskunskap är krav som blir svåra att uppfylla enligt Åkerbäcks 

analys av läroböckerna. Genom att hävda att skolan riskerar att producera elever med stora 

fördomar kritiserar han inte enbart böckernas framställning av dessa alternativa religioner och 

livsåskådningar, utan han kritiserar även undervisningen och lärarens roll. I undersökningen 

skrivs inget om vilken roll läraren har för undervisningen, utan han/hon antas vara en passiv 

förmedlare av den information som finns i läroböckerna. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Jag vill i den här uppsatsen undersöka om det larm Peter Åkerbäck slagit om att läroböckerna 

och i viss mån därför även undervisningen på högstadiet och gymnasiet är alltför missvisande 

och negativt inställda till alternativa religioner och livsåskådningar är befogat. Jag vill under-

söka hur de alternativa religionerna och livsåskådningarna framställs på ett lokalt plan i 

högstadiets läroböcker. Till skillnad från Åkerbäck kommer jag även att undersöka i vilken 

mån detta lyfts fram i undervisningen. Slutligen vill jag även bedöma om den bild som ges av 

de alternativa religionerna och livsåskådningarna uppfyller styrdokumenten och om det som 

Åkerbäck hävdar kan antas vara skadligt för eleverna eller ej. 

 

                                                            
4 Åkerbäck, P. (2009), sid. 12  
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Mina frågeställningar är: 

 Är läroböckerna på Gävles högstadieskolor missvisande angående framställningen av 

alternativa religioner och livsåskådningar? 

 Uppfyller läroböckerna kursplanen för religionskunskap? 

 På vilket sätt påverkar böckernas innehåll undervisningen? 

 Kan denna påverkan vara skadlig för eleverna? 

 

1.3 Metod 

Undersökningen består av två huvuddelar. Dels av en litteraturstudie av de religionsböcker 

som används på högstadieskolorna i Gävle. Min undersökning kommer att rikta sig mot ett 

lokalt plan, till skillnad från Åkerbäck, som tittade på fenomenet ur ett nationellt perspektiv. 

De böcker som kommer att ingå i undersökningen är de böcker som jag konstaterat används i 

undervisningen. Ingen hänsyn tas alltså till de böcker som finns på marknaden. De böcker 

som är aktuella för bokanalysen är de som lärarna jag använt mig av i intervjuerna använder 

sig av i sin undervisning. I bokanalysen kommer böckerna analyseras var för sig. I flertalet av 

böckerna har området som berör alternativa religioner och livsåskådningar varit enkla att 

avgränsa. Två böcker behandlar dock alternativa religioner och livsåskådningar i ett jämförel-

sevis mycket större omfång och utan lika klar kapitelindelning vilket har lett till vissa svårig-

heter. I och med att författarna i dessa böcker ser på området ur en bredare synvinkel blir de 

alternativa religionerna och livsåskådningarna avsevärt fler. Jag har i dessa två böcker, Religi-

on B och Religion valt att göra vissa avgränsningar genom att inte lika ingående gå in på alla 

alternativa religioner och livsåskådningar som nämns, utan riktat fokus mot det mest utmär-

kande i böckerna. På vilket sätt lärarna jobbar med sin bok/sina böcker berörs i intervjukapit-

let och slutdiskussionen. 

De böcker jag behandlar är: 

 PM Handboken i samhällslära, 1995 

 Religion och Liv 8 SOL2001, 1996 

 Religion B, 1999 

 Religion, 2002 

 Religion och Liv 8 SOL3000, 2002 

 SO:S Religion, del 4, 2003 
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Den andra delen i uppsatsen består av ett antal samtal som förts med några högstadielärare i 

religionskunskap i Gävle. Att bara undersöka läroböckerna vore otillräcklig då resultatet inte 

kommer verkligheten särskilt nära. Hur religionerna framställs är givetvis viktigt, men hur 

böckerna faktiskt används är av större vikt att veta i denna uppsats. Genom att samtala med 

lärarna kommer uppsatsen få ett djup den annars hade gått miste om. Det är av stort värde att 

veta hur lärarna tänker kring ämnet. Det kan vara så att de observerat en möjlig ensidighet i 

läroböckerna och i så fall väljer att jobba med eget material eller på annat vis när och om 

ämnet berörs. Valet av lärare skedde genom att en förfrågan om medverkan i min uppsats 

skickades ut till ett 15-tal slumpmässigt utvalda högstadielärare i Gävle kommun. Intresset var 

tyvärr mindre än förväntat och många tackade nej på grund av tidsbrist eller för att de inte 

trodde deras kunskap var tillräcklig för min uppsats. Tillslut var det fem lärare från fyra olika 

skolor som var villiga att ställa upp. Det hade varit önskvärt att samtala med fler personer för 

ett mer tillförlitligt material. Men det är min uppfattning att det ändå går att se en tendens till 

hur lärarna i Gävle jobbar med böckerna i detta ämne. I mailet angående förfrågan presentera-

des uppsatsen och lärarna ombads plocka fram de material som de använder när de berör 

alternativa religioner (läroböcker, prov, arbetshäften, filmer osv.). I så liten grad som möjligt 

har jag velat ge dem frågor i förväg för att undvika att de skall tänka ut svar som de tror jag 

kan tänkas vilja höra eller som låter mest korrekt. Risken finns att läraren känner sig oförbe-

redda, men jag utgår ifrån att lärarna inte behöver förbereda sig på frågor huruvida de tar upp 

ett område eller inte och förklara orsakerna till detta. Jag förutsätter också att de i förväg vet 

på vilket sätt de planerar lektionerna och gör de val de gör. De behöver helt enkelt bara prata 

om sådant de gör och behöver inte reflektera och tycka om så många saker. Med Holmes och 

Solvangs bok Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder i ryggen utgår jag 

från att en ostrukturerad intervju ger mer plats åt undersökningspersonens egna uppfattningar. 

Intervjun har grundats på ett antal basfrågor att resonera kring så att intervjuerna ändå har 

kunnat ge mig de svar jag vill ha.5 Frågorna som legat till grund är: 

 Tar du upp alternativa religioner och livsåskådningar i din undervisning? 

I vilket sammanhang? 

Varför inte? 

 På vilket sätt använder du läroboken i din undervisning? 

Har du reflekterat över dess innehåll? 

                                                            
5 Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1997), sid. 101 
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 Kursplanen för religion menar att eleverna skall sträva mot att fördjupar sina kunska-

per om religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid och i historisk tid. Hur 

mycket utgår du ifrån kursplaner och andra styrdokument när du planerar dina ämnen? 

 Vad är det som avgör vad som kommer med i din undervisning? 

 Tycker du alternativa religioner och livsåskådningar är ett viktigt ämne att ta upp? 

 

Innan frågorna presenterats har ämnet för uppsatsen introducerats och förklarats vad som kan 

menas med alternativa religioner och livsåskådningar. Diktafon har använts för att slippa 

momentet med att skriva under intervjun. Det ger även fördelen att kunna gå tillbaka till 

materialet och lyssna av det ordagrant. Det har även tydliggjorts att de som intervjuats kom-

mer att vara anonyma i uppsatsen. 

 

Resultatet kommer att jämföras med Åkerbäcks artikel Att sekter är farliga - det vet väl alla? 

publicerad i Religion och Livsfrågor.6 Syftet är att undersöka om hans bild och antagningar 

om skadlighet kan stämma på ett lokalt fall eller om de är överdrivna. 

 

1.4 Avgränsningar 

I vissa läroböcker väljer författarna även att fokusera på ideologier, exempelvis feminism, 

marxism och ekosofi under kapitlet om alternativ tro. Dessa ideologier är dock undantagna 

från analysen. Åkerbäck skriver i sin artikel att han undersöker alternativreligiösa rörelser 

som ”ofta går under benämningarna sekt eller new age”. Jag tolkar Åkerbäcks artikel på det 

vis att han inte räknar in dessa ideologier i de rörelser han tycker beskrivs på ett icke tillfreds-

ställande vis. Genom att koppla bort dessa ideologier riktas ett mer precist fokus på det 

område Åkerbäck riktar kritik mot. 

 

Angående analysen över huruvida läroböckerna följer läro- och kursplan har jag inte gjort en 

fullständig analys. Jag har enbart undersökt läroböckerna i jämförelse med de citat från 

läroplan och kursplan som nämndes i kap. 1.1. 

 

                                                            
6 Åkerbäck, P. (2009) 
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1.5 Tidigare forskning 

Det finns åtskilligt skrivet om religionskunskap i skolan i allmänhet, men om alternativa 

religioner och livsåskådningar i synnerhet är utbudet mycket litet. I framställningen av de 

alternativa religionerna och livsåskådningarna har jag kommit i kontakt med Peter Åkerbäcks 

artikel i tidskriften Religion och Livsfrågor där han riktar kritik mot läroböckernas framställ-

ning av detta område. Då material kring detta område varit knappt har jag fått gå till material 

som ligger så nära alternativa religioner och livsåskådningar som möjligt samt läromedelsana-

lyser i religionskunskap sett ur ett allmänt perspektiv. Jan-Olof Hellsten har skrivit en artikel 

om hur han tycker läroböckerna presenterar religionsområdet. Då han berör hela böcker tar 

han även upp synen på alternativa religioner och livsåskådningar vilket gör honom intressant 

för denna uppsats. En annan författare som är verksam i debatten kring hur läromedel skrivs 

är Kjell Härenstam som med sin bok Kan du höra vindhästen – Religionsdidaktik, konsten att 

välja kunskap och avhandlingen Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i 

religionskunskap berör just detta. 

 

Det finns ett flertal C-uppsatser som berör läromedelsanalyser inom religionskunskapen 

gällande både högstadiets och gymnasiets material. Fokus har riktats mot bland annat kristen-

domen, islam och samerna, men mycket lite gjorts om specifikt alternativa religioner och 

livsåskådningar. I de ytterst få fall som detta ämne har berörts, som i Erika Leva och Therese 

Tåges uppsats Läromedel i skolan – finns det perfekta läromedlet?7, så är det i absoluta 

periferin de alternativa religionerna och livsåskådningarna nämns. I det stora hela har sök-

ningen efter rapporter, artiklar, böcker, uppsatser och så vidare. kring just alternativa religio-

ner och livsåskådningars framställning i läroböckerna lyst med sin frånvaro Detta är med 

andra ord ett ämne som ligger relativt outforskat. Skolans läromedel mår bara bra av att bli 

kritiskt granskade för att kvalitén ska blir så god som möjligt. Bristen på granskning kring 

alternativa religioners och livsåskådningars framställning gör därför min undersökning 

nödvändig. 

 

1.6 Vad säger styrdokumenten? 

Som det påpekades tidigare, så skriver Lpo 94 att skolan skall främja förståelse för andra 

människor och att skolan också ska vara en plats där öppenhet för skilda uppfattningar skall 

                                                            
7 Leva, E., & Tåge, T., (2006) 
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råda.8 Vidare i kursplanen för samhällsorienterade ämnen står det att eleverna skall sträva 

efter att: ”utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar 

och tar avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar”.9 Än mer specifik angåen-

de alternativa religioner och livsåskådningar är kursplanen för religionskunskap på högstadiet 

som beskriver att mål att sträva mot är att eleven ”blir medveten om likheter och olikheter 

mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen”.10 

Ämnet skall ge ”möjligheter till ökad förståelse av såväl den egna som andras religioner, 

livsåskådningar, traditioner och kulturer.”11 Överlag är det i styrdokumenten störst fokus på 

det kristna arvet samt de fem världsreligionerna, men inte desto mindre är det tydligt att 

undervisningen bör innefatta ”andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser”. Angående 

bedömningens inriktning skrivs så här: 

 

Elevens reflektioner angående frågor om rätt och orätt, rättvisa och relationer samt 

frågor kring livets ursprung, mål och mening, synen på människan och samhälle 

samt frågor om gudstro och gudsuppfattning skall ligga till grund för bedömningen 

av hans eller hennes kunskaper i ämnet.12 

 

Utifrån detta förväntas att läromedlet i religionskunskapen beskriver religionerna på ett 

fullgott sätt så att eleverna kan uppnå de mål som satts och även utvecklar den tolerans och 

förståelse kursplan och läroplan förespråkar. 

 

1.7 Begrepp 

I den här uppsatsen används begreppet alternativa religioner och livsåskådningar. Vad som 

räknas som alternativ religion eller livsåskådning baseras på de religioner och livsåskådningar 

som tas upp i läroböckerna under de kapitel som behandlar alternativ tro. Det rör sig exem-

pelvis om scientologerna, Jehovas vittnen och Hare Krishna. Ordet livsåskådningar används 

här för att kunna räkna in områden som inte har en klar gudsbild men ändå fyller ett existenti-

ellt behov, exempelvis astrologi, New Age och andevärlden i undersökningen. Som framgår i 

kapitel 1.4., ingår inte ideologier i undersökningen och således ingår de inte under begreppet 

alternativa religioner och livsåskådningar i uppsatsen. 

 
                                                            
8 Lärarens handbok (2004), sid. 10 
9 Kursplan för samhällsorienterade ämnen för grundskolan (04.12.2009) 
10 Kursplan för religionskunskap för grundskolan (14.08.2009) 
11 Kursplan för religionskunskap för grundskolan (14.08.2009) 
12 Kursplan för religionskunskap för grundskolan (14.08.2009) 
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De böcker som undersökts har inget gemensamt namn på dessa religioner och livsåskådningar 

För enkelhetens skull används därför begreppet alternativa religioner och livsåskådningar i 

denna uppsats, även om läroböckerna kallar det något annat. I de läroböckerna som under-

sökts beskrivs alternativa religioner och livsåskådningar bland annat som andra, övriga 

religioner/livsåskådningar, frikyrkor eller som något nytt andligt sökande. 
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2. HUR SKALL RELIGION BESKRIVAS I LÄROBÖCKERNA? 

2.1 Åkerbäck 

Tidigare i år skrev Peter Åkerbäck artikeln Att sekter är farliga – det vet väl alla? i tidningen 

Religion & Livsfrågor.13 Där för han en diskussion om det sätt läroböckerna framställer vad 

han kallar de alternativreligiösa rörelserna som han menar ofta kallas för sekt eller New Age. 

Enligt Åkerbäcks analys av läromedlen så behandlas dessa religiösa grupper på ett mycket 

otillfredsställande och ensidigt sätt. De framställningar som finns i böckerna är enligt honom 

både fördomsfulla, fulla av missuppfattningar och presenterar ett gammalt sätt att tänka. Han 

menar att det ofta lämnas påståenden om religionerna som varken problematiseras, kommen-

teras eller diskuteras. Han tar exempelvis upp detta citat ut religionsboken SO Direkt Religi-

on: Ämnesboken: 

 

Denna riktning [Moonsekten] har, liksom flera andra sekter, kritiserats hårt för att 

den med olika medel lockar till sig medlemmar, hjärntvättar dem och ofta lurar 

dem på pengar.14 

 

Problemet med det här sättet att skriva, menar Åkerbäck, är att detta tydligt ger intryck av att 

författaren håller med om det nyss skrivna och att det inte finns någon anledning till att 

diskutera det vidare. Han menar vidare att det är ett problem när fenomen som exempelvis 

hjärntvätt presenteras som fakta. Något som snarare är en åsikt eller attityd istället för något 

som går att belägga med forskning kring dessa grupper.15 Vidare är bruket av ”sekt” lämnat 

lika ensamt som påståendet ovan om Moonkyrkan. Begreppet lämnas ofta helt okommenterat 

och tillskrivs då istället den mer vardagliga och negativt betingade betydelsen: ”Begreppet är 

idag starkt negativt laddat och konnoterar ofta att det rör sig om en suspekt eller rent av 

kriminell och farlig verksamhet.”16 Allt för stort fokus hamnar på det negativa bland dessa 

religioner. Givetvis måste människor med dåliga upplevelser från dessa religioner få göra sig 

hörda, och givetvis får grupper som Föreningen Rädda Individen17 göra sig hörda menar 

Åkerbäck. Detta får dock inte ske på bekostnad av de människor som har en positiv bild av 

dessa religioner, vilket det gör i läroböckerna och detta skapar därför en oönskad ensidighet. 

                                                            
13 Åkerbäck, P. (2009) 
14 Högberg, O., & Sundqvist, M. (2008), sid. 297 
15 Åkerbäck, P. (2009), sid. 12 
16 Åkerbäck, P. (2009), sid. 11 
17 En stödförening för människor som förlorat vänner och anhöriga till vad vi kallar en destruktiv rörelse. FRI 

ger också stöd till avhoppare från sådana rörelser. 
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Det måste ske en framställning av religionerna som dels baseras på historisk forskning men 

också på gruppens självuppfattning, vilket Åkerbäck menar är en mycket svår balansgång. 

Denna balansgång fungerar ofta inte i samband med framställningen av de alternativa religio-

nerna. De behandlas ofta med mindre hänsyn menar han. Något han säger aldrig skulle vara 

möjligt i framställningen om exempelvis judendomen eller islam. Han efterlyser läroböcker 

som uppfyller de krav om saklighet och allsidighet som finns inom skolväsendet. Läroböcker-

na ”bör presentera olika sidor av ett så mångfacetterat fenomen som religion och att man 

problematiserar olika föreställningar och åsikter.”18 Läroböckerna gör ofta detta, med undan-

tag för det område som har med de nya religiösa rörelserna att göra, de religioner som ofta 

kallas sekter, säger Åkerbäck. 

 

Åkerbäck menar att den bild som presenteras av de nya religiösa rörelserna i läroböckerna kan 

leda till två problem. För det första kommer det att bli ett problem för de elever som går 

vidare och läser religionsorienterade ämnen på en högskola. De eleverna kommer att få det 

svårt att hänga med och få goda betyg med den föråldrade och felaktiga kunskap de får på 

gymnasiet om nya religiösa rörelser. För det andra kan detta leda till att de elever som inte går 

vidare och läser religionsorienterade ämnen på högskolenivå kommer att få en skev och 

negativ bild av människor aktiva inom dessa religioner. ”Är det möjligen så att gymnasiet 

producerar individer som lämnar sin utbildning med stora fördomar om vissa religiösa minori-

tetsgrupper? Om så är fallet, är det verkligen önskvärt?”19, avslutar Peter Åkerbäck sin artikel. 

 

På gymnasiet ägnas mer tid åt alternativa religioner och livsåskådningar och det är också mot 

gymnasiet Åkerbäck riktar sin artikel. Men i och med att han även undersöker läroböcker 

avsedda för högstadiet anser jag att den problematik han för fram även går att tillämpa hög-

stadiet och blir därför relevant för min undersökning. 

 

2.2 Hellsten 

I sin artikel hänvisar Åkerbäck bland annat till den numera pensionerade skolforskaren Jan-

Olof Hellstens artikel Klart underkända – En kritisk läsning av läroböckerna i religionskun-

skap publicerad i Signum.20 Hellsten har gjort en kritisk läsning av religionskunskapens 

läroböcker på högstadiet och gymnasiet på en nationell nivå. Framställningarna i läroböckerna 

                                                            
18 Åkerbäck, P. (2009), sid. 10 
19 Åkerbäck, P. (2009), Sid 12 
20 Hellsten, J.-O. (2009) 
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i religionskunskap fick av honom klart underkänt. Han har arbetat utifrån kursplanen i religi-

on där han nämner tre viktiga punkter som skolan skall jobba för: ”1. att eleverna ska fördjupa 

sina kunskaper om kristendomen och de övriga stora världsreligionerna och om religiösa 

föreställningar från andra religioner; 2. att eleverna ska fördjupa sin förståelse och respekt för 

andra människors ställningstagande i religiösa och etiska frågor; 3. att eleverna ska förstå hur 

det svenska samhället har påverkats av Bibeln och kristen tro.”21 Artikeln bygger sedan på 

Hellstens analys huruvida han tycker, eller snarare inte tycker, att läromedlen tar upp dessa 

punkter på ett tillfredsställande sätt. 

 

Hellsten menar att det är mycket viktigt att böckerna ger en god bild av religionerna då det är 

den bilden som kommer att styra elevernas uppfattning om dem. Dock är det många av 

religionsböckerna som ofta förbiser eller ger den existentiella delen av religionerna en mycket 

liten del. Han menar att i allt för många böcker berör författarna religionerna som något 

främmande och underligt. Vid alltför få tillfällen tar de upp den troendes berättelse om hennes 

syn på tron och livet. Det gör att eleverna ofta missar religionens, som han säger, livsinnehåll 

och livsform. Han menar att författarna dessutom lägger allt för stort fokus på områden som 

skiljer sig från vår sekulariserade världsbild och beskrivningar som visar på vad man som 

troende måste göra och vad man är förbjuden att göra snarare än beskrivningar om vad man 

som troende slipper eller får genom tron.22 Något sin snarare bränner broar mellan människor 

istället för att bygga dem. 

 

Det som ofta får ta plats är någon form av vad Hellsten kallar etnografisk inriktning, och inte 

ett försök att skildra religionerna som religioner. Det blir som att eleverna står som tomma ark 

utan någon förkunskap om religionerna och genom böckerna ges endast små delar av vad 

exempelvis kristendomen kan innebära. Hellsten menar att det förefaller ske någon form av 

reduktion där man genom att fästa fokus på detaljerna göra det enklare för eleverna att göra 

religionen mer begriplig. Det blir dock lätt att förlora helhetsintrycket och religionens mening 

då böckerna ofta förklarar diverse fenomen tagna ur sitt sammanhang. Vad som beskrivs är 

observerbara beteenden. Försöket att beskriva exempelvis riter är inte framgångsrikt då en 

sådan ofta innehåller en existentiell del som böckerna ofta missar att lyfta fram. Samma sak 

gäller böckernas val av bilder. Vad som skulle ha kunnat bli bra diskussionsunderlag blir ofta 

bara bilder som illustrerar en detalj utan att bli satt i sitt sammanhang. 

                                                            
21 Hellsten, J.-O. (2009), sid. 2  
22 Hellsten, J.-O. (2009), sid. 33  
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Hellsten anser att böckerna ofta går långt bort ifrån vardagen och ofta missar att konkretisera 

människors erfarenheter av religionen. Just kopplingen till vardagen är ett sätt att minska 

avståndet mellan elevernas värld och religion. Han menar att frågor som hur världen och 

människan kom till är frågor som ligger för långt från elevernas vardag och skapar bara ett 

avstånd mellan religionerna och eleverna. Hellsten menar dessutom att böckerna skrivs på en 

nivå som ger eleverna kunskaper för betyget godkänt i skolan. Det betyder att många elever 

blir bestulna på chansen att nå ett högre betyg. Han avslutar sin artikel med att säga: ”Så vad 

är det då man lär sig? Ganska ytliga fakta, ofta detaljer. Man får en elementär kunskap av 

uppslagsbokskaraktär. Vad religion är får man ta reda på någon annanstans.”23 

 

Åkerbäck och Hellsten har olika utgångspunkter när de skriver sina artiklar. Åkerbäck tittar 

enbart på hur de alternativa religionerna framställs medan Hellsten tittar övergripande på hela 

böcker. Jag tycker ända det finns goda skäl att koppla ihop dessa artiklar då Hellstens kritik 

även innefattar alternativa religioner och livsåskådningar. Den problematik som Åkerbäck 

hävdar finns i skolan tycker jag kan styrkas med Hellstens artikel. De båda pekar på att 

elevernas bild av alternativ religion riskerar att bli skev. Problemet skulle i så fall ligga i att vi 

kommer få ett antal elever som lär sig, om inte läraren är observant nog, en ensidig och 

möjligtvis felaktig bild av alternativa religioner. När ungdomarna kommer ut i samhället kan 

de mycket väl ha fått en felaktig bild av vad alternativa religioner står för. Andelen som går 

vidare och läser religionsorienterade ämnen på högskolan och får chans till en mer korrekt syn 

på alternativa religioner är procentuellt mycket liten. Det finns då en risk att eleverna för 

vidare dessa värderingar till omgivningen utan att ens reflektera över dess riktighet. 

 

2.3 Härenstam 

Diskussionen kring vilken beskrivning som får komma till tals i de olika läromedlen är något 

Kjell Härenstam, docent i religionsvetenskap, tar upp i sin bok Kan du höra vindhästen? 

Religionsdidaktik- om konsten att välja kunskap. Hur mycket spelar författarens personliga 

uppfattningar, värderingar från samhället, politiska påtryckningar in när han/hon skriver sina 

läroböcker? Härenstam menar att det inte går att undvika reduktionism när man skall presen-

tera ett område. Problemet är att veta vilken information som skall ses som religio-

nens/livsåskådningens kärna. Hur gör författarna den urvalsprocessen? Han menar att vi till 

stor del tolkar de fakta som skrivs ner utifrån oss själv och våra värderingar. Vad som skrivs 

                                                            
23 Hellsten, J.-O. (2009), sid. 36  
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ner i läroböckerna är med andra ord färgat av den tidsanda och det politiska och religiösa 

klimat vi lever i.24 Kunskap, som beskrivs som ”det som står i läroböckerna” verkar enligt 

Härenstam vara ”en i hög grad social och politisk produkt.”25 Den saklighet och allsidighet 

som Lpo 94 pratar om verkar vara någon slags utopi och endast något som författarna kan 

sträva efter. 

 

Härenstams bok har förvisso fokus på hur den tibetanska buddhismen framställs i läroböcker-

na, men innehåller ändå flera intressanta tankar även för den här uppsatsen som till exempel 

resonemanget om vilken sorts kunskap läroböckerna förmedlar. Han tar bland annat upp olika 

sätt att se på kunskap och jag har sammanfattat några av tankarna i två mycket korta punkter. 

 

1) Ett sätt som är vanligt förekommande i västvärlden är synen på kunskap som något fast och 

bestående, oberoende av personliga erfarenheter. Kunskapen är något som finns och som inte 

låter sig påverkas av några yttre faktorer. Härenstam lyfter fram vad han kallar den analytis-

ka/positivistiska kunskapssynen26 där kunskap är det som klassas som objektiv fakta. Värde-

ringar är subjektiva och således inte fakta. 2) I kontrast till det här kan man se kunskap som en 

konstruktion påverkade av både samhället och personliga erfarenheter. Människans tolkningar 

har här en central roll och kunskap är något som inte kan ses som objektivt, vilket man i 

föregående beskrivning av kunskap har en benägenhet att sträva efter. Detta skulle ligga till 

grund för vad Härenstam kallar en hermeneutisk/dialektisk kunskapssyn.27 Kunskapen blir 

tolkningsbar för eleverna och den tolkas utifrån de värden och den förförståelse varje elev har. 

 

Utifrån de här olika sätten att se på kunskap påverkas undervisningen i klassrummet. Har vi 

ett positivistisk/analytiskt förhållningssätt blir det fokus på vad som bruka kallas bas- och 

faktakunskaper. Eleverna kan addera den nya kunskapen på den gamla, A följs av B som följs 

av C. Den här kunskapssynen framstår ofta som mer definitiv och vi kan koncentrera oss på 

att komma ”sanningen” så nära som möjligt och få en förklaring till olika fenomen. Använder 

vi oss av ett hermeneutiskt/dialektiskt förhållningssätt lägger vi tyngdpunkten på att tolka 

omvärlden och istället för att addera kunskapen omvandla den och sätta den i relation till det 

vi redan vet. Kunskapen är i ständig förändring i interaktion med världen och i de värden som 

präglar oss. Undervisningen försöker skapa förståelse i motsats till den positivistis-

                                                            
24 Härenstam, K. (2000), sid. 119 
25 Härenstam, K. (2000), sid. 120 
26 Härenstam, K. (2000), sid. 141 
27 Härenstam, K. (2000), sid. 142 
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ka/analytiska förklaringen. Vilken syn präglar den bild av alternativa religioner och livsåskåd-

ningar som läroböckerna framställer? 
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3. URVAL AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT 

3.1 PM - handboken i samhällslära 

Den lärare, intervjuperson 3, som använder PM – handboken i samhällslära gör det inte som 

sin huvudbok utan som ett stöd till de eleverna med inlärningssvårigheter. Jag tycker ändå det 

är av värde att ta upp boken då läraren påpekar att det är ovanligt många elever som har 

inlärningssvårigheter på hennes skola. Boken är på 285 sidor och berör alla fyra SO-ämnen. 

Religionskunskapen får 48 sidor av dessa och en och en halv av dem ägnas åt alternativa 

religioner och livsåskådningar under kapitlet Övriga andliga rörelser. Religionerna presente-

ras mycket kortfattat och utan uppföljningsfrågor. Däremot finns det frågor kopplade till 

texten i en separat bok, PMPlus - arbetsboken. Religionerna i fråga är: 

 Jehovas vittnen 

 Mormoner 

 Scientologi 

 Trosrörelsen 

 Hare Krishna 

 

Bokens upplägg är att vara kort men informativ. De fem nyss uppräknade alternativa religio-

nerna får som sagt enbart en och en halv sida totalt sett vigda åt sig. Beskrivningarna blir 

därför knapphändiga och denna bok kan inte, och används i detta fall inte heller, som den 

enda bok i undervisningen. Trots den korta plats de alternativa religionerna och livsåskåd-

ningarna får lyckas författarna ändå ibland att få fram någon slags mening med religionerna. 

”Målet för en Hare Krishna-troende är att förenas med Krishna i den andliga världen. De Hare 

Krishna-troende tror på reinkarnation […]”28 Scientologerna beskrivs som en religion som 

bland annat vänder sig till människor som mår dåligt och erbjuder dem hjälp för att må bättre. 

Att människor inte mår bra kan ha att göra med att man i ett tidigare liv, då de tror på själa-

vandring, kan ha varit med om dåliga upplevelser.29 Språket i boken känns i det stora hela 

neutralt och fritt från värderingar. Dock får scientologerna några kritiska rader skrivna om sig 

för att de skall ha utövat utpressning mot avhoppare och tagit ut orimligt höga kurspriser.30 

Ifrågasättande är aldrig fel, men det behöver inte göras i samband med att förklara en religion. 

Kurspriserna har ju inget med religionen att göra. 

                                                            
28 Eklund, P., & Folkebrant, F. (1995), sid. 153 
29 Eklund, P., & Folkebrant, F. (1995), sid. 153 
30 Eklund, P., & Folkebrant, F. (1995), sid. 153 
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Till bokens fördel är att den oftast försöker fokusera på tankarna bakom religionen och inte på 

enskilda kännetecken meningslösa för eleverna att veta om de inte ges någon vidare förklar-

ing. Det kan bli lite svårt för eleverna att få någon helhetsuppfattning då förklaringarna är 

väldigt korta, vilket även är bokens största nackdel. Någon djupare förståelse, knappt ens 

någon baskunskap, kan inte uppnås. Framställningarna blir något generella och eleverna får 

inga nyanser eller variationer bland de alternativa religionerna eller livsåskådningarna. 

Ytterligare information är definitivt nödvändig. 

 

3.2 Religion och liv 8 SOL2001 

Denna bok är från 1996 och är den äldsta boken i min undersökning. Boken är 120 sidor lång 

och ägnar ca 6 sidor av dem till att beskriva alternativa religioner och livsåskådningar under 

kapitlet Andra livstolkningar. Dessa alternativa religioner och livsåskådningar är: 

 Mormoner 

 Jehovas vittnen 

 Hare Krishna 

 Scientologer 

 Astrologi 

 Magi och mystik 

 New Age (ingår i fördjupningskapitelt) 

Boken har även avsnitt som berör: 

 Sekter (ingår delvis i fördjupningskapitelt) 

 Föreningen Rädda Individen 

 Hjärntvätt (ingår i fördjupningskapitlet) 

 

Utöver detta följer även några frågor som kräver svar av varierande svårighetsgrad. Allt från 

att eleverna skall förklara vad reinkarnation är31 till att eleverna skall berätta vilka likheter 

och olikheter Mormonkyrkan, Jehovas vittnen, Krishnarörelsen, scientologin och som boken 

uttrycker det ”andra sekter och rörelser” har med kristendomen32 och att han/hon skall redo-

göra vad man själv tänker om Gud, döden, livets mening och vilket det rätta sättet är att 

leva.33 I jämförelse med övriga frågor i boken till andra kapitel är de frågor rörande alternati-

va religioner och livsåskådningar mycket mer vända till att eleven utifrån sin egen tro skall 
                                                            
31 Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 230 
32 Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 232 
33 Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 230 
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besvara frågorna. Att eleverna reflekterar över deras egen tro kan bara vara bra, men jag ser 

det som underligt att de skall göra detta under ett kapitel som berör alternativa religioner och 

livsåskådningar. Borde inte eleverna istället svara på frågor angående den nyss lästa texten? 

 

Upplägget av mormonerna, Jehovas vittnen, och Hare Krishna är liknande. Författaren ger en 

redovisning för vem grundaren till rörelsen är och vart han, i alla dessa fall, kommer ifrån och 

när religionen grundades. I de två förstnämnda religionerna nämns även medlemssiffror i 

världen och Sverige. Sedan presenteras ett antal attribut som vanligen är sammankopplade till 

religionerna. I mormonernas fall att de inte nyttjar alkohol, tobak, kaffe och te, men att de 

gärna ägnar sig åt dans sport, teater, musik och studier.34 Jehovas vittnen kopplas samman 

med bland annat dörrknackning, vägran till blodtransfusion, polisiärt och politiskt arbete.35 

De orangefärgade dräkterna, männens rakade huvuden och mantrat kopplas ihop med Hare 

Krishna.36 Även om detta är attribut som ofta stämmer in på de olika religionerna så blir 

framställningen ändå intetsägande då det, oftast, inte ges någon närmre förklaring till deras 

existens. Detta är samma problematik Hellsten kopplar till sin läromedelsanalys. Många 

framställningar har för stort fokus på mer eller oväsentliga detaljer som leder till tom kunskap. 

Kunskap som eleverna inte kan sätta in i ett större sammanhang och få någon förståelse för.37 

 

Det är beklagansvärt att boken innehåller sakfel i frågan om varför Jehovas vittnen inte vill 

göra militärtjänst och ger en helt felaktig förklaring. ”Jehovas vittnen vägrar att göra militär-

tjänst, därför att det är ett brott emot budet att inte dräpa.”38 I själva verket är det för att 

visa lojalitet mot Kristus och vara neutrala, människor skall alltså inte slåss för en nations 

vägnar då det riskerar att äventyra den internationella kristna enheten.39 Det finns dessutom 

anledning att reagera på påståenden som ”För övrigt är Jehovas vittnen liksom mormonerna 

kända för att vara laglydiga och hederliga medborgare.”40 Beskrivningarna av religionerna 

känns allt för generella för att få stå så här kortfattade i böckerna. 

 

Att visa på religionernas tankebanor sätt att se på livet är tyvärr något som ofta uteblir eller 

slutar i dåliga försök som i Hare Krishnas fall. ”Han [Prabhuda, Hare Krishnas grundare] 

                                                            
34 Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 226 
35 Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 226 
36 Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 227 
37 Hellsten, J.-O. (2009), sid. 31 
38 Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 226 
39 Roth, Jenö, (11.11.2009) Aktiv medlem i Jehovas vittnen 
40 Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 226 
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förklarade att Krishna och Kristus egentligen var samma personer, men i Bibeln har sanningen 

förvanskats.”41 Det är rimligt att anta att flertalet elever efter denna genomgång fortfarande 

inte förstår hur en Hare Krishna munk ser på livet. Detta mönster är gemensamt för framställ-

ningen av dessa religioner, även för scientologerna. Scientologerna beskrivs mycket mer 

kortfattat. Författarna berör historiken i några meningar och sedan ägnar de resten av avsnittet 

till att presentera kritik mot scientologerna. Namnet på titeln till avsnittet sätter tonen på hur 

de framställs Förlorad till scientologerna. Det finns anledning att vara starkt kritisk till en bok 

som väljer att lägga största fokus på den kritik som framförts mot religionen och inte nämner 

ett ord om deras tankebanor och tro. 

 

Om de föregående fyra alternativa religionerna får två sidor ägnade till sig får astrologi och 

mystik/magi fyra sidor. Halva avsnittet om astrologi och hela om mystik och magi presenteras 

av verkliga människors berättelser om deras syn på saken. Elisabeth berättar vad hon tror 

målet med livet är: 

 

Jag tror att målet med vår existens på jorden är kunskap. Vi samlar kunskap, insikt 

och kärlek, blir klokare och klokare för varje resa hit till jorden [kvinnan i fråga tror 

på reinkarnation]. Livets mening är att vara till nytta för andra, att sprida kunskap 

och kärlek bland sina medmänniskor, att inte bara prata om, utan också göra det 

goda.42 

 

Det presenteras viss historik om astrologin, men resten av sidorna ägnas åt att förklara tanke-

banor och upplevelsen av livsåskådningen. Det är verkligen något man saknat bland föregå-

ende presentationer och det är ett bra inslag i kapitlet. 

 

Sekter, FRI, New Age och hjärntvätt är områden som hör ihop i den här boken. Författarna 

väljer att presentera New Age första gången med att fråga om sekter och New Age är farliga. 

New Age presenteras som en rörelse där medlemmarna underkastar sig en stark ledare som 

vill åt människors pengar och utöva makt. Några konkreta exempel på hur ges aldrig. Det ges 

även en annan sida av New Age där författarna menar att det är ett gott tillskott i Sverige som 

utvecklar människans andlighet och inte alls är något anhang till mörka krafter.43 Efter detta 

ägnar boken två tredjedelar åt att peka ut Livets Ord, Moonrörelsen, Jehovas vittnen, Hare 

                                                            
41 Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 227 
42 Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 230 
43 Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 231 
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Krishna och ”andra rörelser och sekter” som några som ibland anklagas för att hjärntvätta folk 

”så att det blir hängivna, okritiska och viljelösa offer […].44 Det är anmärkningsvärt Hare 

Krishna enbart får en tredjedel av den plats hjärntvätt får i boken. Jag tycker att det sänder fel 

signaler att kapitlet ägnar mer tid åt att förklara ett fenomen som hjärntvätt mer än de andra 

alternativa religionerna och livsåskådningarna. Det är orimligt att hjärntvätt skall få så stor 

uppmärksamhet kring alternativa religioner och livsåskådningar. I avsnittet om Hare Krishna 

ägnas man mycket plats åt att beskriva religionen som sekt och är mycket generellt beskriven. 

Medlemmarna beskrivs som unga människor som valt bort familj och vänner för att leva på 

deras sätt som bryter från andras sätt att leva och tänka. En mycket generaliserad och negativ 

bild träder fram. 

 

Rörelsen Föreningen Rädda Individen (FRI)45 får ett eget avsnitt där författarna än en gång 

pekat ut Livets ord, moonkyrkan, Hare Krishna och scientologikyrkan som sekter. Dessutom 

anger författarna några anledningar till varför ungdomar kan tänkas söka sig till sekter. Några 

av anledningarna är att man blir bemött av en varm vänskaplig gemenskap eller att vissa 

människor lockas av att inte själv behöva tänka eller ta ställning till allt. 

 

Kapitlet om alternativa religioner och livsåskådningar är mycket otillfredsställande för både 

elever och lärare. Det är en alldeles för negativ bild som beskrivs med för stort fokus på de 

”farliga sekterna”. Beskrivningarna är allt för ytliga för att eleverna skall få ett grepp om vad 

religionen går ut på. Hellstens kritik om att religionsböckerna missar att förklara den existen-

tiella sidan är definitivt befogad i samband med denna bok. Likaså är Åkerbäcks tankar om att 

alternativa religioner framställs på ett negativt sätt tydligt i Religion och liv 8 SOL2001. Jag 

ser det som så att det krävs en lärare som ser dessa problem för att kunna ha den här boken i 

undervisningen. Ges den här boken till eleverna utan att man reflekterar dess innehåll har 

Åkerbäck definitivt skäl för sin oro att eleverna kommer tilldelas missvisande kunskap som 

kan missgynna dem vid högskolestudier och förse dem fördomar mot människor tillhörande 

alternativa religioner och livsåskådningar. 

 

                                                            
44 Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 231 
45 http://www.fri-sverige.se/ 
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3.3 Religion B 

Boken, som är på 184 sidor, är från år 1999 och är den andra av två religionsböcker för 

högstadiet skriven av Mats Molund. Vad den här boken anser vara alternativa religioner och 

livsåskådningar kan det råda viss osäkerhet om. Boken tar förvisso klart och tydligt upp 

alternativa religioner under kapitlet Det nya andliga sökandet. I det kapitlet ingår dessa 

områden: 

 Scientologi 

 (Hare Krishna) 

 New Age 

 Transcendental meditation 

 Sektproblematiken 

 Allmänt om nyandligheten 

 Historik över den alternativa andligheten 

 

Huruvida detta kapitel är det enda som berör alternativa religioner och livsåskådningar kan 

däremot diskuteras då andra kapitel berör områden som exempelvis Wicca, satanism och 

Jehovas vittnen. Det är områden de andra läroböckerna och jag klassat som alternativa religi-

oner och livsåskådningar. Att boken inte placerar Jehovas vittnen m.fl. i Det nya andliga 

sökandet förklarar författaren så här: 

 

Jehovas Vittnen, mormonerna och Livets Ord är exempel på kristna rörelser som 

också brukar betecknas som nyandliga. Jag har valt att inte ta upp dem i detta kapitel 

som istället reserverats för den icke-kristna nyandligheten. Enligt mig har den krist-

na nyandligheten mer gemensamt med väckelsen och frikyrkorna än med rörelser 

som Transcendental meditation och Gudinnerörelsen. I de fall som någon av dessa 

kristna rörelser märkbart avviker från traditionell kristendom är beteckningen pa-

rakristen […] bättre än nyandlig.46 

 

Men i och med att jag valt att titta på hur läroböckerna framställer alternativa religioner och 

livsåskådningar väljer jag att fokusera enbart på det kapitel som uttryckligen säger sig rikta 

sig mot detta. Det må så vara att Wicca kan ses som en alternativ religion och det är därför jag 

vill belysa svårigheten med att välja ut kapitel att analysera i denna bok. Jag väljer ändå att 

bortse från omkringliggande kapitel och de sätt att tro på som inte är med i nyss nämnda 

                                                            
46 Molund, M. (1999), sid. 82 
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kapitel. Dock vill jag ändå framföra att boken tar upp utvecklingen från reformationen fram 

till dagens samhälle där mångfalden av religioner är en naturlig del. I denna beskrivning 

berörs upp allt från reformationen, väckelserörelserna och diverse ideologier till sektproble-

matiken och ockulta sällskap. 

 

Varför jag satt Hare Krishna inom parentes är för att boken tar upp religionen under Det nya 

andliga sökandet där den förklarar att religionen kan ses som ytterligare en alternativ religion, 

men att den på grund av sitt ursprung beskrivs närmre under kapitlet om hinduism. 

 

Författaren, Molund, inleder med att förklara det naturliga med inflödet av nya religioner i 

vårt samhälle och ger en presentation av vad nyandlighet kan vara. I texten försöker Molund 

skapa tolerans för det nya genom att exempelvis förklara att akupunktur som nyligen sågs som 

främmande och underligt idag är en accepterad metod för att lindra smärta.47 Molunds språk 

är personligt och han drar både paralleller till sig själv och till elevers värld. Överlag skapas 

det en känsla av gemenskap i boken och inte något som uppfattas som ”vi” och ”dem”. I vissa 

fall försöker Molund också koppla saker som kan vara svårt för eleverna att relatera till, till 

något som kan röra sig i deras livsvärld. Inom New Age finns det tankar om att delfiner skulle 

ha en läkande kraft, Molund försöker konkretisera detta för eleverna genom att koppla det till 

ett möjligt intresse. ”Alla de tjejer som har en häst att sköta om, kan säkert känna ett liknande 

välmående och lugn. Det handlar om tillgivenhet och kärlek - känslor vars läkande kraft 

betonas inom New Age.”48 

 

New Age ägnas fem sidor i boken. Texten har klart fokus på dess tankebanor. Den tar exem-

pelvis upp anhängarna till New Ages längtan till den nya tidsåldern och sätter detta i jämförel-

se med exempelvis kristnas längtan efter Messias återkomst eller buddhisternas längtan efter 

lyckoriket i samband med Maitreya. Boken berör även hur New Age tar sig uttryck i samhället 

genom exempelvis mässor och reklam för healing. Bakgrunden till New Age tas senare upp 

under avsnittet om den alternativa andlighetens bakgrund. 

 

Boken lägger inte in några värderingar eller någon kritik i samband med presentationen av en 

alternativ religion eller livsåskådning. Den problematik som finns kring vissa av dessa rörel-

ser som ibland kallas sekter tas upp i ett enskilt avsnitt, sektproblematiken. Texten berör FRI:s 

                                                            
47 Molund, M. (1999), sid. 83 
48 Molund, M. (1999), sid. 84 
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arbete för att underlätta för avhoppare och dess stöttande funktion till anhöriga till aktiva 

inom vad FRI anser som ”farliga sekter”. Molund menar att kritiken mot dessa grupper har en 

självklar plats i helhetsbilden av alternativa religioner och livsåskådningar, men säger också: 

 

Helt klart är att antisekt-informationen inte duger som beskrivning av de små sam-

fundens religion. Därför får skolan inte låta endast avhoppare ge en bild av en tro. 

Vem skulle lita på att en ovän beskrev honom/henne på ett rättvisande sätt?49 

 

Boken fortsätter, om än inte lika djupgående som för New Age, att fokusera på de alternativa 

religionernas och livsåskådningarnas tankebanor och sätt att se på världen. I avsnittet om 

Transcendental meditation står det skrivet om Siddhi-teknikernas påverkan på omvärlden. 

Enligt både Hellstens och Åkerbäcks kritik hade det varit mer typiskt om det lämnades utan 

kommentar än att det som i detta fall lämnas en förklaring till hur dessa munkar menar att 

meditering påverkar omvärlden. 

 

Om tillräckligt många siddhier mediterar samtidigt utstrålar deras höga medvetande-

nivå god energi som påverkar omgivningen. Brottsligheten sjunker då i närområ-

det.50 

 

Under kapitlets gång ställs det frågor på texten och eleverna blir presenterade ett antal uppgif-

ter att jobba med. Ambitionsnivån på dessa varierar kraftigt, men det är överlag en tämligen 

hög nivå på frågorna. Frågorna kan exempelvis handla om hur marknadsekonomin påverkar 

religionen51, vad en aura är för något52 eller varför det kan tänka sig vara fler kvinnor än män 

aktiva inom de nyandliga nätverken.53 

 

Jag anser att kapitlet om alternativa religioner och livsåskådningar är ett bra kapitel. Det sätter 

dessa sätt att tro på i ett samhälleligt sammanhang och berör både historiken, var religionerna 

och livsåskådningarna befinner sig idag och om hur en möjlig framtid för den generellt kan se 

ut. Att presentera deras tankebanor och grundidéer ligger helt klart i fokus vilket är i samklang 

med kursplanens beskrivning av bedömningen av ämnet. Molund är även bra på att förklara 

hur och varför och lämnar sällan påståenden oförklarade eller oreflekterade. Boken väljer att 

aldrig rikta kritik mot enskilda rörelser vilket jag anser vara en positiv ståndpunkt. 
                                                            
49 Molund, M. (1999), sid. 97 
50 Molund, M. (1999), sid. 92 
51 Molund, M. (1999), sid. 89 
52 Molund, M. (1999), sid. 89 
53 Molund, M. (1999), sid. 98 
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Sektproblematiken tas istället upp i ett eget avsnitt där författaren diskuterar den kritik som 

finns mot dessa alternativa religioner och livsåskådningar. Men författaren berör även kritiken 

mot denna negativa syn och vill lära eleverna att vara källkritiska. 

 

Till bokens nackdel är den höga nivån på texten. Det är mycket text vilket gör att boken blir 

tung och svårläst för eleverna. Bokens ambition att om att ge eleverna en så god helhetssyn 

som möjligt av den religiösa utvecklingen från reformationen fram till New Age gör snarare 

området för stort för eleverna att greppa. Denna bok känns mer lämpad för elever i nian och 

upp mot gymnasiet. Boken riskerar definitivt att tappa de elever som har svårt för ämnet på 

grund av ambitionen att koppla samman både etablerade religioner som kristendomen med de 

alternativa religionernas påverkan på varandra och därigenom förlora viss strukturering i 

boken. Klarar eleverna denna nivå så tycker jag absolut att det är en bok som känns tillfreds-

ställande för undervisningen. 

 

3.4 Religion 

I den här boken berörs alternativa religioner och livsåskådningar ur ett brett perspektiv. Det 

struktureras inte upp ett antal alternativa religioner och livsåskådningar efter varandra utan 

man talar om flera samtidigt och om hur dessa utvecklats och hur de idag syns i samhället. 

Snarare undviks upplägget att presentera alternativa religioner var för sig och fokus läggs på 

att presentera olika ideologier (ex. marxism, feminism och ekosofi) istället. Ideologierna får 

mest utrymme i denna bok, men är som tidigare sagt inget jag tittar närmre på. Boken är 287 

sidor lång och ger kapitlet Och allt det där andra, då?, som ytterligare är indelat i tre mindre 

kapitel, 54 av dessa. Boken är den längsta, men tar också upp alla fem världsreligioner, vilket 

inte någon av de andra böckerna gör, med undantag för PM: handboken i samhällslära som 

däremot har ett annat upplägg. Den här boken berör ett stort antal alternativa religioner och 

livsåskådningar vilket gör att det hade blivit en mycket lång lista över vad som berörs i boken. 

Nedan följet ett antal områden som nämns i boken: 

 New Age 

 Marxism 

 Feminism 

 Ekosofi 

 Väckelserörelsen 
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 Flertalet alternativa religioner och livsåskådningar som ex. Bahai, Mormoner, Shinto, 

Wicca, m.fl. 

 

Kapitlet som berör alternativa religioner och livsåskådningar börjar med en presentation av 

hur religionen, då främst kristendomen, spelat roll i det svenska samhället och religionsfrihe-

ten har förändrats genom århundraden och fram till idag. Kyrkans utveckling i Sverige gås 

igenom i stora drag och berör saker som väckelserörelsen och vilken rätt vi hade att välja tro. 

I detta ”bakgrundskapitel” lägger boken mest plats på att förklara vad som händer i Sverige 

under 1900-talet och den religiösa utveckling som sker i samhället med religionsfriheten och 

det vanliga inslaget av människor med annan tro än den lutherskt kristna. 

 

I ett sista avsnitt i kapitlet om alternativa religioner och livsåskådningar presenteras en rad 

olika alternativa religioner och livsåskådningar mer eller mindre kortfattat. Det går inte att få 

någon djupare förståelse för det som presenteras i och med dess korthet. Jag ser detta som 

någon slags plattform för att se mångfalden och för att väcka nyfikenhet att lära sig mer om 

dessa. Exempel på beskrivningar kan vara den om scientologerna: 

 

Scientologi bygger på L. Ron Hubbards undervisning. Den ses mer som vetenskap 

än religion av anhängarna. Människan ska utvecklas genom träning, bli ”clear”, fri, 

och förstå sin odödliga natur.54 

 

Det är rimligt att anta att eleverna efter den här beskrivningen ändå känner sig osäkra på hur 

en scientolog ser på livet, men som jag tidigare nämnde, uppfattar jag det här sättet att presen-

tera de alternativa religionerna och livsåskådningarna som ett sätt att locka till nyfikenhet och 

även som ett sätt för eleverna att lära sig namn och skapa en igenkänning inför senare möten 

med dem. Ett sådant här avsnitt kräver dock en lärare som poängterar vikten av kritiskt 

tänkande. Överlag anser jag att dessa korta beskrivningar av alternativa religioner och livs-

åskådningar vänder sig mot tanken och inte mot yttre attribut. De två sista sidorna i kapitlet 

väljer att rada upp än fler religioner med kortare och kortare beskrivningar och med mindre 

och mindre text till det till slut ebbar ut. Jag kan tycka att tanken är god, men beskrivningarna 

blir ibland olyckliga då de känns lite väl korta och tendera att fokuserat på attribut eller byta 

fokus. Beskrivningen om Divine Light Mission ger inte mycket förståelse för religionens 

tankebanor: 

                                                            
54 Göth, L., & Lycken, K. (2002), sid. 279 

  28



Divine Light Mission är en rörelse som leds av guru Maharaj Ji, som anses som en 

fullkomlig lärare, som Krishna, Kristus, Buddha och Muhammed.55 

 

Det blir även lite underligt att enbart presentera Jehovas vittnen som en rörelse där medlem-

marna är pacifister och inte får döda.56 Dels ger det ingen bild av själva tron och min direkta 

motfråga är, vilken religion uppmanar människan att döda? 

 

Det intressanta med den här boken är att den går ifrån det traditionella sättet att tänka där det 

fokuseras starkt kring rörelser med en gudsuppfattning. Stort fokus läggs nu på olika ideolo-

gier istället. Intressant och en väg jag anser fler religionsböcker kommer att ta i framtiden. 

Boken lyckas sätta de alternativa religionerna och livsåskådningarna i ett sammanhang där 

dess roll i samhället visas. Genom att ange så många alternativa religioner och livsåskådning-

ar visar man klart och tydligt att sätten att tro på idag är många. Det fungerar dessutom 

utmärkt som plattform för eleverna att söka vidare information. Det är just detta som är 

bokens svaghet när det gäller de alternativa religionerna och livsåskådningar. De beskrivning-

ar som ges är alldeles för bristfälliga för att dessa skall kunna läras ut till eleverna enbart 

utifrån boken. Andra källor är nödvändiga om eleverna skall lära sig om exempelvis Jehovas 

vittnen, scientologer eller mormoner. Beskrivningen av Heaven’s Gate anser jag är starkt 

olycklig då författarna väljer att enbart beskriva den som en självmordssekt.57 Även om 

många medlemmar tog självmord och detta uppenbarligen var en religion skadlig för med-

lemmarna bör man i dess beskrivning välja att inte enbart skriva om den som en självmords-

sekt. Det är beskrivningar som dessa som leder till fördomar. Är utgångspunkten att fokusera 

just på de alternativa religionerna och livsåskådningarna så anser jag att denna bok är alldeles 

för tunn och inte lämplig i undervisningen. Även om vissa beskrivningar är bra finns det flera 

som skulle kunna leda till fördomar och en intolerant syn. Vad som också är en nackdel för den 

här boken är texten. Det är mycket text vilket gör att det finns risk att den blir svåranvänd på högstadi-

et. Dessutom saknas det följdfrågor till texten vilket är något jag hade anser vara önskvärt för att 

boken skall bli mer lättanvänd av eleverna. Således anser jag att boken fungerar bäst som en 

plattform för vidare eftersökning om alternativa religioner och livsåskådningar då den visar 

upp en stor variation av dem. 

 

                                                            
55 Göth, L., & Lycken, K. (2002), sid. 280  
56 Göth, L., & Lycken, K. (2002), sid. 280 
57 Göth, L., & Lycken, K. (2002), sid. 281 
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3.5 Religion och liv 8 SOL3000 

Detta är en nyare utgåva av den tidigare nämnda boken Religion och liv 8 SOL2001. Stora 

delar av kapitlet är utbytt och de kvarvarande avsnitten är omskrivna. Boken är 142 sidor lång 

och kapitlet Andra sätt att tro och leva på, som är markerat som ett fördjupningskapitel, tar 

upp 10 av dessa sidor. De alternativa religionerna och livsåskådningarna som presenteras är: 

 Mormoner 

 Jehovas vittnen 

 Astrologi 

 Spöken 

 Rymdvarelser 

 Heaven’s gate 

 

Med jämna mellanrum i kapitlet kommer några uppgifter där frågor om det nyss lästa skall 

besvaras. Frågorna är till skillnad från övriga frågor i boken oftare riktade till elevernas 

personliga tro. Tror du på spöken, reinkarnation och ufon58, är frågor de kan få svara på. Det 

är som om både denna bok och Religion & liv SOL2001 (som har samma upplägg) inte vet 

hur de skall jobba med frågorna till området om alternativa religioner och livsåskådningar. 

Det är aldrig irrelevant för eleverna att reflektera över sin egen tro, men frågorna skulle ha 

kunnat användas på ett bättre sätt genom att exempelvis kopplas till deras interaktion med 

samhället. 

 

Avsnittet om mormoner är under all kritik när det gäller att beskriva religionens tankar. Boken 

går inte in på några sådana tankar utan författaren väljer att beskriva mormonernas historia, 

siffror och några aktiviteter som är förbjudna och andra som förespråkas. Dock utan någon 

tillfredsställande förklaring till varför eller på vilket sätt. Ett exempel på hur vissa påståenden 

lämnas okommenterade är: ”[m]ormonerna brukar oftast inte anses som kristna.”59 Detta 

skapar säkerligen mer förvirring än förståelse bland eleverna då texten tidigare hävdade att 

Jesus besökt Amerika. Och någon förklaring till varför Jesus besökte Amerika finns inte 

heller. 

 

                                                            
58 Berg, L., (2002), sid. 388 
59 Berg, L., (2002), sid. 380 
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Avsnittet om Jehovas vittnen har avsevärt förbättrats sedan Religion och liv 8 SOL2001 och 

mer tankar kring hur man som Jehovas tänker kring exempelvis döden kommer in. 

 

Enligt Jehovas vittnen är döden lik en medvetslös sömn, som Gud kan uppväcka 

människor ur. Detta skall ske efter den onda världens slut, som de menar nu är nära 

[…].60 

 

Tyvärr säger denna bok, liksom den äldre versionen, att skälet till att Jehovas vittnen inte gör 

militärtjänst är för att Bibeln säger att människan inte får döda, vilket inte är sanningen enligt 

Jehovas vittnen själva.61 I jämförelse med den tidigare utgåvan av samma bok har texten 

blivit mer inriktad på att förklara och tonen har blivit mjukare. Istället för att beskriva Jehovas 

vittnen som människor inte villiga att samarbeta med andra kyrkor, som görs i Religion och 

liv 8 SOL2001, beskrivs nu Jehovas vittnen som människor som söker kontakt med alla slags 

människor för att samtala om sin tro.62 Nu utesluter inte det ena det andra, men tonen har 

blivit mer öppen och tolerant i Religion och liv SOL3000 vilket är det både kursplan och 

läroplan förespråkar. ”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 

förs fram.”63 

 

Boken tar upp tre områden som jag ser som något som speglar vad som är populärt i dagens 

samhälle, främst genom exponeringen i media. Det är avsnitten om astrologi, spöken och 

rymdvarelser. Området får stor plats i boken, bara åt att beskriva varje stjärntecken går det åt 

två sidor. Vore det inte bättre att lägga dessa sidor exempelvis på att förklara tankebanor hos 

mormoner som nu uteblivit? 

 

I denna bok finns inte samma attityd gentemot sekter som i Religion och liv 8 SOL2001 och 

boken nämner inte några speciella alternativa religioner eller livsåskådningar som sekter. 

Vilket möjligen kan bero på att två av de religioner som blev utpekade som sekter i Religion 

och liv 8 SOL2001 är borttagna i denna upplaga. I samband med att författaren tar upp Hea-

ven’s Gate tar man upp tankar kring vad människor kan ha uppfattat som lockande med denna 

grupp. Ordet ”sekt” nämns aldrig, med undantag för i en textruta till en bild, men någon skuld 

läggs aldrig på någon, varken den enskilda människan eller Heaven’s Gates ledare. Ett avsnitt 

                                                            
60 Berg, L., (2002), sid. 388 
61 Roth, Jenö, (11.11.2009) Aktiv medlem i Jehovas vittnen 
62 Berg, L., (2002), sid. 381 
63 Lärarens handbok, (2004), sid. 10 
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som på ett bra, icke-värderande sätt förklarar att vem som helst kan dras till alternativa 

religioner, även till dem som av allmänheten ses som farliga. 

 

Vad den här boken gör bra är speciellt framställningen varför människor kan dras till rörelser 

som nödvändigtvis inte är det bästa för individen och som samhället ser som farliga. Boken 

framställer inte några religioner i dåliga dagrar, men den ger dem heller ingen rättvis bild då 

beskrivningarna är allt för ytliga och kortfattade. Den är till och med mycket bristfällig på 

vissa punkter, exempelvis rörande Jehovas vittnen. Jag skulle inte säga att den bild som 

förmedlas är farlig för eleverna eller att en fientlighet skapas gentemot dessa alternativa 

religioner. Det ger däremot en ofullständig bild som knappast hjälper eleverna att förstå hur 

livet ses ur dessa människors perspektiv. Det krävs ytterligare beskrivningar av dessa alterna-

tiva religioner och livsåskådningar om undervisningen skall ske på ett tillfredsställande sätt. 

 

3.6 SO:S Religion, del 4 

21 av bokens 112 sidor ägnas åt alternativa religioner och livsåskådningar under kapitlet 

Andra livsåskådningar och de områden som berörs är: 

 Humanism 

 New Age 

 Rastafari 

 Mormoner 

 Jehovas vittnen 

 Satanism 

 Sikhism 

 Jainism 

 Zen-buddhism 

 Scientologi 

 

I bokens första avsnitt berättar författarna på ett mer ingående sätt om humanismen, New Age 

och rastafari. Dessa presenteras på fyra, åtta respektive sex sidor. Jag kommer inte att gå in 

djupare på humanismens framställning. Dessa tre rörelser har ett tämligen gemensamt upp-

lägg. Boken går först igenom historiken och varför de uppstod. Vidare presenteras deras 

grundtankar och idéer som får stor del i avsnitten om respektive område. Allt genomsyras av 

en kraft eller energi som för oss samman med kosmos. Denna kraft skulle kunna kallas Gud, 
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men det sägs sällan inom New Age. Men den kosmiska energin motsvarar det som kallas Gud 

i andra religioner. Kosmos och den lilla människan hör ihop. Inom varje människa finns en 

del av den kosmiska energin.64 

 

Boken är bra på att visa hur dessa alternativa religioner och livsåskådningar tar sig uttryck i 

samhället och eleverna får många konkreta saker att koppla dem till. 

 

I slumområdena utanför huvudstaden Kingston utvecklades denna musikstil [reggae] 

som senare kom att påverka och inspirera musik sim är populär idag, inte minst hip-

hopen. Texterna är ofta religiösa och missionerande, men få i västvärlden tänker på 

det.65 

 

Just det här anser jag är anledningen till varför författarna väljer att ta upp Rastafarin som 

annars inte är någon välrepresenterad religion i Sverige. Genom reggaen, då främst genom 

Bob Marley, visas eleverna på vilka sätt religionen kan ta sig uttryck i samhället och varda-

gen. Den senare tiden har New Age fått ett uppsving i samhället och media vilket jag anser är 

anledningen till att boken behandlar detta område. Allt oftare ser vi lappar på Konsum om 

healing, yoga och på tv och i det skrivna ordet ökar New Age’s strömningar. Dessa tre områ-

den (humanismen inräknat) tar dessutom upp tre olika sätt att se på livsvärlden. Tron att se på 

en gud genom Rastafarin, New Age där det är upp till en själv att forma sin egen gudomlighet 

och humanismen som i dess profana form inte har några inslag om någon gud. 

 

Efter varje avsnitt följer frågor som kräver svar av varierande svårighetsgrad. Exempel kan 

vara att svara på vem rastafarins grundare var66, hur New Age-anhängare förhåller sig till sina 

skrifter eller att göra en lista över vad som talar för och emot att New Age är en religion.67 

 

Den andra delen tar upp mormonerna och Jehovas vittnen som får en sida var, dock utan 

uppföljningsfrågor. Författarna lägger störst fokus på att förklara tankarna och traditionerna 

inom de båda alternativa religionerna. Något som ibland misslyckas då orsaksförklaringen 

tenderar att utebli eller vara bristfällig. Eleverna får ingen bra förståelse till mormonernas 

inställning till droger när det enda som beskrivs är: ”En mormon dricker inte alkohol, kaffe 

                                                            
64 Berlin, I., & Ring, B. (2003), sid. 104 
65 Berlin, I., & Ring, B. (2003), sid. 102 
66 Berlin, I., & Ring, B. (2003), sid. 103 
67 Berlin, I., & Ring, B. (2003), sid. 97 
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eller te. Droger av alla slag är förbjudna.”68 Lika lite förståelse får eleverna till Jehovas 

vittnens vägran till blodtransfusion när författarna skriver så här: 

 

Enligt Bibeln är det förbjudet att ta emot blod från andra människor om man blir 

sjuk, säger Jehovas vittnen. De är övertygade om att det finns andra och bättre me-

toder än blodtransfusioner.69 

 

I den tredje och sista delen görs en kort presentation på två sidor av ytterligare fem alternativa 

religioner och livsåskådningar; satanism, sikhism, jainism, zen-buddhism och scientologi. 

Trots det lilla utrymme de får försöker författarna lägga fokus på tankegångarna. Liksom för 

mormoner och Jehovas vittnen följs inte detta upp av följdfrågor, vilket jag kan anser saknas 

då det gör det lättare för eleverna att jobba med texten. I samband med scientologerna tar 

författarna till viss del den kritik som har riktats mot dem. Som jag tidigare nämnt är det 

bättre att ta upp sådant under ett enskilt kapitel då kritiken inte riktar sig till religionen i sig. 

Ett kapitel som då saknas i den här boken. 

 

Min uppfattning är att bokens första tre alternativa religioner och livsåskådningar presenteras 

på ett tillfredsställande sätt. Tyvärr fortsätter boken inte i samma goda anda i presentationen 

av mormonerna och Jehovas vittnen där beskrivningarna ibland lämnas oklara. De sista två 

sidorna om flera olika alternativa religioner och livsåskådningar finns det inte så mycket att 

säga om, mer än att det är gott inslag i boken att presentera ytterligare områden och att de 

fokuserar på tanken och inte på yttre attribut. För att lära mer om dessa religioner behövs det 

information från andra källor. Jag anser att denna bok ger en god grund för eleverna och det är 

inte någon negativ bild som träder fram. Möjligt att boken är tunn i informationen på vissa 

områden, och där krävs det ytterligare information. 

 

3.7 Sammanfattade tankar 

Givetvis finns det både likheter och olikheter böckerna emellan. Det som är lika gäller främst 

placering i boken och vilka religioner som presenteras. För att vara ett område där det inte 

finns några föreskrivna regler över vad som skall tas upp så är det ändå fyra religioner och 

livsåskådningar som nästan alla nämns i samtliga böcker. Det handlar om mormoner, sciento-

loger, Jehovas vittnen och New Age. Placeringen av kapitlet är i samtliga fall densamma i alla 

                                                            
68 Berlin, I., & Ring, B. (2003), sid. 104 
69 Berlin, I., & Ring, B. (2003), sid. 105 
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böcker förutom i Religion B där avsnittet läggs som det första. Resterande böcker har lagt 

kapitlet i slutet av dem och Religion och liv 8 SOL3000 har även markerat ut det som ett 

fördjupningskapitel. Jag tolkar det som så att detta område inte är högt prioriterat och något 

lärarna tar upp om tid ges. 

 

Vad som skiljer böckerna åt är givetvis åldern. Den äldsta PM - handboken i samhällslära är 

14 år gammal och den senaste boken SO:S Religion, del 4 är sex år gammal. Om man ska luta 

sig på Härenstams teori om att böckernas attityd präglas av samhällets attityd är det rimligt att 

tänka att de äldre religionsböckerna har en mer negativ bild av alternativa religioner och 

livsåskådningar än vad de nyare har. Just detta blir väldigt tydligt i Religion och Liv 8 

SOL2001 som är den näst äldsta boken (1996). Attityden i denna bok gentemot alternativa 

religioner och livsåskådningar innehåller, i samklang med Åkerbäcks artikel, fördomar, 

missuppfattningar och ett förlegat synsätt. Detta är dock den enda bok med ett så klart nega-

tivt innehåll. Även om jag tycker att de flesta böcker inte kan användas som den enda infor-

mationskällan, så ser jag dessa ”enbart” som tunna och bristande i informationen. Att eleverna 

genom dessa böcker ska utveckla stora fördomar gentemot vissa av dessa religioner, som 

Åkerbäck räds för, ser jag inte som någon större fara. 

 

Upplägget är i stort samma bland böckerna. En text presenteras och till detta kommer några 

följdfrågor, dock inte i Religion. Däremot skiljer sig innehållet. PM – handboken i samhälls-

lära är den bok som ägnar området minst plats. Religion och liv 8 SOL2001 och Religion och 

liv 8 SOL3000 har av naturliga skäl samma upplägg. Ett antal religioner och livsåskådningar 

presenteras var för sig och utan större koppling till samhället. Följdfrågor följer till texten och 

de är ofta, till skillnad från övriga frågor i boken, riktade till elevernas personliga tro. SO:S 

Religion, del 4 har i stort sätt samma upplägg, men boken ger området fler sidor än nyss 

nämnda böcker vilket leder till mer ingående beskrivningar. Religion och Religion B är de 

böcker som skänker området absolut mest plats. Vad de lyfter fram som de andra böckerna 

inte gör är hur Sverige gått från att vara ett kristet land till att nu vara ett land starkt präglat av 

sekularisering. Religion väljer även att lägga mer plats på ideologier än religioner. 

 

Innehållet i böckerna är skiftande, men då det inte finns någon klar riktlinje vad ett sådant här 

kapitel skall innehålla är det svårt att säga vilken bok som tar upp ”rätt” områden på ”rätt” 

sätt. Scientologerna berörs av alla böcker utom en, och beskrivningarna av dem visar att de 

varierar kraftigt mellan böckerna. Allt från bara några rader om kritiken som riktats mot dem 
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till en beskrivning på flera sidor där författarna mer ingående går in på religionens tankar. För 

att se hur många sidor böckerna lägger på olika område se Bilaga 1. 

 

Angående innehållet har det även varit spridning var författarna tagit upp religionerna eller 

livsåskådningarna. Vissa böcker har valt att ta upp Hare Krishna under kapitlet för alternativa 

religioner och livsåskådningar, andra har valt att presentera religionen under hinduismen. 

Jehovas vittnens placering har även den skiftat plats från kapitlet om alternativa religioner och 

livsåskådningar till att bli presenterad under kapitlet om frikyrkor. 

 

Åkerbäck hävdar att dessa religioner ofta beskrivs som sekter70, vilket är något som inte 

framgår i de böcker som är aktuella i denna analys. Åkerbäck gör i och för sig en analys av 

både högstadiets och gymnasiets böcker, men det är ändå värt att påpeka att högstadiets 

böcker överlag inte gör denna starka och framförallt negativa koppling mellan alternativa 

religioner/livsåskådningar och sekter. Kopplingen mellan sekt och alternativ tro görs definitivt 

i vissa böcker, men på så sätt att problematiken kring ordet diskuteras. Något jag anser är en 

helt annan sak än att måla ut grupper som sekter i dess allmänna tolkning där sekten ses som 

negativ. 

 

För att återknyta till Härenstams begrepp analytisk/positivistisk kunskap och hermeneu-

tisk/dialektisk kunskap så går det inte att säga att just en syn präglar kapitlen om alternativa 

religioner och livsåskådningar. Religion B har många beskrivningar som är starkt präglat av 

den hermeneutiska/dialektiska kunskapssynen. Men det är tyvärr också den enda bok i denna 

studie som berörda kapitel är så starkt präglade av en sådan kunskapssyn. Vissa böcker, och 

speciellt i framställningen av New Age, tenderar att ha detta synsätt och de flesta böcker är 

inte alltigenom otillfredsställande. Att New Age ofta beskrivs utifrån dess grundtankar tror jag 

kan bero på att det är en sådan flytande rörelse med många sidospår vilket gör det svårt att 

ange några speciella attribut för en New Age-anhängare. Överlag går det nog dock att säga att 

det är den klassiska analytisk/positivistiska kunskapssynen som präglar läroböckernas fram-

ställning av alternativa religioner och livsåskådningar. 

 

                                                            
70 Åkerbäck, P. (2009), sid. 10 
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4. INTERVJUER 

Intervjuerna består av fem ostrukturerade intervjuer med högstadielärare på varierade skolor 

runt om i Gävle. I detta kapitel presenteras lärarnas sätt att jobba var för sig och kapitlet 

avslutas med sammanfattande tankar. Den första intervjun jag presenterar är min ”provinter-

vju”, men innehållet är ändå intressant för uppsatsen och därför väljs även den att presenteras. 

Lärarens val att inte ta upp alternativa religioner och livsåskådningar gör att den därför är 

väldigt kort och inte lika fyllig som de fyra andra. 

 

4.1 Intervjuperson 1, manlig lärare 

På frågan huruvida intervjuperson 1 berör detta ämne i skolan svara han att han max ägnar 

området 15 minuter per läsår, om ens det, på alternativa religioner och livsåskådningar. Detta 

skulle kunna göras i samband med att han hör om eleverna kan de fem världsreligionerna och 

sedan nämna för dem att det även finns olika naturreligioner och andra mindre religioner som 

sikhism till exempel, menar han. Den främsta orsaken till att detta område inte berörs säger 

han är tidsbristen. Det finns andra områden inom religionen, som de fem världsreligionerna, 

han hellre lägger sin tid på. Hade det funnits mer tid hade han nog ändå inte lagt det på att 

presentera alternativa religioner och livsåskådningar utan valt att lägga den tiden på etik som 

han tycker är en viktig bit för eleverna. När vi diskuterar kring kursplanens betydelse för hans 

planering av lektionerna berättar han att den inte spelar så stor roll. Han tycker inte den går in 

på några specifika arbetsområden vilket gör att han inte använder den så mycket. Någon 

djupare reflektion över vad hans lärobok, som är Religion och liv 8 SOL2001, har att säga om 

alternativa religioner och livsåskådningar har han inte gjort. Vilket leder till att han heller inte 

har någon vidare uppfattning om den bild som presenteras i boken. 

 

Sammanfattningsvis så tar intervjuperson 1 i stort sett inte upp alternativa religioner och 

livsåskådningar. Han menar att detta beror på tidsbrist och blir det tid över lägger han det på 

andra saker som exempelvis etik. Kursplanen tänker han inte mycket på när han planerar sina 

lektioner då han inte tycker den är tillräckligt specifik. I och med att han inte berör ämnet blir 

eleverna aldrig introducerade till kapitlet om alternativa religioner och livsåskådningar i 

läroboken. 
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4.2 Intervjuperson 2, kvinnlig lärare 

Intervjuperson 2 tar upp alternativa religioner och livsåskådningar i sin undervisning. Hon 

berättar att det endast är enstaka gånger hon fokuserat på en enskild alternativ religion eller 

livsåskådning i en föreläsning. Oftast brukar detta område istället introduceras via en större 

fråga som eleverna skall besvara på utifrån olika religioners synvinklar. Dessa frågor kan 

exempelvis vara: 

 Vilken syn har de på äktenskapet? 

 Hur tänker de inför döden? 

 Hur tänker de på synen om ett efterliv? 

 Hur ser de på familjen (att vara gift, sambo, skaffa barn)? 

 Hur ser de på sex och samlevnad? 

 Hur är det att vara 13 år gammal i en speciell religion? 

 

Frågan angrips från olika vinklar, ibland via grupparbete där de få välja fråga och religioner 

själva, andra gånger lottar eller delar hon ut frågor som skall besvaras ur valda religioners 

synvinklar. De fem världsreligionernas perspektiv är alltid med. Vilka alternativa religioners 

och livsåskådningars perspektiv som kommer med är varierande. När jag frågar vilka alterna-

tiva religioner och livsåskådningar som hon brukar nämna verkar det till stor del bero på vad 

det finns för religioner representerade i Gävle och vilka eleverna känner till. Överlag kretsar 

det mycket kring Jehovas vittnen, mormoner, Livets ord och även Gideoniterna då de gärna 

kommer ut till skolorna för att dela ut gratis biblar. När eleverna söker information om de 

olika religionerna och livsåskådningarna ser hon gärna att de kontaktar människor som är 

aktiva inom religionen eller livsåskådningen i fråga. Hon menar att det ofta står för lite 

beskrivet om de alternativa religionerna och livsåskådningarna i läroböckerna och att det 

därför inte blir en bra utgångspunkt för eleverna. Att planera lektionerna utifrån kursplanen 

ser hon som självklart. Kursplanen i religionskunskap har ett mål att förebygga främlingsfi-

entlighet och skapa tolerans elever och grupper emellan. Hon jobbar därför mycket med 

diskussioner i hennes undervisning. Inspirationen får hon exempelvis genom böcker på skolan 

och via media. Att i diskussionerna då beröra de alternativa religionerna och livsåskådningar-

na tycker hon är viktigt för att skapa förståelse för andra. Hon vill visa eleverna att alla inte 

har samma syn. Att själv inte spä på de fördomar som finns är vikigt, något som hon menar 

visar sig i att hon bland annat inte pratar om enskilda grupper som sekter. Hon berör sekter i 

sin undervisning, men låter eleverna utefter de beskrivningar hon ger dra egna slutsatser om 
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vilka grupper kan kallas sekter. Några prov har hon aldrig haft på alternativa religioner och 

livsåskådningar. 

 

Att jobba med en bok är inget arbetssätt för henne som säger att det är extremt sällan hon 

jobbar utifrån bara en bok. Det har enbart hänt när hon tar upp första världskriget i historia. 

Hon använder sig av flera böcker och tar det hon tycker är bäst från dem och gör sitt egna 

material istället. Det gör att hon är väldigt medveten om vad som lärs ut till eleverna. Hon 

tycker överlag att presentation av alternativa religioner och livsåskådningar ofta är för tunn 

vilket gör att hon använder flera olika källor. De svar som hon vill ha på sina frågar vågar hon 

påstå inte står att finna i läroböckerna när det gäller de alternativa religionerna och livsåskåd-

ningarna. 

 

För att sammanfatta intervjuperson 2 kan sägas att hon tycker alternativa religioner och 

livsåskådningar är ett viktigt område för det hjälper till att skapa förståelse mellan människor. 

Att ständigt jobba utifrån kursplanens mål är självklart för henne. Hon berör alternativa 

religioner och livsåskådningar främst när hon arbetar med större frågor elever ska svara på 

utifrån olika religioners och livsåskådningars synvinklar, men även under diverse diskussio-

ner. Hon gör mycket eget arbetsmaterial och jobbar näst intill aldrig enbart med en bok. 

Innehållet om alternativa religioner och livsåskådningar tycker hon är för tunt och uppmanar 

eleverna att prata med aktiva för att skaffa sig information. 

 

4.3 Intervjuperson 3, kvinnlig lärare 

Den här läraren berör de alternativa religionerna och livsåskådningarna, dock har hon inget 

bestämt sätt hon gör detta på från år till år. Förra gången området togs upp gjorde man detta 

genom att eleverna fick undersöka en valfri alternativ religion eller livsåskådning. Mormoner, 

Jehovas vittnen, pingstvännerna och frälsningsarmén är exempel på vilka områden som 

berördes. Hon kommer att beröra ämnet alternativa religioner och livsåskådningar i vår, men 

har än så länge inte beslutat sig för vilka religioner och livsåskådningar hon skall ta upp. Ofta 

har det blivit religioner kopplade till kristendomen. Hon pratar främst kristna religioner och 

pratar ofta om frikyrkor och alternativa religioner som en gemensam grupp. Jag undrar om 

hon ser dessa begrepp som likvärdiga, men det tycker hon egentligen inte. Men eleverna har 

svårt att se skillnad mellan kristen och kristen och hon väljer därför att jobba med olikheter 
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utifrån den religion som står flest elever närmst och visa på olikheter inom denna. Hare 

Krishna för att ta ett exempel tar hon upp i nian när hinduismen berörs. 

 

Hon jobbar med Religion och liv 8 SOL3000 som sin huvudbok, vilket hon också berättar de 

flesta lärare gör på denna skola. Då hon har ovanligt många elever som har inlärningssvårig-

heter använder hon PM – handboken i samhällslära som extrabok till dessa elever då den har 

enklare förklaringar än den förra. Hon säger att hon tycker att de alternativa religionerna och 

livsåskådningarna framställs på ett negativt och begränsat sätt. ”De presenterar mycket av 

kritiken mot kyrkorna, men inte så mycket om de positiva sidorna”, säger hon. 

 

Trots bokens negativa framställning väljer hon att jobba med den. För det första som ett stöd 

och komplement till sina föreläsningar. Hon jobbar nämligen mycket utifrån föreläsningar för 

att eleverna ska få förförståelse för området innan de läser om det i boken. För det andra 

jobbar hon med boken för hon har ingen tid att skriva eget material. Hon hinner göra eget 

material till något område per år, men inte i det omfång hon tycker hade varit optimalt för sin 

undervisning. Men hon ser ändå ingen fara i att boken ger en sådan negativ bild då hon genom 

sina föreläsningar kan se till att innehållet bli balanserat mellan kritiska och positiva tankar. 

Att hon jobbar med Religion och liv 8 SOL3000 beror också dels på smidigheten att använda 

sig av samma serie böcker i alla fyra SO-ämnena. 

 

Området är viktigt tycker hon, och det främst för att lära eleverna att det finns skillnad i sätt 

att tro. Som hon säger, att det finns nyanser i tron och att allting inte bara är svart eller vitt. På 

den skola hon är nu ser hon en större trångsynthet bland eleverna, vilket gör att hon tycker det 

är extra viktigt att visa mångfalden av religioner. Sättet att jobba med kursplanen för henne är 

mer att den ligger i bakhuvudet när hon planerar sina lektioner. Jag sitter inte längre och slår i 

den, säger hon. 

 

Vi kommer in på begreppet sekt och hon pratar om att hon är medveten om svårigheterna och 

de negativa associationerna kring begreppet. Därför vill hon inte prata om speciella religioner 

som ”sekter” utan kallar dem i så fall för ”alternativ livsåskådning”. När hon berör sekter i sin 

undervisning gör hon det utifrån ett allmänt och generellt perspektiv. 
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Hon avslutar intervjun med att säga: 

 

Men det viktiga är ju att det inte spelar så stor roll vad man tar upp utan att man lär 

sig att det är olika tycker jag. Att olika människor tänker på olika vis. Det finns inte 

ett facit vad som är rätt och vad som är fel, utan man ska lära sig acceptera olika. 

Kommer jag fram till det så är jag nöjd 

 

Sammanfattningsvis konstateras att intervjuperson 3 berör alternativa religioner och livs-

åskådningar i undervisningen. Hon anser sin valda huvudbok framställer alternativa religioner 

och livsåskådningar på ett negativt sätt. Hon väljer därför att även föreläsa mycket om områ-

det. Boken används som ett stöd för eleverna och som ett komplement eftersom hon känner 

att hon inte har tid att skriva eget material. Fokus i undervisningen är att visa på olikheter 

mellan olika sätt att leva och tro. Genom att visa på mångfalden av tankesätt skapas tolerans. 

Av denna anledning anser hon alternativa religioner och livsåskådningar vara vikiga att ta 

upp. 

 

4.4 Intervjuperson 4, manlig lärare 

Detta är en lärare av den meningen att han tycker att alternativa religioner och livsåskådningar 

är något som borde tas upp på gymnasiet och inte på högstadiet. På högstadiet menar han att 

grunden för eleverna ska läggas och då rikta in sig på de fem världsreligionerna. Men ibland 

tar han ändå upp alternativa religioner och livsåskådningar i undervisningen. Dels om det 

finns tid kvar i slutet utav nian. Då kan man prata om likheter och olikheter mellan religioner 

och på det viset komma in på olika alternativa religioner och livsåskådningar. Dels även via 

elevernas frågor och önskemål. Han säger han bygger sin undervisning på barnen och deras 

intresse och undervisningen är starkt präglad av den klass han undervisar. 

 

Angående kursplanen och det faktum att den säger att lärarna skall beröra mindre religioner 

och livsåskådningar så tycker han att kursplanen säger lite för mycket. Han menar att man 

först måste ge eleverna en god bas att stå på innan man lär dem något nytt. Han vill lära ut på 

det sätt att eleverna måste uppnå förståelse för ett område först innan de går på ett nytt. Det 

blir oroligt i vissa klasser när man skall lära dem för många saker, medan andra klasser fixar 

det fint, säger han. Det är därför han tycker att det är bäst om alternativa religioner och 

livsåskådningar tas upp på gymnasiet för då har eleverna kommit längre i utvecklingen. 
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Jag fick ett kort och koncist ”nej” när jag frågade om han tyckte alternativa religioner och 

livsåskådningar är ett viktigt område att ta upp. Men han påpekar ändå för eleverna att de 

finns och menar att människan är en sökare och det kommer ständigt att finnas nya vägar för 

att hitta det vi söker. ”Ett barn förstår ju det att religioner förändras hela tiden. Omgivningen 

förändras och självklart också religionen”, säger han. 

 

Han har en huvudbok, Religion A och B (varav B är den som ingår i min undersökning), men 

den använder han mycket sällan säger han. När den används är det för att ge eleverna läxa. 

Men han poängterar att en läxa aldrig lämnas ut som något som enbart görs hemma, utan han 

går givetvis igenom de lästa sidorna med klassen och diskuterar innehållet och reaktioner. 

Han beskriver en undervisning som känns väldigt levande. Om han tar upp Hare Krishna 

hänvisar han exempelvis till hans vän som är Hare Krishna-troende och brukar alltid spela 

någon Ted Gärdestad låt. Han tar även människor, exempelvis mormoner till skolan och 

ibland gör klassen studiebesök i diverse kyrkor. Sen diskuterar man givetvis vad man lärt sig 

och de tankar som kommit upp. Han drar sig inte heller för att använda sig av elever i klassen 

som är troende av olika slag. Han ber dem rätta honom om det är något som är fel eller som 

man skulle kunna ha en annan syn på osv. Givetvis är detta något som sker på elevens villkor 

och är frivilligt. 

 

För att sammanfatta intervjuperson 4 så tar han upp alternativa religioner och livsåskådningar, 

dock inte som ett fast moment. Det är inget högt prioriterat område då han ser det som ett 

område att ta upp på gymnasienivå. Läroboken använder han för att ge läxor, dessa lämnas 

aldrig okommenterade. Läroplanen tycker han innehåller för många moment och han lägger 

istället fokus på att lära eleverna baskunskap, som exempelvis de fem världsreligionerna. 

 

4.5 Intervjuperson 5, manlig lärare 

De alternativa religionerna och livsåskådningarna får inte någon nämnvärd plats i denna 

lärares undervisning. Det blir i så fall i samband med att han pratar om kristendomen och 

frikyrkorna. Han berättar då om frikyrkor av olika slag, exempelvis Jehovas vittnen, pingst-

kyrkan och Livets ord, men går som han säger inte särskilt djupt in på någon enskild. Vilka 

alternativa religioner och livsåskådningar han tar upp varierar beroende på vilka eleverna har 

kommit i kontakt med. Jag frågar om Hare Krishna och han berättar att den tar han upp i nian 

i samband med hinduismen. Den information som han presenterar är främst vad som brukar 
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kallas baskunskap. Tiden är knapp berättar han och vill mest informera eleverna om att det 

finns olika sorters religioner inom kristendomen och går inte så djupt in på dess tankebanor. 

Elevernas kunskaper om kristendomen är dålig som den är och de behöver mer kunskap om 

den, menar han, och han lägger hellre tiden på den och de fyra andra världsreligionerna. 

Undervisning och fördjupning om alternativa religioner och livsåskådningar är lämpligare att 

få på gymnasiet, menar han. Eleverna behöver lära sig basen först. 

 

Han har Religion och liv SOL3000 som sin huvudbok, men just i åttan använder han sig inte 

mycket utav den. I åttan använder han sig mest av eget material. Först läser eleverna om 

protestantiska och katolska kyrkan och via detta kommer han in på frikyrkor som är det forum 

där de alternativa religionerna och livsåskådningarna berörs. Eleverna avslutar detta område, 

som ses som ett, med ett prov där frikyrkor berörs via frågan ”Berätta om en valfri frikyrka”. 

Jag frågar om han brukar beröra kapitlet Andra sätt att tro och leva (kapitel som berör alterna-

tiva religioner och livsåskådningar), men han svarar att det gör han aldrig. Han tycker inte 

området är viktigt. Han säger att de här alternativa religionerna och livsåskådningarna har för 

lite betydelse i samhället för att han skall tycka de är viktiga. Arbetssättet, att analysera och 

kritiskt granska, är det enda som han ser som något värdefullt för eleverna att kunna. 

 

Kursplanen känner han sig tämligen säker på nu efter några år som lärare och checkas bara av. 

Han säger att han tycker kursplanen gör klart att tyngdpunkten skall ligga på kristna och 

judiska traditioner och de andra världsreligionerna. Så att han måste lägga mer tid på alterna-

tiva religioner och livsåskådningar känner han inte behövs. Han är rädd att undervisningen 

blir allt för fragmentarisk och att eleverna tappar sammanhanget om han berör allt för många 

områden i den. 

 

För att sammanfatta hans relation till alternativa religioner och livsåskådningar kan sägas att 

det inte är ett område han lägger stor vikt vid. Han kommer in på alternativa religioner och 

livsåskådningar via världsreligionerna och genom nians religionsfilosofi. Han använder inte 

boken nämnvärt i undervisningen utan utgår mestadels ifrån egengjort material. Att undervisa 

om alternativa religioner och livsåskådningar ser han inte som vikigt, utan anser att det är mer 

meningsfullt att bygga på elevernas bas och undervisa om de fem världsreligionerna istället. 

Kursplanen finns alltid i hans bakhuvud och han tar fasta på undervisningen om världsreligio-

nerna. Undervisningen blir för snäv om det läggs för mycket tid på alternativa religioner och 

livsåskådningarna enligt hans åsikt. 
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4.6 Sammanfattande tankar 

Alternativa religioner och livsåskådningar kan beskrivas som ett område där lärarna överlag 

har lösa strukturer. Det har varit relativt svårt att sammanfatta intervjuerna då lärarna inte tar 

upp området som ett eget eller saknar ett fast arbetssätt för det. Att lärarna inte tar upp detta 

område som ett eget tror jag kan bero på ett antal orsaker. Dels som de själva påpekar – 

tidsbristen, dels att de prioriterar andra områden som världsreligionerna eller etik mer än 

alternativa religioner och livsåskådningar. Det finns inget klart samlingsnamn för området och 

det finns heller inga religioner självklara för det här kapitlet då området är enormt stort och 

nya religioner och sätt att tänka ständigt kommer till. När jag pratar om detta område med 

lärarna används många namn av dem för att beskriva detta område; sekt, frikyrka, mindre 

religion, alternativ religion och rörelse är några av dem. Det råder ingen samlad enighet kring 

alternativa religioner och livsåskådningar som det gör kring exempelvis kristendomen. För 

några av de intervjuade lärarna framgår det att alternativa religioner till stor del likställs med 

kristna frikyrkor och det är främst alternativa religioner som härstammar från kristendomen 

som tas upp. Jehovas vittnen, mormoner, Livets ord, pingst- och missionskyrkan är vanligen 

nämnda religioner av lärarna. 

 

Huruvida lärarna tar upp alternativa religioner och livsåskådningar eller ej kan ses på olika 

sätt. Om man ser till vilka lärare som berör området genom att enbart ta upp det i det tillhö-

rande kapitlet i läroboken så är det ingen av lärarna som tar upp det. Om man ser det som att 

nämna alternativa religioner och livsåskådningar någon gång under läsåret så tar alla lärare 

upp det mer eller mindre. Det är enbart en lärare som tar upp alternativa religioner och 

livsåskådningar som ett eget område. Hon är säker på att hon vill behandla området, men dess 

utformning är hon fortfarande osäker på och den skiljer sig mellan tillfällena. Flertalet av 

lärarna tar istället upp alternativa religioner och livsåskådningar i samband med att någon 

världsreligion nämns. I och med att detta ämne tas upp av så varierande slag beroende på 

lärare och klass är det svårt att säga till vilken grad det faktiskt tas upp i skolan. Men gene-

rellt, även om vissa lärare tar upp alternativa religioner och livsåskådningar mer än andra, är 

det fortfarande ett litet område i religionskunskapen på högstadiet. 

 

Bokens roll i undervisningen skiljer sig mellan lärarna och också beroende på vad lärarna 

undervisar om. Men generellt kan sägas att ingen av lärarna använder sig enbart av boken. 

Två lärare, de två som berör alternativa religioner och livsåskådningar mest, är medvetna om 
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vilken bild som presenteras i böckerna och tycker inte denna är tillfredsställande. De väljer då 

att antingen skriva nytt, eget material utifrån fler böcker och egen kunskap eller föra in 

mycket föreläsningar som komplement till boken i undervisningen. Intervjuperson 1 och 4 

använder inte boken alls till detta område. Intervjuperson 5 tar i mån av elevernas intresse och 

tid upp detta ämne, men använder inte sin lärobok nämnvärt. 

 

Vilken betydelse lärarna tycker alternativa religioner och livsåskådningar har för elevernas 

utveckling skiljer lärarna emellan. Det speglar även hur mycket tid de väljer att lägga på 

området. De två kvinnliga lärarna tycker att alternativa religioner och livsåskådningar är 

viktigt för elevernas personliga utveckling. Båda menar att genom att belysa mångfalden av 

sätt att tro på leder till tolerans och en förståelse för varandras olikheter. Intervjuperson 4 och 

5 är tydliga med att de inte tycker att alternativa religioner och livsåskådningar är viktigt för 

högstadieeleverna att kunna. Kursplanen vill för mycket och detta är kunskap som lämpar sig 

bättre för eleverna på gymnasiet. 
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5. SLUTDISKUSSION 

5.1 Är läroböckerna på Gävles högstadieskolor missvisande angående framställningen 

av alternativa religioner och livsåskådningar? 

Böckerna på Gävles högstadieskolor är av varierande kvalité när det gäller att presentera 

alternativa religioner och livsåskådningar. Religion och liv 8 SOL2001 är i särklass den 

lärobok som presenterar området om alternativa religioner och livsåskådningar på minst 

tillfredsställande vis. Bilden är som Åkerbäck befarat både negativt värderande, präglad av ett 

förlegat synsätt och dessutom innehåller boken sakfel. Den är som jag påpekat tidigare inte 

lämplig för att undervisa om alternativa religioner och livsåskådningar. Religion har även den 

vissa beskrivningar som starkt kan ifrågasättas då den beskriver de alternativa religionerna 

och livsåskådningar på ett sätt som lätt leder till negativa associationer. För att ta ett exempel 

när författarna beskriver Heaven’s Gate71 enbart som en självmordssekt. Det är inte fel i sig 

att nämna det, men det ger en orättvis bild av religionen om det är enbart detta som lyfts fram. 

 

I övriga fyra läroböcker finner jag inte samma negativt laddade beskrivningar. I och med att 

läroböckerna har valt att ägna olika mycket plats åt områdena kan inte sägas att alla alternati-

va religioner och livsåskådningar beskrivs på ett icke tillfredsställande sätt. Men en klar 

tendens är att gudsbilden och tankesätten ofta förbises till förmån för baskunskaper och/eller 

påståenden som blir intetsägande. Den bild som framträder är inte, förutom i de fall jag 

nämnt, direkt negativa, men bristfälliga och tunna såtillvida att de stundom utelämnar förklar-

ingar till vissa påståenden och ibland utelämnar tankar angående gudsuppfattningen. Se 

exempelvis mormonernas beskrivning i SO:S Religion, del 4. Denna bristfälliga framställning 

är också anledningen till att hela eller delar av de berörda kapitlen är otillfredsställande utifrån 

kursplanen för religionskunskap. Givetvis måste böckerna vara skrivna så att målen för 

religionskunskapen kan nås (se kapitel 1.6.), vilket jag inte anser att de gör i och med att 

böckerna lägger allt för stort fokus på att förklara fenomen inom religionerna tagna från sitt 

sammanhang och förbiser att förklara religionen som en religion. Någon förståelse och 

kunskap om religionen blir därför svår att uppnå. Återigen, gudstron och gudsuppfattningen 

ligger inte till grund i dessa beskrivningar. Detta är i samklang med Hellstens kritik mot 

läroböckerna, att den existentiella aspekten av religionerna får en undanskymd roll. 

                                                            
71 En religiös grupp med starka inslag av tron på ufon och apokalyptiska idéer. Främst omtalad för de kollektiva 

självmord de begick för att gå vidare till en bättre ufologisk framtid. Partridge, C. (2005), sid. 372 
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5.2 På vilket sätt påverkar böckernas innehåll undervisningen? 

Även om nu innehållet i läroböckerna är bristfälligt skulle jag hävda att detta inte spelar så 

stor roll då lärarna aldrig undervisar enbart utifrån läroboken. Intervjuperson 1 och intervju-

person 5 säger båda att de inte tar upp dessa kapitel i boken och således påverkas inte under-

visningen av böckerna. Intervjuperson 4 använder boken mycket lite och i så fall enbart för 

läxläsning, vilka alltid följs upp utav honom. Intervjuperson 2 tycker innehållet är för tunt och 

väljer att skriva eget material utifrån sin egen kunskap samt från flera andra böcker. Intervju-

person 3 använder boken i sin undervisning, men inte enbart då hon även baserar sin under-

visning på mycket föreläsningar. Hon tycker dessutom att läroboken, Religion och liv 8 

SOL3000, är negativ i sin framställning vilket leder till att hon är medveten om att inte låta 

bokens bild styra framställningen av alternativa religioner och livsåskådningar. Med andra ord 

så verkar inte böckernas beskrivning av alternativa religioner och livsåskådningar påverka 

undervisningen i någon stor grad, om den ens påverkar undervisningen alls, i vissa fall. 

 

5.3 Kan böckernas påverkan vara skadlig för eleverna? 

Religion och liv 8 SOL2001 har definitivt en bild av alternativa religioner och livsåskådningar 

som är skadlig för eleverna. Bokens vinklade sätt att presentera de alternativa religionerna och 

livsåskådningarna medför med stor risk negativa fördomar bland eleverna mot dessa. Däremot 

tar intervjuperson 1 inte upp detta ämne och således presenteras eleverna aldrig för bokens 

framställning. Detta kan i sin tur betyda två saker som jag ser det. 1. Att eleverna inte utsätts 

för denna skadliga bild och således inte blir påverkad av denna. 2. Eleverna läser detta kapitel 

av egen nyfikenhet och blir projicerade en felaktig bild som läraren inte har någon chans att 

invända emot. Åkerbäcks farhågor om att skolan då producerar elever med stora fördomar 

mot vissa religiösa grupper är då definitivt något att beakta. Tvärtemot har Religion B ett mer 

förklarande fokus där den mer ofta än sällan försöker beskriva de alternativa religionernas och 

livsåskådningarnas tankevärld. Tyvärr används denna bok inte till mer än eventuell läxläsning, 

och både jag och intervjuperson 4 som använder sig av denna bok tycker den är för svår för 

eleverna. Hade eleverna exponerats av denna boks framställning kan ingen skadlighet för 

eleverna konstateras. 

 

Många böcker är bristfälliga i sina beskrivningar och risken med bristfällig kunskap är att den 

lätt leder till förutfattade meningar och en svårighet att se på annan information om dessa 

alternativa religioner och livsåskådningar med kritiska ögon. Målet i kursplanen och läropla-
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nen att undervisningen skall leda till förståelse blir svårt att uppnå enbart genom böckernas 

bild av alternativa religioner och livsåskådningar. Däremot anser jag inte att den bild som 

presenteras i läroböckerna av alternativa religioner och livsåskådningar är den som påverkar 

elevernas eventuella negativa syn på dessa människor mest, utan där spelar medias bild en 

större roll.72 Åkerbäck pekar på samma källa till de så kallade sekternas negativa framställ-

ning. ”Budskapet är alltid detsamma [i kvällstidningarna], sekter är farliga och de hjärntvättar 

sina medlemmar. Några alternativa perspektiv kommer i stort sätt aldrig fram.”73 

 

De lärarna jag har pratar med har alla påpekat, även om de inte tar upp alternativa religioner 

och livsåskådningar i deras undervisning, att de berättar för eleverna att det finns alternativa 

sätt att tro på och att undervisningen bedrivs på ett sådant sätt att förståelse och acceptans 

skall genomsyra det som lärs ut. Fem lärares syn på undervisningen om dessa områden ger 

inte någon fullständig bild av hur dessa områden berörs i läroböckerna runt om på Gävles 

högskolor. Men det visar ändå på en tendens, och den pekar helt klart på att detta är ett 

område som varken berörs enbart utifrån läroboken eller ägnas någon större tid. Böckernas 

bild av alternativa religioner och livsåskådningar kan via den bristande beskrivningen som 

förmedlas leda till ett fördomsfullt tänkande kring människor aktiva i dessa grupper. I vissa 

fall även ett starkt negativt synsätt. Men med lärarens inverkan på undervisningen vågar jag 

påstå att jag inte tror det är den bild som förmedlas till eleverna. 

 

5.4 Att sekter är farliga, det vet väl alla? Eller? 

Jag anser att Åkerbäcks rädsla för att vi ska få elever med en negativ syn på människor 

tillhörande alternativa religioner och livsåskådningar är förstorad. Uppenbarligen är den inte 

obefogad då min läromedelsanalys visat på att framställningen av dessa religioner är bristfäl-

lig. Men inte en gång nämner Åkerbäck ordet ”lärare” i sin artikel Att sekter är farliga – det 

vet väl alla? vilket gör att hans oro blir något missvisande. Nu är hans artikel riktad främst 

mot gymnasiet, men varken där eller på högstadiet bedrivs lärarlös undervisning. Det är 

läraren framför allt som styr undervisningen och vilka attityder och värden som lärs ut. En 

väsentlig faktor som Åkerbäck inte nämner i sin artikel. Min undersökning visar klart och 

tydligt att de undersökta lärarna aldrig bygger sin bild av alternativa religioner och livsåskåd-

ningar enbart på läroböckernas beskrivningar. Således kan det då konstateras att Åkerbäcks 

                                                            
72 Furseth, I. & Repstad, P. (2005), sid.  
73 Åkerbäck, P. (2009), sid. 12 
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artikel har stora brister. Detta främst för att han aldrig granskat hur de böcker han undersökt 

används i undervisningen, vilket leder till att han inte har täckning att kritisera hela undervis-

ningen. Artikeln är skevt framställ och kritiken Åkerbäck riktar mot undervisningen blir 

felaktig då han enbart undersökt läromedel. Det hade varit mer givande om Åkerbäck istället 

gav sig in i debatten om av vem och på vilket sätt läromedlen skrivs. 

 

Peter Åkerbäck avslutade sin artikel med att fråga om gymnasieeleverna möjligtvis produce-

ras till individer med stora fördomar mot vissa religiösa minoritetsgrupper och om detta i så 

fall är önskvärt. Självfallet är detta inte önskvärt, vilket Åkerbäck säkerligen håller med om. 

Huruvida det är ställt på gymnasieskolorna i Gävle kan jag dock inte svara på, men jag kan ge 

honom ett lugnande besked från stadens högstadieskolor. De elever som går ut ur högstadie-

skolorna i Gävle, har via läroböckerna, inte blivit producerade till individer med stora fördo-

mar mot människor tillhörande alternativa religioner och livsåskådningar. Vilket vi har 

lärarnas inställning om att skolan skall präglas av tolerans och förståelse för oliktänkande att 

tacka för. 
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Bilaga 1 

  Religion SOL2001 SOL3000 PM SO:S Religion B 

Totala sidantalet 

i hela boken 

287 120 142 285 112 184 

Hare Krishna Marginellt ½ sida - 1/5 sida - 1 sida 

Jehovas vittnen Marginellt ½ sida 1 sida 1/3 sida 1 sida 4 sidor 

Mormoner 1/5 sida ½ sida 2/3 sida 1/3 sida 1 sida - 

Scientologerna 1/10 sida ¼ sida - 1/3 sida ¼ sida 1 sida 

New Age 3 sidor ¼ sida - - 8 sidor 6 sidor 

Humanism 1/5 sida - - - 4 sidor ½ sida 

Marxism 8 sidor - - - - - 

Feminism 7 sidor - - - - - 

Ekosofi 5 sidor - - - - ½ sida 

Rastafari - - - - 6 sidor - 

Astrologi marginellt 1 1/3 

sidor 

3 sidor - - - 

Spöken ‐  1 sida 2 sidor - - - 

Liv i rymden - - 3 sidor - - - 

Satanism 1/10 sida - - - 1/3 sida ¾ sida 

Sekter - ¼ sida 1/2 sida* - - 2 sidor 

FRI ½ sida 1/10 sida - - - - 

* diskuteras i samband med Heaven’s gate. Författaren talar aldrig om ”sekt” utan man diskuterar vad 

det är som lockar med sådana här mindre grupper och varför människor söker sig dit. 
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SAMMANFATTNING

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida påståendena i Peter Åkerbäcks artikel Att sekter är farliga - det vet väl alla? stämmer överens med situationen i högstadieskolorna i Gävle. Han menar att alternativreligiösa rörelser, ofta kallade sekter, framställs på ett sätt präglat av fördomsfullhet, missuppfattningar och på ett förlegat sätt i religionskunskapens läromedel. Detta kan i sin tur leda till att skolan producerar elever med stora fördomar mot människor aktiva inom dessa religioner. I uppsatsen ingår en litteraturanalys av sex religionsböcker riktade mot högstadiet. Analysen visar att böckernas syn på detta område varierar kraftigt och att det inte finns någon klar beskrivning över vilka religioner och livsåskådningar alternativ tro skall innefatta. Även om ljusglimtar finns i läroböckerna är det överlag ett material som är tunt och i något fall även starkt negativt färgat. Böckernas framställning har även jämförts med både läroplan och kursplan och analysen visar att flertalet av de berörda kapitlen, dock aldrig hela kapitel, har svårt att uppfylla de bedömningsunderlag som finns för ämnet. Till detta har även gjorts en intervjustudie med fem högstadielärare. Detta för att se en tendens hur dessa böcker används och på vilket sätt eleverna blir presenterade dessa alternativa religioner och livsåskådningar. Det har visat sig att ämnet överlag tar liten plats i undervisningen och att det inte ens är säkert att ämnet berörs i alls. Dessutom använder sig ingen av lärarna enbart av sin lärobok i presentationen av detta område. Detta leder till att eleverna på berörda skolor löper liten risk att genom läroböckerna få en fördomsfull syn på alternativa religioner och livsåskådningar. Detta till stor del på grund av lärarnas medvetenhet om att undervisningen skall förmedla värden som acceptans och förståelse gentemot våra medmänniskor. Undersökningen visar också på att böckernas kapitel om alternativ tro delvis behövs ses över angående framställningen av exempelvis gudstron. Däremot kan undersökningen ge besked om att Åkerbäcks oro över att elever, åtminstone i Gävle, blir fördomsfulla mot människor tillhörande dessa grupper är överdriven tack vare lärarinsatsen.



Sökord: Alternativa religioner, alternativa livsåskådningar, läromedelsanalys, religionskunskap, högstadiet, undervisning, läroböcker, lärarintervjuer, Peter Åkerbäck, sekter




1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

I grundskolans kursplan för religionskunskap står det följande:



Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. […] Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund att bemöta främlingsfientlighet samt utveckla elevernas känsla för tolerans.[footnoteRef:1] [1:  http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3886/titleId/RE1010%20-%20Religionskunskap (14.08.2009)] 




Att eleverna i skolan skall ha ett synsätt som präglas av tolerans och förståelse torde vara alla lärares mål, inom varje ämne. Det är främst religionsundervisningen som får axla toleransens och förståelsens tyngsta ok vilket dess kursplan för grundskolan visar genom att ge ämnet stort fokus på mötet mellan människor.



Även Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), lyfter fram vikten av att utveckla förståelse för andra människor.



Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. […] Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. […] Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.[footnoteRef:2] [2:  Lärarens handbok, (2004), sid. 11 ] 




Det framgår tydligt att både Lpo 94 och kursplanen för religionskunskap för grundskolan har som syfte att förebygga intolerans och fientlighet mot andra människor och grupper i samhället. Mål att sträva mot enligt kursplanen är att eleverna:



Utvecklar förståelse av ställningstagande i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande.[footnoteRef:3] [3:  Kursplan för religionskunskap för grundskolan (14.08.2009)] 




Detta är den syn som skall förmedlas av läraren och det förhållningssätt som skall råda gentemot oliktänkande. Men det är inte bara lärarens bild som skall präglas av detta synsätt, utan givetvis skall även de läroböcker som används i skolorna förmedla detta sätt att tänka. Ett område där dessa ambitioner ställs på prov är de så kallade alternativa religionerna.



Peter Åkerbäck, lektor i religionshistoria, som särskilt uppmärksammat så kallade alternativa religioner. Han menar att så inte är fallet med dagens religionsböcker på högstadiet och gymnasiet. Beskrivningen av så kallade alternativa religioner kan enligt honom leda till att skolan bidrar till att frambringa främlingsfientlighet och intolerans bland eleverna. I en av honom gjord läromedelsanalys i religionskunskap på högstadiet och gymnasiet kommer han fram till att innehållet kring alternativa religioner är mycket bristande. Det är ett område som presenterar en fördomsfull bild innehållande missuppfattningar och ett förlegat sätt att tänka kring dessa områden. Åkerbäck ställer sig frågan ”Är det möjligen så att gymnasiet producerar individer som lämnar sin utbildning med stora fördomar om vissa religiösa minoritetsgrupper? Om så är fallet är det verkligen önskvärt?”[footnoteRef:4] De nyss nämnda kraven från både Lpo 94 och kursplanen för religionskunskap är krav som blir svåra att uppfylla enligt Åkerbäcks analys av läroböckerna. Genom att hävda att skolan riskerar att producera elever med stora fördomar kritiserar han inte enbart böckernas framställning av dessa alternativa religioner och livsåskådningar, utan han kritiserar även undervisningen och lärarens roll. I undersökningen skrivs inget om vilken roll läraren har för undervisningen, utan han/hon antas vara en passiv förmedlare av den information som finns i läroböckerna. [4:  Åkerbäck, P. (2009), sid. 12 ] 




1.2 Syfte och frågeställningar

Jag vill i den här uppsatsen undersöka om det larm Peter Åkerbäck slagit om att läroböckerna och i viss mån därför även undervisningen på högstadiet och gymnasiet är alltför missvisande och negativt inställda till alternativa religioner och livsåskådningar är befogat. Jag vill undersöka hur de alternativa religionerna och livsåskådningarna framställs på ett lokalt plan i högstadiets läroböcker. Till skillnad från Åkerbäck kommer jag även att undersöka i vilken mån detta lyfts fram i undervisningen. Slutligen vill jag även bedöma om den bild som ges av de alternativa religionerna och livsåskådningarna uppfyller styrdokumenten och om det som Åkerbäck hävdar kan antas vara skadligt för eleverna eller ej.




Mina frågeställningar är:

· Är läroböckerna på Gävles högstadieskolor missvisande angående framställningen av alternativa religioner och livsåskådningar?

· Uppfyller läroböckerna kursplanen för religionskunskap?

· På vilket sätt påverkar böckernas innehåll undervisningen?

· Kan denna påverkan vara skadlig för eleverna?



1.3 Metod

Undersökningen består av två huvuddelar. Dels av en litteraturstudie av de religionsböcker som används på högstadieskolorna i Gävle. Min undersökning kommer att rikta sig mot ett lokalt plan, till skillnad från Åkerbäck, som tittade på fenomenet ur ett nationellt perspektiv. De böcker som kommer att ingå i undersökningen är de böcker som jag konstaterat används i undervisningen. Ingen hänsyn tas alltså till de böcker som finns på marknaden. De böcker som är aktuella för bokanalysen är de som lärarna jag använt mig av i intervjuerna använder sig av i sin undervisning. I bokanalysen kommer böckerna analyseras var för sig. I flertalet av böckerna har området som berör alternativa religioner och livsåskådningar varit enkla att avgränsa. Två böcker behandlar dock alternativa religioner och livsåskådningar i ett jämförelsevis mycket större omfång och utan lika klar kapitelindelning vilket har lett till vissa svårigheter. I och med att författarna i dessa böcker ser på området ur en bredare synvinkel blir de alternativa religionerna och livsåskådningarna avsevärt fler. Jag har i dessa två böcker, Religion B och Religion valt att göra vissa avgränsningar genom att inte lika ingående gå in på alla alternativa religioner och livsåskådningar som nämns, utan riktat fokus mot det mest utmärkande i böckerna. På vilket sätt lärarna jobbar med sin bok/sina böcker berörs i intervjukapitlet och slutdiskussionen.

De böcker jag behandlar är:

· PM Handboken i samhällslära, 1995

· Religion och Liv 8 SOL2001, 1996

· Religion B, 1999

· Religion, 2002

· Religion och Liv 8 SOL3000, 2002

· SO:S Religion, del 4, 2003



Den andra delen i uppsatsen består av ett antal samtal som förts med några högstadielärare i religionskunskap i Gävle. Att bara undersöka läroböckerna vore otillräcklig då resultatet inte kommer verkligheten särskilt nära. Hur religionerna framställs är givetvis viktigt, men hur böckerna faktiskt används är av större vikt att veta i denna uppsats. Genom att samtala med lärarna kommer uppsatsen få ett djup den annars hade gått miste om. Det är av stort värde att veta hur lärarna tänker kring ämnet. Det kan vara så att de observerat en möjlig ensidighet i läroböckerna och i så fall väljer att jobba med eget material eller på annat vis när och om ämnet berörs. Valet av lärare skedde genom att en förfrågan om medverkan i min uppsats skickades ut till ett 15-tal slumpmässigt utvalda högstadielärare i Gävle kommun. Intresset var tyvärr mindre än förväntat och många tackade nej på grund av tidsbrist eller för att de inte trodde deras kunskap var tillräcklig för min uppsats. Tillslut var det fem lärare från fyra olika skolor som var villiga att ställa upp. Det hade varit önskvärt att samtala med fler personer för ett mer tillförlitligt material. Men det är min uppfattning att det ändå går att se en tendens till hur lärarna i Gävle jobbar med böckerna i detta ämne. I mailet angående förfrågan presenterades uppsatsen och lärarna ombads plocka fram de material som de använder när de berör alternativa religioner (läroböcker, prov, arbetshäften, filmer osv.). I så liten grad som möjligt har jag velat ge dem frågor i förväg för att undvika att de skall tänka ut svar som de tror jag kan tänkas vilja höra eller som låter mest korrekt. Risken finns att läraren känner sig oförberedda, men jag utgår ifrån att lärarna inte behöver förbereda sig på frågor huruvida de tar upp ett område eller inte och förklara orsakerna till detta. Jag förutsätter också att de i förväg vet på vilket sätt de planerar lektionerna och gör de val de gör. De behöver helt enkelt bara prata om sådant de gör och behöver inte reflektera och tycka om så många saker. Med Holmes och Solvangs bok Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder i ryggen utgår jag från att en ostrukturerad intervju ger mer plats åt undersökningspersonens egna uppfattningar. Intervjun har grundats på ett antal basfrågor att resonera kring så att intervjuerna ändå har kunnat ge mig de svar jag vill ha.[footnoteRef:5] Frågorna som legat till grund är: [5:  Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1997), sid. 101] 


· Tar du upp alternativa religioner och livsåskådningar i din undervisning?

I vilket sammanhang?

Varför inte?

· På vilket sätt använder du läroboken i din undervisning?

Har du reflekterat över dess innehåll?

· Kursplanen för religion menar att eleverna skall sträva mot att fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid och i historisk tid. Hur mycket utgår du ifrån kursplaner och andra styrdokument när du planerar dina ämnen?

· Vad är det som avgör vad som kommer med i din undervisning?

· Tycker du alternativa religioner och livsåskådningar är ett viktigt ämne att ta upp?



Innan frågorna presenterats har ämnet för uppsatsen introducerats och förklarats vad som kan menas med alternativa religioner och livsåskådningar. Diktafon har använts för att slippa momentet med att skriva under intervjun. Det ger även fördelen att kunna gå tillbaka till materialet och lyssna av det ordagrant. Det har även tydliggjorts att de som intervjuats kommer att vara anonyma i uppsatsen.



Resultatet kommer att jämföras med Åkerbäcks artikel Att sekter är farliga - det vet väl alla? publicerad i Religion och Livsfrågor.[footnoteRef:6] Syftet är att undersöka om hans bild och antagningar om skadlighet kan stämma på ett lokalt fall eller om de är överdrivna. [6:  Åkerbäck, P. (2009)] 




1.4 Avgränsningar

I vissa läroböcker väljer författarna även att fokusera på ideologier, exempelvis feminism, marxism och ekosofi under kapitlet om alternativ tro. Dessa ideologier är dock undantagna från analysen. Åkerbäck skriver i sin artikel att han undersöker alternativreligiösa rörelser som ”ofta går under benämningarna sekt eller new age”. Jag tolkar Åkerbäcks artikel på det vis att han inte räknar in dessa ideologier i de rörelser han tycker beskrivs på ett icke tillfredsställande vis. Genom att koppla bort dessa ideologier riktas ett mer precist fokus på det område Åkerbäck riktar kritik mot.



Angående analysen över huruvida läroböckerna följer läro- och kursplan har jag inte gjort en fullständig analys. Jag har enbart undersökt läroböckerna i jämförelse med de citat från läroplan och kursplan som nämndes i kap. 1.1.




1.5 Tidigare forskning

Det finns åtskilligt skrivet om religionskunskap i skolan i allmänhet, men om alternativa religioner och livsåskådningar i synnerhet är utbudet mycket litet. I framställningen av de alternativa religionerna och livsåskådningarna har jag kommit i kontakt med Peter Åkerbäcks artikel i tidskriften Religion och Livsfrågor där han riktar kritik mot läroböckernas framställning av detta område. Då material kring detta område varit knappt har jag fått gå till material som ligger så nära alternativa religioner och livsåskådningar som möjligt samt läromedelsanalyser i religionskunskap sett ur ett allmänt perspektiv. Jan-Olof Hellsten har skrivit en artikel om hur han tycker läroböckerna presenterar religionsområdet. Då han berör hela böcker tar han även upp synen på alternativa religioner och livsåskådningar vilket gör honom intressant för denna uppsats. En annan författare som är verksam i debatten kring hur läromedel skrivs är Kjell Härenstam som med sin bok Kan du höra vindhästen – Religionsdidaktik, konsten att välja kunskap och avhandlingen Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap berör just detta.



Det finns ett flertal C-uppsatser som berör läromedelsanalyser inom religionskunskapen gällande både högstadiets och gymnasiets material. Fokus har riktats mot bland annat kristendomen, islam och samerna, men mycket lite gjorts om specifikt alternativa religioner och livsåskådningar. I de ytterst få fall som detta ämne har berörts, som i Erika Leva och Therese Tåges uppsats Läromedel i skolan – finns det perfekta läromedlet?[footnoteRef:7], så är det i absoluta periferin de alternativa religionerna och livsåskådningarna nämns. I det stora hela har sökningen efter rapporter, artiklar, böcker, uppsatser och så vidare. kring just alternativa religioner och livsåskådningars framställning i läroböckerna lyst med sin frånvaro Detta är med andra ord ett ämne som ligger relativt outforskat. Skolans läromedel mår bara bra av att bli kritiskt granskade för att kvalitén ska blir så god som möjligt. Bristen på granskning kring alternativa religioners och livsåskådningars framställning gör därför min undersökning nödvändig. [7:  Leva, E., & Tåge, T., (2006)] 




1.6 Vad säger styrdokumenten?

Som det påpekades tidigare, så skriver Lpo 94 att skolan skall främja förståelse för andra människor och att skolan också ska vara en plats där öppenhet för skilda uppfattningar skall råda.[footnoteRef:8] Vidare i kursplanen för samhällsorienterade ämnen står det att eleverna skall sträva efter att: ”utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar och tar avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar”.[footnoteRef:9] Än mer specifik angående alternativa religioner och livsåskådningar är kursplanen för religionskunskap på högstadiet som beskriver att mål att sträva mot är att eleven ”blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen”.[footnoteRef:10] Ämnet skall ge ”möjligheter till ökad förståelse av såväl den egna som andras religioner, livsåskådningar, traditioner och kulturer.”[footnoteRef:11] Överlag är det i styrdokumenten störst fokus på det kristna arvet samt de fem världsreligionerna, men inte desto mindre är det tydligt att undervisningen bör innefatta ”andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser”. Angående bedömningens inriktning skrivs så här: [8:  Lärarens handbok (2004), sid. 10]  [9:  Kursplan för samhällsorienterade ämnen för grundskolan (04.12.2009)]  [10:  Kursplan för religionskunskap för grundskolan (14.08.2009)]  [11:  Kursplan för religionskunskap för grundskolan (14.08.2009)] 




Elevens reflektioner angående frågor om rätt och orätt, rättvisa och relationer samt frågor kring livets ursprung, mål och mening, synen på människan och samhälle samt frågor om gudstro och gudsuppfattning skall ligga till grund för bedömningen av hans eller hennes kunskaper i ämnet.[footnoteRef:12] [12:  Kursplan för religionskunskap för grundskolan (14.08.2009)] 




Utifrån detta förväntas att läromedlet i religionskunskapen beskriver religionerna på ett fullgott sätt så att eleverna kan uppnå de mål som satts och även utvecklar den tolerans och förståelse kursplan och läroplan förespråkar.



1.7 Begrepp

I den här uppsatsen används begreppet alternativa religioner och livsåskådningar. Vad som räknas som alternativ religion eller livsåskådning baseras på de religioner och livsåskådningar som tas upp i läroböckerna under de kapitel som behandlar alternativ tro. Det rör sig exempelvis om scientologerna, Jehovas vittnen och Hare Krishna. Ordet livsåskådningar används här för att kunna räkna in områden som inte har en klar gudsbild men ändå fyller ett existentiellt behov, exempelvis astrologi, New Age och andevärlden i undersökningen. Som framgår i kapitel 1.4., ingår inte ideologier i undersökningen och således ingår de inte under begreppet alternativa religioner och livsåskådningar i uppsatsen.



De böcker som undersökts har inget gemensamt namn på dessa religioner och livsåskådningar För enkelhetens skull används därför begreppet alternativa religioner och livsåskådningar i denna uppsats, även om läroböckerna kallar det något annat. I de läroböckerna som undersökts beskrivs alternativa religioner och livsåskådningar bland annat som andra, övriga religioner/livsåskådningar, frikyrkor eller som något nytt andligt sökande.


2. HUR SKALL RELIGION BESKRIVAS I LÄROBÖCKERNA?

2.1 Åkerbäck

Tidigare i år skrev Peter Åkerbäck artikeln Att sekter är farliga – det vet väl alla? i tidningen Religion & Livsfrågor.[footnoteRef:13] Där för han en diskussion om det sätt läroböckerna framställer vad han kallar de alternativreligiösa rörelserna som han menar ofta kallas för sekt eller New Age. Enligt Åkerbäcks analys av läromedlen så behandlas dessa religiösa grupper på ett mycket otillfredsställande och ensidigt sätt. De framställningar som finns i böckerna är enligt honom både fördomsfulla, fulla av missuppfattningar och presenterar ett gammalt sätt att tänka. Han menar att det ofta lämnas påståenden om religionerna som varken problematiseras, kommenteras eller diskuteras. Han tar exempelvis upp detta citat ut religionsboken SO Direkt Religion: Ämnesboken: [13:  Åkerbäck, P. (2009)] 




Denna riktning [Moonsekten] har, liksom flera andra sekter, kritiserats hårt för att den med olika medel lockar till sig medlemmar, hjärntvättar dem och ofta lurar dem på pengar.[footnoteRef:14] [14:  Högberg, O., & Sundqvist, M. (2008), sid. 297] 




Problemet med det här sättet att skriva, menar Åkerbäck, är att detta tydligt ger intryck av att författaren håller med om det nyss skrivna och att det inte finns någon anledning till att diskutera det vidare. Han menar vidare att det är ett problem när fenomen som exempelvis hjärntvätt presenteras som fakta. Något som snarare är en åsikt eller attityd istället för något som går att belägga med forskning kring dessa grupper.[footnoteRef:15] Vidare är bruket av ”sekt” lämnat lika ensamt som påståendet ovan om Moonkyrkan. Begreppet lämnas ofta helt okommenterat och tillskrivs då istället den mer vardagliga och negativt betingade betydelsen: ”Begreppet är idag starkt negativt laddat och konnoterar ofta att det rör sig om en suspekt eller rent av kriminell och farlig verksamhet.”[footnoteRef:16] Allt för stort fokus hamnar på det negativa bland dessa religioner. Givetvis måste människor med dåliga upplevelser från dessa religioner få göra sig hörda, och givetvis får grupper som Föreningen Rädda Individen[footnoteRef:17] göra sig hörda menar Åkerbäck. Detta får dock inte ske på bekostnad av de människor som har en positiv bild av dessa religioner, vilket det gör i läroböckerna och detta skapar därför en oönskad ensidighet. [15:  Åkerbäck, P. (2009), sid. 12]  [16:  Åkerbäck, P. (2009), sid. 11]  [17:  En stödförening för människor som förlorat vänner och anhöriga till vad vi kallar en destruktiv rörelse. FRI ger också stöd till avhoppare från sådana rörelser.] 


Det måste ske en framställning av religionerna som dels baseras på historisk forskning men också på gruppens självuppfattning, vilket Åkerbäck menar är en mycket svår balansgång. Denna balansgång fungerar ofta inte i samband med framställningen av de alternativa religionerna. De behandlas ofta med mindre hänsyn menar han. Något han säger aldrig skulle vara möjligt i framställningen om exempelvis judendomen eller islam. Han efterlyser läroböcker som uppfyller de krav om saklighet och allsidighet som finns inom skolväsendet. Läroböckerna ”bör presentera olika sidor av ett så mångfacetterat fenomen som religion och att man problematiserar olika föreställningar och åsikter.”[footnoteRef:18] Läroböckerna gör ofta detta, med undantag för det område som har med de nya religiösa rörelserna att göra, de religioner som ofta kallas sekter, säger Åkerbäck. [18:  Åkerbäck, P. (2009), sid. 10] 




Åkerbäck menar att den bild som presenteras av de nya religiösa rörelserna i läroböckerna kan leda till två problem. För det första kommer det att bli ett problem för de elever som går vidare och läser religionsorienterade ämnen på en högskola. De eleverna kommer att få det svårt att hänga med och få goda betyg med den föråldrade och felaktiga kunskap de får på gymnasiet om nya religiösa rörelser. För det andra kan detta leda till att de elever som inte går vidare och läser religionsorienterade ämnen på högskolenivå kommer att få en skev och negativ bild av människor aktiva inom dessa religioner. ”Är det möjligen så att gymnasiet producerar individer som lämnar sin utbildning med stora fördomar om vissa religiösa minoritetsgrupper? Om så är fallet, är det verkligen önskvärt?”[footnoteRef:19], avslutar Peter Åkerbäck sin artikel. [19:  Åkerbäck, P. (2009), Sid 12] 




På gymnasiet ägnas mer tid åt alternativa religioner och livsåskådningar och det är också mot gymnasiet Åkerbäck riktar sin artikel. Men i och med att han även undersöker läroböcker avsedda för högstadiet anser jag att den problematik han för fram även går att tillämpa högstadiet och blir därför relevant för min undersökning.



2.2 Hellsten

I sin artikel hänvisar Åkerbäck bland annat till den numera pensionerade skolforskaren Jan-Olof Hellstens artikel Klart underkända – En kritisk läsning av läroböckerna i religionskunskap publicerad i Signum.[footnoteRef:20] Hellsten har gjort en kritisk läsning av religionskunskapens läroböcker på högstadiet och gymnasiet på en nationell nivå. Framställningarna i läroböckerna i religionskunskap fick av honom klart underkänt. Han har arbetat utifrån kursplanen i religion där han nämner tre viktiga punkter som skolan skall jobba för: ”1. att eleverna ska fördjupa sina kunskaper om kristendomen och de övriga stora världsreligionerna och om religiösa föreställningar från andra religioner; 2. att eleverna ska fördjupa sin förståelse och respekt för andra människors ställningstagande i religiösa och etiska frågor; 3. att eleverna ska förstå hur det svenska samhället har påverkats av Bibeln och kristen tro.”[footnoteRef:21] Artikeln bygger sedan på Hellstens analys huruvida han tycker, eller snarare inte tycker, att läromedlen tar upp dessa punkter på ett tillfredsställande sätt. [20:  Hellsten, J.-O. (2009)]  [21:  Hellsten, J.-O. (2009), sid. 2 ] 




Hellsten menar att det är mycket viktigt att böckerna ger en god bild av religionerna då det är den bilden som kommer att styra elevernas uppfattning om dem. Dock är det många av religionsböckerna som ofta förbiser eller ger den existentiella delen av religionerna en mycket liten del. Han menar att i allt för många böcker berör författarna religionerna som något främmande och underligt. Vid alltför få tillfällen tar de upp den troendes berättelse om hennes syn på tron och livet. Det gör att eleverna ofta missar religionens, som han säger, livsinnehåll och livsform. Han menar att författarna dessutom lägger allt för stort fokus på områden som skiljer sig från vår sekulariserade världsbild och beskrivningar som visar på vad man som troende måste göra och vad man är förbjuden att göra snarare än beskrivningar om vad man som troende slipper eller får genom tron.[footnoteRef:22] Något sin snarare bränner broar mellan människor istället för att bygga dem. [22:  Hellsten, J.-O. (2009), sid. 33 ] 




Det som ofta får ta plats är någon form av vad Hellsten kallar etnografisk inriktning, och inte ett försök att skildra religionerna som religioner. Det blir som att eleverna står som tomma ark utan någon förkunskap om religionerna och genom böckerna ges endast små delar av vad exempelvis kristendomen kan innebära. Hellsten menar att det förefaller ske någon form av reduktion där man genom att fästa fokus på detaljerna göra det enklare för eleverna att göra religionen mer begriplig. Det blir dock lätt att förlora helhetsintrycket och religionens mening då böckerna ofta förklarar diverse fenomen tagna ur sitt sammanhang. Vad som beskrivs är observerbara beteenden. Försöket att beskriva exempelvis riter är inte framgångsrikt då en sådan ofta innehåller en existentiell del som böckerna ofta missar att lyfta fram. Samma sak gäller böckernas val av bilder. Vad som skulle ha kunnat bli bra diskussionsunderlag blir ofta bara bilder som illustrerar en detalj utan att bli satt i sitt sammanhang.

Hellsten anser att böckerna ofta går långt bort ifrån vardagen och ofta missar att konkretisera människors erfarenheter av religionen. Just kopplingen till vardagen är ett sätt att minska avståndet mellan elevernas värld och religion. Han menar att frågor som hur världen och människan kom till är frågor som ligger för långt från elevernas vardag och skapar bara ett avstånd mellan religionerna och eleverna. Hellsten menar dessutom att böckerna skrivs på en nivå som ger eleverna kunskaper för betyget godkänt i skolan. Det betyder att många elever blir bestulna på chansen att nå ett högre betyg. Han avslutar sin artikel med att säga: ”Så vad är det då man lär sig? Ganska ytliga fakta, ofta detaljer. Man får en elementär kunskap av uppslagsbokskaraktär. Vad religion är får man ta reda på någon annanstans.”[footnoteRef:23] [23:  Hellsten, J.-O. (2009), sid. 36 ] 




Åkerbäck och Hellsten har olika utgångspunkter när de skriver sina artiklar. Åkerbäck tittar enbart på hur de alternativa religionerna framställs medan Hellsten tittar övergripande på hela böcker. Jag tycker ända det finns goda skäl att koppla ihop dessa artiklar då Hellstens kritik även innefattar alternativa religioner och livsåskådningar. Den problematik som Åkerbäck hävdar finns i skolan tycker jag kan styrkas med Hellstens artikel. De båda pekar på att elevernas bild av alternativ religion riskerar att bli skev. Problemet skulle i så fall ligga i att vi kommer få ett antal elever som lär sig, om inte läraren är observant nog, en ensidig och möjligtvis felaktig bild av alternativa religioner. När ungdomarna kommer ut i samhället kan de mycket väl ha fått en felaktig bild av vad alternativa religioner står för. Andelen som går vidare och läser religionsorienterade ämnen på högskolan och får chans till en mer korrekt syn på alternativa religioner är procentuellt mycket liten. Det finns då en risk att eleverna för vidare dessa värderingar till omgivningen utan att ens reflektera över dess riktighet.



2.3 Härenstam

Diskussionen kring vilken beskrivning som får komma till tals i de olika läromedlen är något Kjell Härenstam, docent i religionsvetenskap, tar upp i sin bok Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik- om konsten att välja kunskap. Hur mycket spelar författarens personliga uppfattningar, värderingar från samhället, politiska påtryckningar in när han/hon skriver sina läroböcker? Härenstam menar att det inte går att undvika reduktionism när man skall presentera ett område. Problemet är att veta vilken information som skall ses som religionens/livsåskådningens kärna. Hur gör författarna den urvalsprocessen? Han menar att vi till stor del tolkar de fakta som skrivs ner utifrån oss själv och våra värderingar. Vad som skrivs ner i läroböckerna är med andra ord färgat av den tidsanda och det politiska och religiösa klimat vi lever i.[footnoteRef:24] Kunskap, som beskrivs som ”det som står i läroböckerna” verkar enligt Härenstam vara ”en i hög grad social och politisk produkt.”[footnoteRef:25] Den saklighet och allsidighet som Lpo 94 pratar om verkar vara någon slags utopi och endast något som författarna kan sträva efter. [24:  Härenstam, K. (2000), sid. 119]  [25:  Härenstam, K. (2000), sid. 120] 




Härenstams bok har förvisso fokus på hur den tibetanska buddhismen framställs i läroböckerna, men innehåller ändå flera intressanta tankar även för den här uppsatsen som till exempel resonemanget om vilken sorts kunskap läroböckerna förmedlar. Han tar bland annat upp olika sätt att se på kunskap och jag har sammanfattat några av tankarna i två mycket korta punkter.



1) Ett sätt som är vanligt förekommande i västvärlden är synen på kunskap som något fast och bestående, oberoende av personliga erfarenheter. Kunskapen är något som finns och som inte låter sig påverkas av några yttre faktorer. Härenstam lyfter fram vad han kallar den analytiska/positivistiska kunskapssynen[footnoteRef:26] där kunskap är det som klassas som objektiv fakta. Värderingar är subjektiva och således inte fakta. 2) I kontrast till det här kan man se kunskap som en konstruktion påverkade av både samhället och personliga erfarenheter. Människans tolkningar har här en central roll och kunskap är något som inte kan ses som objektivt, vilket man i föregående beskrivning av kunskap har en benägenhet att sträva efter. Detta skulle ligga till grund för vad Härenstam kallar en hermeneutisk/dialektisk kunskapssyn.[footnoteRef:27] Kunskapen blir tolkningsbar för eleverna och den tolkas utifrån de värden och den förförståelse varje elev har. [26:  Härenstam, K. (2000), sid. 141]  [27:  Härenstam, K. (2000), sid. 142] 




Utifrån de här olika sätten att se på kunskap påverkas undervisningen i klassrummet. Har vi ett positivistisk/analytiskt förhållningssätt blir det fokus på vad som bruka kallas bas- och faktakunskaper. Eleverna kan addera den nya kunskapen på den gamla, A följs av B som följs av C. Den här kunskapssynen framstår ofta som mer definitiv och vi kan koncentrera oss på att komma ”sanningen” så nära som möjligt och få en förklaring till olika fenomen. Använder vi oss av ett hermeneutiskt/dialektiskt förhållningssätt lägger vi tyngdpunkten på att tolka omvärlden och istället för att addera kunskapen omvandla den och sätta den i relation till det vi redan vet. Kunskapen är i ständig förändring i interaktion med världen och i de värden som präglar oss. Undervisningen försöker skapa förståelse i motsats till den positivistiska/analytiska förklaringen. Vilken syn präglar den bild av alternativa religioner och livsåskådningar som läroböckerna framställer?




3. URVAL AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT

3.1 PM - handboken i samhällslära

Den lärare, intervjuperson 3, som använder PM – handboken i samhällslära gör det inte som sin huvudbok utan som ett stöd till de eleverna med inlärningssvårigheter. Jag tycker ändå det är av värde att ta upp boken då läraren påpekar att det är ovanligt många elever som har inlärningssvårigheter på hennes skola. Boken är på 285 sidor och berör alla fyra SO-ämnen. Religionskunskapen får 48 sidor av dessa och en och en halv av dem ägnas åt alternativa religioner och livsåskådningar under kapitlet Övriga andliga rörelser. Religionerna presenteras mycket kortfattat och utan uppföljningsfrågor. Däremot finns det frågor kopplade till texten i en separat bok, PMPlus - arbetsboken. Religionerna i fråga är:

· Jehovas vittnen

· Mormoner

· Scientologi

· Trosrörelsen

· Hare Krishna



Bokens upplägg är att vara kort men informativ. De fem nyss uppräknade alternativa religionerna får som sagt enbart en och en halv sida totalt sett vigda åt sig. Beskrivningarna blir därför knapphändiga och denna bok kan inte, och används i detta fall inte heller, som den enda bok i undervisningen. Trots den korta plats de alternativa religionerna och livsåskådningarna får lyckas författarna ändå ibland att få fram någon slags mening med religionerna. ”Målet för en Hare Krishna-troende är att förenas med Krishna i den andliga världen. De Hare Krishna-troende tror på reinkarnation […]”[footnoteRef:28] Scientologerna beskrivs som en religion som bland annat vänder sig till människor som mår dåligt och erbjuder dem hjälp för att må bättre. Att människor inte mår bra kan ha att göra med att man i ett tidigare liv, då de tror på själavandring, kan ha varit med om dåliga upplevelser.[footnoteRef:29] Språket i boken känns i det stora hela neutralt och fritt från värderingar. Dock får scientologerna några kritiska rader skrivna om sig för att de skall ha utövat utpressning mot avhoppare och tagit ut orimligt höga kurspriser.[footnoteRef:30] Ifrågasättande är aldrig fel, men det behöver inte göras i samband med att förklara en religion. Kurspriserna har ju inget med religionen att göra. [28:  Eklund, P., & Folkebrant, F. (1995), sid. 153]  [29:  Eklund, P., & Folkebrant, F. (1995), sid. 153]  [30:  Eklund, P., & Folkebrant, F. (1995), sid. 153] 


Till bokens fördel är att den oftast försöker fokusera på tankarna bakom religionen och inte på enskilda kännetecken meningslösa för eleverna att veta om de inte ges någon vidare förklaring. Det kan bli lite svårt för eleverna att få någon helhetsuppfattning då förklaringarna är väldigt korta, vilket även är bokens största nackdel. Någon djupare förståelse, knappt ens någon baskunskap, kan inte uppnås. Framställningarna blir något generella och eleverna får inga nyanser eller variationer bland de alternativa religionerna eller livsåskådningarna. Ytterligare information är definitivt nödvändig.



3.2 Religion och liv 8 SOL2001

Denna bok är från 1996 och är den äldsta boken i min undersökning. Boken är 120 sidor lång och ägnar ca 6 sidor av dem till att beskriva alternativa religioner och livsåskådningar under kapitlet Andra livstolkningar. Dessa alternativa religioner och livsåskådningar är:

· Mormoner

· Jehovas vittnen

· Hare Krishna

· Scientologer

· Astrologi

· Magi och mystik

· New Age (ingår i fördjupningskapitelt)

Boken har även avsnitt som berör:

· Sekter (ingår delvis i fördjupningskapitelt)

· Föreningen Rädda Individen

· Hjärntvätt (ingår i fördjupningskapitlet)



Utöver detta följer även några frågor som kräver svar av varierande svårighetsgrad. Allt från att eleverna skall förklara vad reinkarnation är[footnoteRef:31] till att eleverna skall berätta vilka likheter och olikheter Mormonkyrkan, Jehovas vittnen, Krishnarörelsen, scientologin och som boken uttrycker det ”andra sekter och rörelser” har med kristendomen[footnoteRef:32] och att han/hon skall redogöra vad man själv tänker om Gud, döden, livets mening och vilket det rätta sättet är att leva.[footnoteRef:33] I jämförelse med övriga frågor i boken till andra kapitel är de frågor rörande alternativa religioner och livsåskådningar mycket mer vända till att eleven utifrån sin egen tro skall besvara frågorna. Att eleverna reflekterar över deras egen tro kan bara vara bra, men jag ser det som underligt att de skall göra detta under ett kapitel som berör alternativa religioner och livsåskådningar. Borde inte eleverna istället svara på frågor angående den nyss lästa texten? [31:  Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 230]  [32:  Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 232]  [33:  Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 230] 




Upplägget av mormonerna, Jehovas vittnen, och Hare Krishna är liknande. Författaren ger en redovisning för vem grundaren till rörelsen är och vart han, i alla dessa fall, kommer ifrån och när religionen grundades. I de två förstnämnda religionerna nämns även medlemssiffror i världen och Sverige. Sedan presenteras ett antal attribut som vanligen är sammankopplade till religionerna. I mormonernas fall att de inte nyttjar alkohol, tobak, kaffe och te, men att de gärna ägnar sig åt dans sport, teater, musik och studier.[footnoteRef:34] Jehovas vittnen kopplas samman med bland annat dörrknackning, vägran till blodtransfusion, polisiärt och politiskt arbete.[footnoteRef:35] De orangefärgade dräkterna, männens rakade huvuden och mantrat kopplas ihop med Hare Krishna.[footnoteRef:36] Även om detta är attribut som ofta stämmer in på de olika religionerna så blir framställningen ändå intetsägande då det, oftast, inte ges någon närmre förklaring till deras existens. Detta är samma problematik Hellsten kopplar till sin läromedelsanalys. Många framställningar har för stort fokus på mer eller oväsentliga detaljer som leder till tom kunskap. Kunskap som eleverna inte kan sätta in i ett större sammanhang och få någon förståelse för.[footnoteRef:37] [34:  Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 226]  [35:  Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 226]  [36:  Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 227]  [37:  Hellsten, J.-O. (2009), sid. 31] 




Det är beklagansvärt att boken innehåller sakfel i frågan om varför Jehovas vittnen inte vill göra militärtjänst och ger en helt felaktig förklaring. ”Jehovas vittnen vägrar att göra militärtjänst, därför att det är ett brott emot budet att inte dräpa.”[footnoteRef:38] I själva verket är det för att [38:  Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 226] 


visa lojalitet mot Kristus och vara neutrala, människor skall alltså inte slåss för en nations vägnar då det riskerar att äventyra den internationella kristna enheten.[footnoteRef:39] Det finns dessutom anledning att reagera på påståenden som ”För övrigt är Jehovas vittnen liksom mormonerna kända för att vara laglydiga och hederliga medborgare.”[footnoteRef:40] Beskrivningarna av religionerna känns allt för generella för att få stå så här kortfattade i böckerna. [39:  Roth, Jenö, (11.11.2009) Aktiv medlem i Jehovas vittnen]  [40:  Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 226] 




Att visa på religionernas tankebanor sätt att se på livet är tyvärr något som ofta uteblir eller slutar i dåliga försök som i Hare Krishnas fall. ”Han [Prabhuda, Hare Krishnas grundare] förklarade att Krishna och Kristus egentligen var samma personer, men i Bibeln har sanningen förvanskats.”[footnoteRef:41] Det är rimligt att anta att flertalet elever efter denna genomgång fortfarande inte förstår hur en Hare Krishna munk ser på livet. Detta mönster är gemensamt för framställningen av dessa religioner, även för scientologerna. Scientologerna beskrivs mycket mer kortfattat. Författarna berör historiken i några meningar och sedan ägnar de resten av avsnittet till att presentera kritik mot scientologerna. Namnet på titeln till avsnittet sätter tonen på hur de framställs Förlorad till scientologerna. Det finns anledning att vara starkt kritisk till en bok som väljer att lägga största fokus på den kritik som framförts mot religionen och inte nämner ett ord om deras tankebanor och tro. [41:  Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 227] 




Om de föregående fyra alternativa religionerna får två sidor ägnade till sig får astrologi och mystik/magi fyra sidor. Halva avsnittet om astrologi och hela om mystik och magi presenteras av verkliga människors berättelser om deras syn på saken. Elisabeth berättar vad hon tror målet med livet är:



Jag tror att målet med vår existens på jorden är kunskap. Vi samlar kunskap, insikt och kärlek, blir klokare och klokare för varje resa hit till jorden [kvinnan i fråga tror på reinkarnation]. Livets mening är att vara till nytta för andra, att sprida kunskap och kärlek bland sina medmänniskor, att inte bara prata om, utan också göra det goda.[footnoteRef:42] [42:  Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 230] 




Det presenteras viss historik om astrologin, men resten av sidorna ägnas åt att förklara tankebanor och upplevelsen av livsåskådningen. Det är verkligen något man saknat bland föregående presentationer och det är ett bra inslag i kapitlet.



Sekter, FRI, New Age och hjärntvätt är områden som hör ihop i den här boken. Författarna väljer att presentera New Age första gången med att fråga om sekter och New Age är farliga. New Age presenteras som en rörelse där medlemmarna underkastar sig en stark ledare som vill åt människors pengar och utöva makt. Några konkreta exempel på hur ges aldrig. Det ges även en annan sida av New Age där författarna menar att det är ett gott tillskott i Sverige som utvecklar människans andlighet och inte alls är något anhang till mörka krafter.[footnoteRef:43] Efter detta ägnar boken två tredjedelar åt att peka ut Livets Ord, Moonrörelsen, Jehovas vittnen, Hare Krishna och ”andra rörelser och sekter” som några som ibland anklagas för att hjärntvätta folk ”så att det blir hängivna, okritiska och viljelösa offer […].[footnoteRef:44] Det är anmärkningsvärt Hare Krishna enbart får en tredjedel av den plats hjärntvätt får i boken. Jag tycker att det sänder fel signaler att kapitlet ägnar mer tid åt att förklara ett fenomen som hjärntvätt mer än de andra alternativa religionerna och livsåskådningarna. Det är orimligt att hjärntvätt skall få så stor uppmärksamhet kring alternativa religioner och livsåskådningar. I avsnittet om Hare Krishna ägnas man mycket plats åt att beskriva religionen som sekt och är mycket generellt beskriven. Medlemmarna beskrivs som unga människor som valt bort familj och vänner för att leva på deras sätt som bryter från andras sätt att leva och tänka. En mycket generaliserad och negativ bild träder fram. [43:  Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 231]  [44:  Berg, L., & Husén, L., (1996), sid. 231] 




Rörelsen Föreningen Rädda Individen (FRI)[footnoteRef:45] får ett eget avsnitt där författarna än en gång pekat ut Livets ord, moonkyrkan, Hare Krishna och scientologikyrkan som sekter. Dessutom anger författarna några anledningar till varför ungdomar kan tänkas söka sig till sekter. Några av anledningarna är att man blir bemött av en varm vänskaplig gemenskap eller att vissa människor lockas av att inte själv behöva tänka eller ta ställning till allt. [45:  http://www.fri-sverige.se/] 




Kapitlet om alternativa religioner och livsåskådningar är mycket otillfredsställande för både elever och lärare. Det är en alldeles för negativ bild som beskrivs med för stort fokus på de ”farliga sekterna”. Beskrivningarna är allt för ytliga för att eleverna skall få ett grepp om vad religionen går ut på. Hellstens kritik om att religionsböckerna missar att förklara den existentiella sidan är definitivt befogad i samband med denna bok. Likaså är Åkerbäcks tankar om att alternativa religioner framställs på ett negativt sätt tydligt i Religion och liv 8 SOL2001. Jag ser det som så att det krävs en lärare som ser dessa problem för att kunna ha den här boken i undervisningen. Ges den här boken till eleverna utan att man reflekterar dess innehåll har Åkerbäck definitivt skäl för sin oro att eleverna kommer tilldelas missvisande kunskap som kan missgynna dem vid högskolestudier och förse dem fördomar mot människor tillhörande alternativa religioner och livsåskådningar.




3.3 Religion B

Boken, som är på 184 sidor, är från år 1999 och är den andra av två religionsböcker för högstadiet skriven av Mats Molund. Vad den här boken anser vara alternativa religioner och livsåskådningar kan det råda viss osäkerhet om. Boken tar förvisso klart och tydligt upp alternativa religioner under kapitlet Det nya andliga sökandet. I det kapitlet ingår dessa områden:

· Scientologi

· (Hare Krishna)

· New Age

· Transcendental meditation

· Sektproblematiken

· Allmänt om nyandligheten

· Historik över den alternativa andligheten



Huruvida detta kapitel är det enda som berör alternativa religioner och livsåskådningar kan däremot diskuteras då andra kapitel berör områden som exempelvis Wicca, satanism och Jehovas vittnen. Det är områden de andra läroböckerna och jag klassat som alternativa religioner och livsåskådningar. Att boken inte placerar Jehovas vittnen m.fl. i Det nya andliga sökandet förklarar författaren så här:



Jehovas Vittnen, mormonerna och Livets Ord är exempel på kristna rörelser som också brukar betecknas som nyandliga. Jag har valt att inte ta upp dem i detta kapitel som istället reserverats för den icke-kristna nyandligheten. Enligt mig har den kristna nyandligheten mer gemensamt med väckelsen och frikyrkorna än med rörelser som Transcendental meditation och Gudinnerörelsen. I de fall som någon av dessa kristna rörelser märkbart avviker från traditionell kristendom är beteckningen parakristen […] bättre än nyandlig.[footnoteRef:46] [46:  Molund, M. (1999), sid. 82] 




Men i och med att jag valt att titta på hur läroböckerna framställer alternativa religioner och livsåskådningar väljer jag att fokusera enbart på det kapitel som uttryckligen säger sig rikta sig mot detta. Det må så vara att Wicca kan ses som en alternativ religion och det är därför jag vill belysa svårigheten med att välja ut kapitel att analysera i denna bok. Jag väljer ändå att bortse från omkringliggande kapitel och de sätt att tro på som inte är med i nyss nämnda kapitel. Dock vill jag ändå framföra att boken tar upp utvecklingen från reformationen fram till dagens samhälle där mångfalden av religioner är en naturlig del. I denna beskrivning berörs upp allt från reformationen, väckelserörelserna och diverse ideologier till sektproblematiken och ockulta sällskap.



Varför jag satt Hare Krishna inom parentes är för att boken tar upp religionen under Det nya andliga sökandet där den förklarar att religionen kan ses som ytterligare en alternativ religion, men att den på grund av sitt ursprung beskrivs närmre under kapitlet om hinduism.



Författaren, Molund, inleder med att förklara det naturliga med inflödet av nya religioner i vårt samhälle och ger en presentation av vad nyandlighet kan vara. I texten försöker Molund skapa tolerans för det nya genom att exempelvis förklara att akupunktur som nyligen sågs som främmande och underligt idag är en accepterad metod för att lindra smärta.[footnoteRef:47] Molunds språk är personligt och han drar både paralleller till sig själv och till elevers värld. Överlag skapas det en känsla av gemenskap i boken och inte något som uppfattas som ”vi” och ”dem”. I vissa fall försöker Molund också koppla saker som kan vara svårt för eleverna att relatera till, till något som kan röra sig i deras livsvärld. Inom New Age finns det tankar om att delfiner skulle ha en läkande kraft, Molund försöker konkretisera detta för eleverna genom att koppla det till ett möjligt intresse. ”Alla de tjejer som har en häst att sköta om, kan säkert känna ett liknande välmående och lugn. Det handlar om tillgivenhet och kärlek - känslor vars läkande kraft betonas inom New Age.”[footnoteRef:48] [47:  Molund, M. (1999), sid. 83]  [48:  Molund, M. (1999), sid. 84] 




New Age ägnas fem sidor i boken. Texten har klart fokus på dess tankebanor. Den tar exempelvis upp anhängarna till New Ages längtan till den nya tidsåldern och sätter detta i jämförelse med exempelvis kristnas längtan efter Messias återkomst eller buddhisternas längtan efter lyckoriket i samband med Maitreya. Boken berör även hur New Age tar sig uttryck i samhället genom exempelvis mässor och reklam för healing. Bakgrunden till New Age tas senare upp under avsnittet om den alternativa andlighetens bakgrund.



Boken lägger inte in några värderingar eller någon kritik i samband med presentationen av en alternativ religion eller livsåskådning. Den problematik som finns kring vissa av dessa rörelser som ibland kallas sekter tas upp i ett enskilt avsnitt, sektproblematiken. Texten berör FRI:s arbete för att underlätta för avhoppare och dess stöttande funktion till anhöriga till aktiva inom vad FRI anser som ”farliga sekter”. Molund menar att kritiken mot dessa grupper har en självklar plats i helhetsbilden av alternativa religioner och livsåskådningar, men säger också:



Helt klart är att antisekt-informationen inte duger som beskrivning av de små samfundens religion. Därför får skolan inte låta endast avhoppare ge en bild av en tro. Vem skulle lita på att en ovän beskrev honom/henne på ett rättvisande sätt?[footnoteRef:49] [49:  Molund, M. (1999), sid. 97] 




Boken fortsätter, om än inte lika djupgående som för New Age, att fokusera på de alternativa religionernas och livsåskådningarnas tankebanor och sätt att se på världen. I avsnittet om Transcendental meditation står det skrivet om Siddhi-teknikernas påverkan på omvärlden. Enligt både Hellstens och Åkerbäcks kritik hade det varit mer typiskt om det lämnades utan kommentar än att det som i detta fall lämnas en förklaring till hur dessa munkar menar att meditering påverkar omvärlden.



Om tillräckligt många siddhier mediterar samtidigt utstrålar deras höga medvetandenivå god energi som påverkar omgivningen. Brottsligheten sjunker då i närområdet.[footnoteRef:50] [50:  Molund, M. (1999), sid. 92] 




Under kapitlets gång ställs det frågor på texten och eleverna blir presenterade ett antal uppgifter att jobba med. Ambitionsnivån på dessa varierar kraftigt, men det är överlag en tämligen hög nivå på frågorna. Frågorna kan exempelvis handla om hur marknadsekonomin påverkar religionen[footnoteRef:51], vad en aura är för något[footnoteRef:52] eller varför det kan tänka sig vara fler kvinnor än män aktiva inom de nyandliga nätverken.[footnoteRef:53] [51:  Molund, M. (1999), sid. 89]  [52:  Molund, M. (1999), sid. 89]  [53:  Molund, M. (1999), sid. 98] 




Jag anser att kapitlet om alternativa religioner och livsåskådningar är ett bra kapitel. Det sätter dessa sätt att tro på i ett samhälleligt sammanhang och berör både historiken, var religionerna och livsåskådningarna befinner sig idag och om hur en möjlig framtid för den generellt kan se ut. Att presentera deras tankebanor och grundidéer ligger helt klart i fokus vilket är i samklang med kursplanens beskrivning av bedömningen av ämnet. Molund är även bra på att förklara hur och varför och lämnar sällan påståenden oförklarade eller oreflekterade. Boken väljer att aldrig rikta kritik mot enskilda rörelser vilket jag anser vara en positiv ståndpunkt.

Sektproblematiken tas istället upp i ett eget avsnitt där författaren diskuterar den kritik som finns mot dessa alternativa religioner och livsåskådningar. Men författaren berör även kritiken mot denna negativa syn och vill lära eleverna att vara källkritiska.



Till bokens nackdel är den höga nivån på texten. Det är mycket text vilket gör att boken blir tung och svårläst för eleverna. Bokens ambition att om att ge eleverna en så god helhetssyn som möjligt av den religiösa utvecklingen från reformationen fram till New Age gör snarare området för stort för eleverna att greppa. Denna bok känns mer lämpad för elever i nian och upp mot gymnasiet. Boken riskerar definitivt att tappa de elever som har svårt för ämnet på grund av ambitionen att koppla samman både etablerade religioner som kristendomen med de alternativa religionernas påverkan på varandra och därigenom förlora viss strukturering i boken. Klarar eleverna denna nivå så tycker jag absolut att det är en bok som känns tillfredsställande för undervisningen.



3.4 Religion

I den här boken berörs alternativa religioner och livsåskådningar ur ett brett perspektiv. Det struktureras inte upp ett antal alternativa religioner och livsåskådningar efter varandra utan man talar om flera samtidigt och om hur dessa utvecklats och hur de idag syns i samhället. Snarare undviks upplägget att presentera alternativa religioner var för sig och fokus läggs på att presentera olika ideologier (ex. marxism, feminism och ekosofi) istället. Ideologierna får mest utrymme i denna bok, men är som tidigare sagt inget jag tittar närmre på. Boken är 287 sidor lång och ger kapitlet Och allt det där andra, då?, som ytterligare är indelat i tre mindre kapitel, 54 av dessa. Boken är den längsta, men tar också upp alla fem världsreligioner, vilket inte någon av de andra böckerna gör, med undantag för PM: handboken i samhällslära som däremot har ett annat upplägg. Den här boken berör ett stort antal alternativa religioner och livsåskådningar vilket gör att det hade blivit en mycket lång lista över vad som berörs i boken. Nedan följet ett antal områden som nämns i boken:

· New Age

· Marxism

· Feminism

· Ekosofi

· Väckelserörelsen

· Flertalet alternativa religioner och livsåskådningar som ex. Bahai, Mormoner, Shinto, Wicca, m.fl.



Kapitlet som berör alternativa religioner och livsåskådningar börjar med en presentation av hur religionen, då främst kristendomen, spelat roll i det svenska samhället och religionsfriheten har förändrats genom århundraden och fram till idag. Kyrkans utveckling i Sverige gås igenom i stora drag och berör saker som väckelserörelsen och vilken rätt vi hade att välja tro. I detta ”bakgrundskapitel” lägger boken mest plats på att förklara vad som händer i Sverige under 1900-talet och den religiösa utveckling som sker i samhället med religionsfriheten och det vanliga inslaget av människor med annan tro än den lutherskt kristna.



I ett sista avsnitt i kapitlet om alternativa religioner och livsåskådningar presenteras en rad olika alternativa religioner och livsåskådningar mer eller mindre kortfattat. Det går inte att få någon djupare förståelse för det som presenteras i och med dess korthet. Jag ser detta som någon slags plattform för att se mångfalden och för att väcka nyfikenhet att lära sig mer om dessa. Exempel på beskrivningar kan vara den om scientologerna:



Scientologi bygger på L. Ron Hubbards undervisning. Den ses mer som vetenskap än religion av anhängarna. Människan ska utvecklas genom träning, bli ”clear”, fri, och förstå sin odödliga natur.[footnoteRef:54] [54:  Göth, L., & Lycken, K. (2002), sid. 279] 




Det är rimligt att anta att eleverna efter den här beskrivningen ändå känner sig osäkra på hur en scientolog ser på livet, men som jag tidigare nämnde, uppfattar jag det här sättet att presentera de alternativa religionerna och livsåskådningarna som ett sätt att locka till nyfikenhet och även som ett sätt för eleverna att lära sig namn och skapa en igenkänning inför senare möten med dem. Ett sådant här avsnitt kräver dock en lärare som poängterar vikten av kritiskt tänkande. Överlag anser jag att dessa korta beskrivningar av alternativa religioner och livsåskådningar vänder sig mot tanken och inte mot yttre attribut. De två sista sidorna i kapitlet väljer att rada upp än fler religioner med kortare och kortare beskrivningar och med mindre och mindre text till det till slut ebbar ut. Jag kan tycka att tanken är god, men beskrivningarna blir ibland olyckliga då de känns lite väl korta och tendera att fokuserat på attribut eller byta fokus. Beskrivningen om Divine Light Mission ger inte mycket förståelse för religionens tankebanor:

Divine Light Mission är en rörelse som leds av guru Maharaj Ji, som anses som en fullkomlig lärare, som Krishna, Kristus, Buddha och Muhammed.[footnoteRef:55] [55:  Göth, L., & Lycken, K. (2002), sid. 280 ] 




Det blir även lite underligt att enbart presentera Jehovas vittnen som en rörelse där medlemmarna är pacifister och inte får döda.[footnoteRef:56] Dels ger det ingen bild av själva tron och min direkta motfråga är, vilken religion uppmanar människan att döda? [56:  Göth, L., & Lycken, K. (2002), sid. 280] 




Det intressanta med den här boken är att den går ifrån det traditionella sättet att tänka där det fokuseras starkt kring rörelser med en gudsuppfattning. Stort fokus läggs nu på olika ideologier istället. Intressant och en väg jag anser fler religionsböcker kommer att ta i framtiden. Boken lyckas sätta de alternativa religionerna och livsåskådningarna i ett sammanhang där dess roll i samhället visas. Genom att ange så många alternativa religioner och livsåskådningar visar man klart och tydligt att sätten att tro på idag är många. Det fungerar dessutom utmärkt som plattform för eleverna att söka vidare information. Det är just detta som är bokens svaghet när det gäller de alternativa religionerna och livsåskådningar. De beskrivningar som ges är alldeles för bristfälliga för att dessa skall kunna läras ut till eleverna enbart utifrån boken. Andra källor är nödvändiga om eleverna skall lära sig om exempelvis Jehovas vittnen, scientologer eller mormoner. Beskrivningen av Heaven’s Gate anser jag är starkt olycklig då författarna väljer att enbart beskriva den som en självmordssekt.[footnoteRef:57] Även om många medlemmar tog självmord och detta uppenbarligen var en religion skadlig för medlemmarna bör man i dess beskrivning välja att inte enbart skriva om den som en självmordssekt. Det är beskrivningar som dessa som leder till fördomar. Är utgångspunkten att fokusera just på de alternativa religionerna och livsåskådningarna så anser jag att denna bok är alldeles för tunn och inte lämplig i undervisningen. Även om vissa beskrivningar är bra finns det flera som skulle kunna leda till fördomar och en intolerant syn. Vad som också är en nackdel för den här boken är texten. Det är mycket text vilket gör att det finns risk att den blir svåranvänd på högstadiet. Dessutom saknas det följdfrågor till texten vilket är något jag hade anser vara önskvärt för att boken skall bli mer lättanvänd av eleverna. Således anser jag att boken fungerar bäst som en plattform för vidare eftersökning om alternativa religioner och livsåskådningar då den visar upp en stor variation av dem. [57:  Göth, L., & Lycken, K. (2002), sid. 281] 





3.5 Religion och liv 8 SOL3000

Detta är en nyare utgåva av den tidigare nämnda boken Religion och liv 8 SOL2001. Stora delar av kapitlet är utbytt och de kvarvarande avsnitten är omskrivna. Boken är 142 sidor lång och kapitlet Andra sätt att tro och leva på, som är markerat som ett fördjupningskapitel, tar upp 10 av dessa sidor. De alternativa religionerna och livsåskådningarna som presenteras är:

· Mormoner

· Jehovas vittnen

· Astrologi

· Spöken

· Rymdvarelser

· Heaven’s gate



Med jämna mellanrum i kapitlet kommer några uppgifter där frågor om det nyss lästa skall besvaras. Frågorna är till skillnad från övriga frågor i boken oftare riktade till elevernas personliga tro. Tror du på spöken, reinkarnation och ufon[footnoteRef:58], är frågor de kan få svara på. Det är som om både denna bok och Religion & liv SOL2001 (som har samma upplägg) inte vet hur de skall jobba med frågorna till området om alternativa religioner och livsåskådningar. Det är aldrig irrelevant för eleverna att reflektera över sin egen tro, men frågorna skulle ha kunnat användas på ett bättre sätt genom att exempelvis kopplas till deras interaktion med samhället. [58:  Berg, L., (2002), sid. 388] 




Avsnittet om mormoner är under all kritik när det gäller att beskriva religionens tankar. Boken går inte in på några sådana tankar utan författaren väljer att beskriva mormonernas historia, siffror och några aktiviteter som är förbjudna och andra som förespråkas. Dock utan någon tillfredsställande förklaring till varför eller på vilket sätt. Ett exempel på hur vissa påståenden lämnas okommenterade är: ”[m]ormonerna brukar oftast inte anses som kristna.”[footnoteRef:59] Detta skapar säkerligen mer förvirring än förståelse bland eleverna då texten tidigare hävdade att Jesus besökt Amerika. Och någon förklaring till varför Jesus besökte Amerika finns inte heller. [59:  Berg, L., (2002), sid. 380] 




Avsnittet om Jehovas vittnen har avsevärt förbättrats sedan Religion och liv 8 SOL2001 och mer tankar kring hur man som Jehovas tänker kring exempelvis döden kommer in.



Enligt Jehovas vittnen är döden lik en medvetslös sömn, som Gud kan uppväcka människor ur. Detta skall ske efter den onda världens slut, som de menar nu är nära […].[footnoteRef:60] [60:  Berg, L., (2002), sid. 388] 




Tyvärr säger denna bok, liksom den äldre versionen, att skälet till att Jehovas vittnen inte gör militärtjänst är för att Bibeln säger att människan inte får döda, vilket inte är sanningen enligt Jehovas vittnen själva.[footnoteRef:61] I jämförelse med den tidigare utgåvan av samma bok har texten blivit mer inriktad på att förklara och tonen har blivit mjukare. Istället för att beskriva Jehovas vittnen som människor inte villiga att samarbeta med andra kyrkor, som görs i Religion och liv 8 SOL2001, beskrivs nu Jehovas vittnen som människor som söker kontakt med alla slags människor för att samtala om sin tro.[footnoteRef:62] Nu utesluter inte det ena det andra, men tonen har blivit mer öppen och tolerant i Religion och liv SOL3000 vilket är det både kursplan och läroplan förespråkar. ”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.”[footnoteRef:63] [61:  Roth, Jenö, (11.11.2009) Aktiv medlem i Jehovas vittnen]  [62:  Berg, L., (2002), sid. 381]  [63:  Lärarens handbok, (2004), sid. 10] 




Boken tar upp tre områden som jag ser som något som speglar vad som är populärt i dagens samhälle, främst genom exponeringen i media. Det är avsnitten om astrologi, spöken och rymdvarelser. Området får stor plats i boken, bara åt att beskriva varje stjärntecken går det åt två sidor. Vore det inte bättre att lägga dessa sidor exempelvis på att förklara tankebanor hos mormoner som nu uteblivit?



I denna bok finns inte samma attityd gentemot sekter som i Religion och liv 8 SOL2001 och boken nämner inte några speciella alternativa religioner eller livsåskådningar som sekter. Vilket möjligen kan bero på att två av de religioner som blev utpekade som sekter i Religion och liv 8 SOL2001 är borttagna i denna upplaga. I samband med att författaren tar upp Heaven’s Gate tar man upp tankar kring vad människor kan ha uppfattat som lockande med denna grupp. Ordet ”sekt” nämns aldrig, med undantag för i en textruta till en bild, men någon skuld läggs aldrig på någon, varken den enskilda människan eller Heaven’s Gates ledare. Ett avsnitt som på ett bra, icke-värderande sätt förklarar att vem som helst kan dras till alternativa religioner, även till dem som av allmänheten ses som farliga.



Vad den här boken gör bra är speciellt framställningen varför människor kan dras till rörelser som nödvändigtvis inte är det bästa för individen och som samhället ser som farliga. Boken framställer inte några religioner i dåliga dagrar, men den ger dem heller ingen rättvis bild då beskrivningarna är allt för ytliga och kortfattade. Den är till och med mycket bristfällig på vissa punkter, exempelvis rörande Jehovas vittnen. Jag skulle inte säga att den bild som förmedlas är farlig för eleverna eller att en fientlighet skapas gentemot dessa alternativa religioner. Det ger däremot en ofullständig bild som knappast hjälper eleverna att förstå hur livet ses ur dessa människors perspektiv. Det krävs ytterligare beskrivningar av dessa alternativa religioner och livsåskådningar om undervisningen skall ske på ett tillfredsställande sätt.



3.6 SO:S Religion, del 4

21 av bokens 112 sidor ägnas åt alternativa religioner och livsåskådningar under kapitlet Andra livsåskådningar och de områden som berörs är:

· Humanism

· New Age

· Rastafari

· Mormoner

· Jehovas vittnen

· Satanism

· Sikhism

· Jainism

· Zen-buddhism

· Scientologi



I bokens första avsnitt berättar författarna på ett mer ingående sätt om humanismen, New Age och rastafari. Dessa presenteras på fyra, åtta respektive sex sidor. Jag kommer inte att gå in djupare på humanismens framställning. Dessa tre rörelser har ett tämligen gemensamt upplägg. Boken går först igenom historiken och varför de uppstod. Vidare presenteras deras grundtankar och idéer som får stor del i avsnitten om respektive område. Allt genomsyras av en kraft eller energi som för oss samman med kosmos. Denna kraft skulle kunna kallas Gud, men det sägs sällan inom New Age. Men den kosmiska energin motsvarar det som kallas Gud i andra religioner. Kosmos och den lilla människan hör ihop. Inom varje människa finns en del av den kosmiska energin.[footnoteRef:64] [64:  Berlin, I., & Ring, B. (2003), sid. 104] 




Boken är bra på att visa hur dessa alternativa religioner och livsåskådningar tar sig uttryck i samhället och eleverna får många konkreta saker att koppla dem till.



I slumområdena utanför huvudstaden Kingston utvecklades denna musikstil [reggae] som senare kom att påverka och inspirera musik sim är populär idag, inte minst hip-hopen. Texterna är ofta religiösa och missionerande, men få i västvärlden tänker på det.[footnoteRef:65] [65:  Berlin, I., & Ring, B. (2003), sid. 102] 




Just det här anser jag är anledningen till varför författarna väljer att ta upp Rastafarin som annars inte är någon välrepresenterad religion i Sverige. Genom reggaen, då främst genom Bob Marley, visas eleverna på vilka sätt religionen kan ta sig uttryck i samhället och vardagen. Den senare tiden har New Age fått ett uppsving i samhället och media vilket jag anser är anledningen till att boken behandlar detta område. Allt oftare ser vi lappar på Konsum om healing, yoga och på tv och i det skrivna ordet ökar New Age’s strömningar. Dessa tre områden (humanismen inräknat) tar dessutom upp tre olika sätt att se på livsvärlden. Tron att se på en gud genom Rastafarin, New Age där det är upp till en själv att forma sin egen gudomlighet och humanismen som i dess profana form inte har några inslag om någon gud.



Efter varje avsnitt följer frågor som kräver svar av varierande svårighetsgrad. Exempel kan vara att svara på vem rastafarins grundare var[footnoteRef:66], hur New Age-anhängare förhåller sig till sina skrifter eller att göra en lista över vad som talar för och emot att New Age är en religion.[footnoteRef:67] [66:  Berlin, I., & Ring, B. (2003), sid. 103]  [67:  Berlin, I., & Ring, B. (2003), sid. 97] 




Den andra delen tar upp mormonerna och Jehovas vittnen som får en sida var, dock utan uppföljningsfrågor. Författarna lägger störst fokus på att förklara tankarna och traditionerna inom de båda alternativa religionerna. Något som ibland misslyckas då orsaksförklaringen tenderar att utebli eller vara bristfällig. Eleverna får ingen bra förståelse till mormonernas inställning till droger när det enda som beskrivs är: ”En mormon dricker inte alkohol, kaffe eller te. Droger av alla slag är förbjudna.”[footnoteRef:68] Lika lite förståelse får eleverna till Jehovas vittnens vägran till blodtransfusion när författarna skriver så här: [68:  Berlin, I., & Ring, B. (2003), sid. 104] 




Enligt Bibeln är det förbjudet att ta emot blod från andra människor om man blir sjuk, säger Jehovas vittnen. De är övertygade om att det finns andra och bättre metoder än blodtransfusioner.[footnoteRef:69] [69:  Berlin, I., & Ring, B. (2003), sid. 105] 




I den tredje och sista delen görs en kort presentation på två sidor av ytterligare fem alternativa religioner och livsåskådningar; satanism, sikhism, jainism, zen-buddhism och scientologi. Trots det lilla utrymme de får försöker författarna lägga fokus på tankegångarna. Liksom för mormoner och Jehovas vittnen följs inte detta upp av följdfrågor, vilket jag kan anser saknas då det gör det lättare för eleverna att jobba med texten. I samband med scientologerna tar författarna till viss del den kritik som har riktats mot dem. Som jag tidigare nämnt är det bättre att ta upp sådant under ett enskilt kapitel då kritiken inte riktar sig till religionen i sig. Ett kapitel som då saknas i den här boken.



Min uppfattning är att bokens första tre alternativa religioner och livsåskådningar presenteras på ett tillfredsställande sätt. Tyvärr fortsätter boken inte i samma goda anda i presentationen av mormonerna och Jehovas vittnen där beskrivningarna ibland lämnas oklara. De sista två sidorna om flera olika alternativa religioner och livsåskådningar finns det inte så mycket att säga om, mer än att det är gott inslag i boken att presentera ytterligare områden och att de fokuserar på tanken och inte på yttre attribut. För att lära mer om dessa religioner behövs det information från andra källor. Jag anser att denna bok ger en god grund för eleverna och det är inte någon negativ bild som träder fram. Möjligt att boken är tunn i informationen på vissa områden, och där krävs det ytterligare information.



3.7 Sammanfattade tankar

Givetvis finns det både likheter och olikheter böckerna emellan. Det som är lika gäller främst placering i boken och vilka religioner som presenteras. För att vara ett område där det inte finns några föreskrivna regler över vad som skall tas upp så är det ändå fyra religioner och livsåskådningar som nästan alla nämns i samtliga böcker. Det handlar om mormoner, scientologer, Jehovas vittnen och New Age. Placeringen av kapitlet är i samtliga fall densamma i alla böcker förutom i Religion B där avsnittet läggs som det första. Resterande böcker har lagt kapitlet i slutet av dem och Religion och liv 8 SOL3000 har även markerat ut det som ett fördjupningskapitel. Jag tolkar det som så att detta område inte är högt prioriterat och något lärarna tar upp om tid ges.



Vad som skiljer böckerna åt är givetvis åldern. Den äldsta PM - handboken i samhällslära är 14 år gammal och den senaste boken SO:S Religion, del 4 är sex år gammal. Om man ska luta sig på Härenstams teori om att böckernas attityd präglas av samhällets attityd är det rimligt att tänka att de äldre religionsböckerna har en mer negativ bild av alternativa religioner och livsåskådningar än vad de nyare har. Just detta blir väldigt tydligt i Religion och Liv 8 SOL2001 som är den näst äldsta boken (1996). Attityden i denna bok gentemot alternativa religioner och livsåskådningar innehåller, i samklang med Åkerbäcks artikel, fördomar, missuppfattningar och ett förlegat synsätt. Detta är dock den enda bok med ett så klart negativt innehåll. Även om jag tycker att de flesta böcker inte kan användas som den enda informationskällan, så ser jag dessa ”enbart” som tunna och bristande i informationen. Att eleverna genom dessa böcker ska utveckla stora fördomar gentemot vissa av dessa religioner, som Åkerbäck räds för, ser jag inte som någon större fara.



Upplägget är i stort samma bland böckerna. En text presenteras och till detta kommer några följdfrågor, dock inte i Religion. Däremot skiljer sig innehållet. PM – handboken i samhällslära är den bok som ägnar området minst plats. Religion och liv 8 SOL2001 och Religion och liv 8 SOL3000 har av naturliga skäl samma upplägg. Ett antal religioner och livsåskådningar presenteras var för sig och utan större koppling till samhället. Följdfrågor följer till texten och de är ofta, till skillnad från övriga frågor i boken, riktade till elevernas personliga tro. SO:S Religion, del 4 har i stort sätt samma upplägg, men boken ger området fler sidor än nyss nämnda böcker vilket leder till mer ingående beskrivningar. Religion och Religion B är de böcker som skänker området absolut mest plats. Vad de lyfter fram som de andra böckerna inte gör är hur Sverige gått från att vara ett kristet land till att nu vara ett land starkt präglat av sekularisering. Religion väljer även att lägga mer plats på ideologier än religioner.



Innehållet i böckerna är skiftande, men då det inte finns någon klar riktlinje vad ett sådant här kapitel skall innehålla är det svårt att säga vilken bok som tar upp ”rätt” områden på ”rätt” sätt. Scientologerna berörs av alla böcker utom en, och beskrivningarna av dem visar att de varierar kraftigt mellan böckerna. Allt från bara några rader om kritiken som riktats mot dem till en beskrivning på flera sidor där författarna mer ingående går in på religionens tankar. För att se hur många sidor böckerna lägger på olika område se Bilaga 1.



Angående innehållet har det även varit spridning var författarna tagit upp religionerna eller livsåskådningarna. Vissa böcker har valt att ta upp Hare Krishna under kapitlet för alternativa religioner och livsåskådningar, andra har valt att presentera religionen under hinduismen. Jehovas vittnens placering har även den skiftat plats från kapitlet om alternativa religioner och livsåskådningar till att bli presenterad under kapitlet om frikyrkor.



Åkerbäck hävdar att dessa religioner ofta beskrivs som sekter[footnoteRef:70], vilket är något som inte framgår i de böcker som är aktuella i denna analys. Åkerbäck gör i och för sig en analys av både högstadiets och gymnasiets böcker, men det är ändå värt att påpeka att högstadiets böcker överlag inte gör denna starka och framförallt negativa koppling mellan alternativa religioner/livsåskådningar och sekter. Kopplingen mellan sekt och alternativ tro görs definitivt i vissa böcker, men på så sätt att problematiken kring ordet diskuteras. Något jag anser är en helt annan sak än att måla ut grupper som sekter i dess allmänna tolkning där sekten ses som negativ. [70:  Åkerbäck, P. (2009), sid. 10] 




För att återknyta till Härenstams begrepp analytisk/positivistisk kunskap och hermeneutisk/dialektisk kunskap så går det inte att säga att just en syn präglar kapitlen om alternativa religioner och livsåskådningar. Religion B har många beskrivningar som är starkt präglat av den hermeneutiska/dialektiska kunskapssynen. Men det är tyvärr också den enda bok i denna studie som berörda kapitel är så starkt präglade av en sådan kunskapssyn. Vissa böcker, och speciellt i framställningen av New Age, tenderar att ha detta synsätt och de flesta böcker är inte alltigenom otillfredsställande. Att New Age ofta beskrivs utifrån dess grundtankar tror jag kan bero på att det är en sådan flytande rörelse med många sidospår vilket gör det svårt att ange några speciella attribut för en New Age-anhängare. Överlag går det nog dock att säga att det är den klassiska analytisk/positivistiska kunskapssynen som präglar läroböckernas framställning av alternativa religioner och livsåskådningar.




4. INTERVJUER

Intervjuerna består av fem ostrukturerade intervjuer med högstadielärare på varierade skolor runt om i Gävle. I detta kapitel presenteras lärarnas sätt att jobba var för sig och kapitlet avslutas med sammanfattande tankar. Den första intervjun jag presenterar är min ”provintervju”, men innehållet är ändå intressant för uppsatsen och därför väljs även den att presenteras. Lärarens val att inte ta upp alternativa religioner och livsåskådningar gör att den därför är väldigt kort och inte lika fyllig som de fyra andra.



4.1 Intervjuperson 1, manlig lärare

På frågan huruvida intervjuperson 1 berör detta ämne i skolan svara han att han max ägnar området 15 minuter per läsår, om ens det, på alternativa religioner och livsåskådningar. Detta skulle kunna göras i samband med att han hör om eleverna kan de fem världsreligionerna och sedan nämna för dem att det även finns olika naturreligioner och andra mindre religioner som sikhism till exempel, menar han. Den främsta orsaken till att detta område inte berörs säger han är tidsbristen. Det finns andra områden inom religionen, som de fem världsreligionerna, han hellre lägger sin tid på. Hade det funnits mer tid hade han nog ändå inte lagt det på att presentera alternativa religioner och livsåskådningar utan valt att lägga den tiden på etik som han tycker är en viktig bit för eleverna. När vi diskuterar kring kursplanens betydelse för hans planering av lektionerna berättar han att den inte spelar så stor roll. Han tycker inte den går in på några specifika arbetsområden vilket gör att han inte använder den så mycket. Någon djupare reflektion över vad hans lärobok, som är Religion och liv 8 SOL2001, har att säga om alternativa religioner och livsåskådningar har han inte gjort. Vilket leder till att han heller inte har någon vidare uppfattning om den bild som presenteras i boken.



Sammanfattningsvis så tar intervjuperson 1 i stort sett inte upp alternativa religioner och livsåskådningar. Han menar att detta beror på tidsbrist och blir det tid över lägger han det på andra saker som exempelvis etik. Kursplanen tänker han inte mycket på när han planerar sina lektioner då han inte tycker den är tillräckligt specifik. I och med att han inte berör ämnet blir eleverna aldrig introducerade till kapitlet om alternativa religioner och livsåskådningar i läroboken.




4.2 Intervjuperson 2, kvinnlig lärare

Intervjuperson 2 tar upp alternativa religioner och livsåskådningar i sin undervisning. Hon berättar att det endast är enstaka gånger hon fokuserat på en enskild alternativ religion eller livsåskådning i en föreläsning. Oftast brukar detta område istället introduceras via en större fråga som eleverna skall besvara på utifrån olika religioners synvinklar. Dessa frågor kan exempelvis vara:

· Vilken syn har de på äktenskapet?

· Hur tänker de inför döden?

· Hur tänker de på synen om ett efterliv?

· Hur ser de på familjen (att vara gift, sambo, skaffa barn)?

· Hur ser de på sex och samlevnad?

· Hur är det att vara 13 år gammal i en speciell religion?



Frågan angrips från olika vinklar, ibland via grupparbete där de få välja fråga och religioner själva, andra gånger lottar eller delar hon ut frågor som skall besvaras ur valda religioners synvinklar. De fem världsreligionernas perspektiv är alltid med. Vilka alternativa religioners och livsåskådningars perspektiv som kommer med är varierande. När jag frågar vilka alternativa religioner och livsåskådningar som hon brukar nämna verkar det till stor del bero på vad det finns för religioner representerade i Gävle och vilka eleverna känner till. Överlag kretsar det mycket kring Jehovas vittnen, mormoner, Livets ord och även Gideoniterna då de gärna kommer ut till skolorna för att dela ut gratis biblar. När eleverna söker information om de olika religionerna och livsåskådningarna ser hon gärna att de kontaktar människor som är aktiva inom religionen eller livsåskådningen i fråga. Hon menar att det ofta står för lite beskrivet om de alternativa religionerna och livsåskådningarna i läroböckerna och att det därför inte blir en bra utgångspunkt för eleverna. Att planera lektionerna utifrån kursplanen ser hon som självklart. Kursplanen i religionskunskap har ett mål att förebygga främlingsfientlighet och skapa tolerans elever och grupper emellan. Hon jobbar därför mycket med diskussioner i hennes undervisning. Inspirationen får hon exempelvis genom böcker på skolan och via media. Att i diskussionerna då beröra de alternativa religionerna och livsåskådningarna tycker hon är viktigt för att skapa förståelse för andra. Hon vill visa eleverna att alla inte har samma syn. Att själv inte spä på de fördomar som finns är vikigt, något som hon menar visar sig i att hon bland annat inte pratar om enskilda grupper som sekter. Hon berör sekter i sin undervisning, men låter eleverna utefter de beskrivningar hon ger dra egna slutsatser om vilka grupper kan kallas sekter. Några prov har hon aldrig haft på alternativa religioner och livsåskådningar.



Att jobba med en bok är inget arbetssätt för henne som säger att det är extremt sällan hon jobbar utifrån bara en bok. Det har enbart hänt när hon tar upp första världskriget i historia. Hon använder sig av flera böcker och tar det hon tycker är bäst från dem och gör sitt egna material istället. Det gör att hon är väldigt medveten om vad som lärs ut till eleverna. Hon tycker överlag att presentation av alternativa religioner och livsåskådningar ofta är för tunn vilket gör att hon använder flera olika källor. De svar som hon vill ha på sina frågar vågar hon påstå inte står att finna i läroböckerna när det gäller de alternativa religionerna och livsåskådningarna.



För att sammanfatta intervjuperson 2 kan sägas att hon tycker alternativa religioner och livsåskådningar är ett viktigt område för det hjälper till att skapa förståelse mellan människor. Att ständigt jobba utifrån kursplanens mål är självklart för henne. Hon berör alternativa religioner och livsåskådningar främst när hon arbetar med större frågor elever ska svara på utifrån olika religioners och livsåskådningars synvinklar, men även under diverse diskussioner. Hon gör mycket eget arbetsmaterial och jobbar näst intill aldrig enbart med en bok. Innehållet om alternativa religioner och livsåskådningar tycker hon är för tunt och uppmanar eleverna att prata med aktiva för att skaffa sig information.



4.3 Intervjuperson 3, kvinnlig lärare

Den här läraren berör de alternativa religionerna och livsåskådningarna, dock har hon inget bestämt sätt hon gör detta på från år till år. Förra gången området togs upp gjorde man detta genom att eleverna fick undersöka en valfri alternativ religion eller livsåskådning. Mormoner, Jehovas vittnen, pingstvännerna och frälsningsarmén är exempel på vilka områden som berördes. Hon kommer att beröra ämnet alternativa religioner och livsåskådningar i vår, men har än så länge inte beslutat sig för vilka religioner och livsåskådningar hon skall ta upp. Ofta har det blivit religioner kopplade till kristendomen. Hon pratar främst kristna religioner och pratar ofta om frikyrkor och alternativa religioner som en gemensam grupp. Jag undrar om hon ser dessa begrepp som likvärdiga, men det tycker hon egentligen inte. Men eleverna har svårt att se skillnad mellan kristen och kristen och hon väljer därför att jobba med olikheter utifrån den religion som står flest elever närmst och visa på olikheter inom denna. Hare Krishna för att ta ett exempel tar hon upp i nian när hinduismen berörs.



Hon jobbar med Religion och liv 8 SOL3000 som sin huvudbok, vilket hon också berättar de flesta lärare gör på denna skola. Då hon har ovanligt många elever som har inlärningssvårigheter använder hon PM – handboken i samhällslära som extrabok till dessa elever då den har enklare förklaringar än den förra. Hon säger att hon tycker att de alternativa religionerna och livsåskådningarna framställs på ett negativt och begränsat sätt. ”De presenterar mycket av kritiken mot kyrkorna, men inte så mycket om de positiva sidorna”, säger hon.



Trots bokens negativa framställning väljer hon att jobba med den. För det första som ett stöd och komplement till sina föreläsningar. Hon jobbar nämligen mycket utifrån föreläsningar för att eleverna ska få förförståelse för området innan de läser om det i boken. För det andra jobbar hon med boken för hon har ingen tid att skriva eget material. Hon hinner göra eget material till något område per år, men inte i det omfång hon tycker hade varit optimalt för sin undervisning. Men hon ser ändå ingen fara i att boken ger en sådan negativ bild då hon genom sina föreläsningar kan se till att innehållet bli balanserat mellan kritiska och positiva tankar. Att hon jobbar med Religion och liv 8 SOL3000 beror också dels på smidigheten att använda sig av samma serie böcker i alla fyra SO-ämnena.



Området är viktigt tycker hon, och det främst för att lära eleverna att det finns skillnad i sätt att tro. Som hon säger, att det finns nyanser i tron och att allting inte bara är svart eller vitt. På den skola hon är nu ser hon en större trångsynthet bland eleverna, vilket gör att hon tycker det är extra viktigt att visa mångfalden av religioner. Sättet att jobba med kursplanen för henne är mer att den ligger i bakhuvudet när hon planerar sina lektioner. Jag sitter inte längre och slår i den, säger hon.



Vi kommer in på begreppet sekt och hon pratar om att hon är medveten om svårigheterna och de negativa associationerna kring begreppet. Därför vill hon inte prata om speciella religioner som ”sekter” utan kallar dem i så fall för ”alternativ livsåskådning”. När hon berör sekter i sin undervisning gör hon det utifrån ett allmänt och generellt perspektiv.




Hon avslutar intervjun med att säga:



Men det viktiga är ju att det inte spelar så stor roll vad man tar upp utan att man lär sig att det är olika tycker jag. Att olika människor tänker på olika vis. Det finns inte ett facit vad som är rätt och vad som är fel, utan man ska lära sig acceptera olika. Kommer jag fram till det så är jag nöjd



Sammanfattningsvis konstateras att intervjuperson 3 berör alternativa religioner och livsåskådningar i undervisningen. Hon anser sin valda huvudbok framställer alternativa religioner och livsåskådningar på ett negativt sätt. Hon väljer därför att även föreläsa mycket om området. Boken används som ett stöd för eleverna och som ett komplement eftersom hon känner att hon inte har tid att skriva eget material. Fokus i undervisningen är att visa på olikheter mellan olika sätt att leva och tro. Genom att visa på mångfalden av tankesätt skapas tolerans. Av denna anledning anser hon alternativa religioner och livsåskådningar vara vikiga att ta upp.



4.4 Intervjuperson 4, manlig lärare

Detta är en lärare av den meningen att han tycker att alternativa religioner och livsåskådningar är något som borde tas upp på gymnasiet och inte på högstadiet. På högstadiet menar han att grunden för eleverna ska läggas och då rikta in sig på de fem världsreligionerna. Men ibland tar han ändå upp alternativa religioner och livsåskådningar i undervisningen. Dels om det finns tid kvar i slutet utav nian. Då kan man prata om likheter och olikheter mellan religioner och på det viset komma in på olika alternativa religioner och livsåskådningar. Dels även via elevernas frågor och önskemål. Han säger han bygger sin undervisning på barnen och deras intresse och undervisningen är starkt präglad av den klass han undervisar.



Angående kursplanen och det faktum att den säger att lärarna skall beröra mindre religioner och livsåskådningar så tycker han att kursplanen säger lite för mycket. Han menar att man först måste ge eleverna en god bas att stå på innan man lär dem något nytt. Han vill lära ut på det sätt att eleverna måste uppnå förståelse för ett område först innan de går på ett nytt. Det blir oroligt i vissa klasser när man skall lära dem för många saker, medan andra klasser fixar det fint, säger han. Det är därför han tycker att det är bäst om alternativa religioner och livsåskådningar tas upp på gymnasiet för då har eleverna kommit längre i utvecklingen.



Jag fick ett kort och koncist ”nej” när jag frågade om han tyckte alternativa religioner och livsåskådningar är ett viktigt område att ta upp. Men han påpekar ändå för eleverna att de finns och menar att människan är en sökare och det kommer ständigt att finnas nya vägar för att hitta det vi söker. ”Ett barn förstår ju det att religioner förändras hela tiden. Omgivningen förändras och självklart också religionen”, säger han.



Han har en huvudbok, Religion A och B (varav B är den som ingår i min undersökning), men den använder han mycket sällan säger han. När den används är det för att ge eleverna läxa. Men han poängterar att en läxa aldrig lämnas ut som något som enbart görs hemma, utan han går givetvis igenom de lästa sidorna med klassen och diskuterar innehållet och reaktioner. Han beskriver en undervisning som känns väldigt levande. Om han tar upp Hare Krishna hänvisar han exempelvis till hans vän som är Hare Krishna-troende och brukar alltid spela någon Ted Gärdestad låt. Han tar även människor, exempelvis mormoner till skolan och ibland gör klassen studiebesök i diverse kyrkor. Sen diskuterar man givetvis vad man lärt sig och de tankar som kommit upp. Han drar sig inte heller för att använda sig av elever i klassen som är troende av olika slag. Han ber dem rätta honom om det är något som är fel eller som man skulle kunna ha en annan syn på osv. Givetvis är detta något som sker på elevens villkor och är frivilligt.



För att sammanfatta intervjuperson 4 så tar han upp alternativa religioner och livsåskådningar, dock inte som ett fast moment. Det är inget högt prioriterat område då han ser det som ett område att ta upp på gymnasienivå. Läroboken använder han för att ge läxor, dessa lämnas aldrig okommenterade. Läroplanen tycker han innehåller för många moment och han lägger istället fokus på att lära eleverna baskunskap, som exempelvis de fem världsreligionerna.



4.5 Intervjuperson 5, manlig lärare

De alternativa religionerna och livsåskådningarna får inte någon nämnvärd plats i denna lärares undervisning. Det blir i så fall i samband med att han pratar om kristendomen och frikyrkorna. Han berättar då om frikyrkor av olika slag, exempelvis Jehovas vittnen, pingstkyrkan och Livets ord, men går som han säger inte särskilt djupt in på någon enskild. Vilka alternativa religioner och livsåskådningar han tar upp varierar beroende på vilka eleverna har kommit i kontakt med. Jag frågar om Hare Krishna och han berättar att den tar han upp i nian i samband med hinduismen. Den information som han presenterar är främst vad som brukar kallas baskunskap. Tiden är knapp berättar han och vill mest informera eleverna om att det finns olika sorters religioner inom kristendomen och går inte så djupt in på dess tankebanor. Elevernas kunskaper om kristendomen är dålig som den är och de behöver mer kunskap om den, menar han, och han lägger hellre tiden på den och de fyra andra världsreligionerna. Undervisning och fördjupning om alternativa religioner och livsåskådningar är lämpligare att få på gymnasiet, menar han. Eleverna behöver lära sig basen först.



Han har Religion och liv SOL3000 som sin huvudbok, men just i åttan använder han sig inte mycket utav den. I åttan använder han sig mest av eget material. Först läser eleverna om protestantiska och katolska kyrkan och via detta kommer han in på frikyrkor som är det forum där de alternativa religionerna och livsåskådningarna berörs. Eleverna avslutar detta område, som ses som ett, med ett prov där frikyrkor berörs via frågan ”Berätta om en valfri frikyrka”. Jag frågar om han brukar beröra kapitlet Andra sätt att tro och leva (kapitel som berör alternativa religioner och livsåskådningar), men han svarar att det gör han aldrig. Han tycker inte området är viktigt. Han säger att de här alternativa religionerna och livsåskådningarna har för lite betydelse i samhället för att han skall tycka de är viktiga. Arbetssättet, att analysera och kritiskt granska, är det enda som han ser som något värdefullt för eleverna att kunna.



Kursplanen känner han sig tämligen säker på nu efter några år som lärare och checkas bara av. Han säger att han tycker kursplanen gör klart att tyngdpunkten skall ligga på kristna och judiska traditioner och de andra världsreligionerna. Så att han måste lägga mer tid på alternativa religioner och livsåskådningar känner han inte behövs. Han är rädd att undervisningen blir allt för fragmentarisk och att eleverna tappar sammanhanget om han berör allt för många områden i den.



För att sammanfatta hans relation till alternativa religioner och livsåskådningar kan sägas att det inte är ett område han lägger stor vikt vid. Han kommer in på alternativa religioner och livsåskådningar via världsreligionerna och genom nians religionsfilosofi. Han använder inte boken nämnvärt i undervisningen utan utgår mestadels ifrån egengjort material. Att undervisa om alternativa religioner och livsåskådningar ser han inte som vikigt, utan anser att det är mer meningsfullt att bygga på elevernas bas och undervisa om de fem världsreligionerna istället. Kursplanen finns alltid i hans bakhuvud och han tar fasta på undervisningen om världsreligionerna. Undervisningen blir för snäv om det läggs för mycket tid på alternativa religioner och livsåskådningarna enligt hans åsikt.

4.6 Sammanfattande tankar

Alternativa religioner och livsåskådningar kan beskrivas som ett område där lärarna överlag har lösa strukturer. Det har varit relativt svårt att sammanfatta intervjuerna då lärarna inte tar upp området som ett eget eller saknar ett fast arbetssätt för det. Att lärarna inte tar upp detta område som ett eget tror jag kan bero på ett antal orsaker. Dels som de själva påpekar – tidsbristen, dels att de prioriterar andra områden som världsreligionerna eller etik mer än alternativa religioner och livsåskådningar. Det finns inget klart samlingsnamn för området och det finns heller inga religioner självklara för det här kapitlet då området är enormt stort och nya religioner och sätt att tänka ständigt kommer till. När jag pratar om detta område med lärarna används många namn av dem för att beskriva detta område; sekt, frikyrka, mindre religion, alternativ religion och rörelse är några av dem. Det råder ingen samlad enighet kring alternativa religioner och livsåskådningar som det gör kring exempelvis kristendomen. För några av de intervjuade lärarna framgår det att alternativa religioner till stor del likställs med kristna frikyrkor och det är främst alternativa religioner som härstammar från kristendomen som tas upp. Jehovas vittnen, mormoner, Livets ord, pingst- och missionskyrkan är vanligen nämnda religioner av lärarna.



Huruvida lärarna tar upp alternativa religioner och livsåskådningar eller ej kan ses på olika sätt. Om man ser till vilka lärare som berör området genom att enbart ta upp det i det tillhörande kapitlet i läroboken så är det ingen av lärarna som tar upp det. Om man ser det som att nämna alternativa religioner och livsåskådningar någon gång under läsåret så tar alla lärare upp det mer eller mindre. Det är enbart en lärare som tar upp alternativa religioner och livsåskådningar som ett eget område. Hon är säker på att hon vill behandla området, men dess utformning är hon fortfarande osäker på och den skiljer sig mellan tillfällena. Flertalet av lärarna tar istället upp alternativa religioner och livsåskådningar i samband med att någon världsreligion nämns. I och med att detta ämne tas upp av så varierande slag beroende på lärare och klass är det svårt att säga till vilken grad det faktiskt tas upp i skolan. Men generellt, även om vissa lärare tar upp alternativa religioner och livsåskådningar mer än andra, är det fortfarande ett litet område i religionskunskapen på högstadiet.



Bokens roll i undervisningen skiljer sig mellan lärarna och också beroende på vad lärarna undervisar om. Men generellt kan sägas att ingen av lärarna använder sig enbart av boken. Två lärare, de två som berör alternativa religioner och livsåskådningar mest, är medvetna om vilken bild som presenteras i böckerna och tycker inte denna är tillfredsställande. De väljer då att antingen skriva nytt, eget material utifrån fler böcker och egen kunskap eller föra in mycket föreläsningar som komplement till boken i undervisningen. Intervjuperson 1 och 4 använder inte boken alls till detta område. Intervjuperson 5 tar i mån av elevernas intresse och tid upp detta ämne, men använder inte sin lärobok nämnvärt.



Vilken betydelse lärarna tycker alternativa religioner och livsåskådningar har för elevernas utveckling skiljer lärarna emellan. Det speglar även hur mycket tid de väljer att lägga på området. De två kvinnliga lärarna tycker att alternativa religioner och livsåskådningar är viktigt för elevernas personliga utveckling. Båda menar att genom att belysa mångfalden av sätt att tro på leder till tolerans och en förståelse för varandras olikheter. Intervjuperson 4 och 5 är tydliga med att de inte tycker att alternativa religioner och livsåskådningar är viktigt för högstadieeleverna att kunna. Kursplanen vill för mycket och detta är kunskap som lämpar sig bättre för eleverna på gymnasiet.




5. SLUTDISKUSSION

5.1 Är läroböckerna på Gävles högstadieskolor missvisande angående framställningen av alternativa religioner och livsåskådningar?

Böckerna på Gävles högstadieskolor är av varierande kvalité när det gäller att presentera alternativa religioner och livsåskådningar. Religion och liv 8 SOL2001 är i särklass den lärobok som presenterar området om alternativa religioner och livsåskådningar på minst tillfredsställande vis. Bilden är som Åkerbäck befarat både negativt värderande, präglad av ett förlegat synsätt och dessutom innehåller boken sakfel. Den är som jag påpekat tidigare inte lämplig för att undervisa om alternativa religioner och livsåskådningar. Religion har även den vissa beskrivningar som starkt kan ifrågasättas då den beskriver de alternativa religionerna och livsåskådningar på ett sätt som lätt leder till negativa associationer. För att ta ett exempel när författarna beskriver Heaven’s Gate[footnoteRef:71] enbart som en självmordssekt. Det är inte fel i sig att nämna det, men det ger en orättvis bild av religionen om det är enbart detta som lyfts fram. [71:  En religiös grupp med starka inslag av tron på ufon och apokalyptiska idéer. Främst omtalad för de kollektiva självmord de begick för att gå vidare till en bättre ufologisk framtid. Partridge, C. (2005), sid. 372] 




I övriga fyra läroböcker finner jag inte samma negativt laddade beskrivningar. I och med att läroböckerna har valt att ägna olika mycket plats åt områdena kan inte sägas att alla alternativa religioner och livsåskådningar beskrivs på ett icke tillfredsställande sätt. Men en klar tendens är att gudsbilden och tankesätten ofta förbises till förmån för baskunskaper och/eller påståenden som blir intetsägande. Den bild som framträder är inte, förutom i de fall jag nämnt, direkt negativa, men bristfälliga och tunna såtillvida att de stundom utelämnar förklaringar till vissa påståenden och ibland utelämnar tankar angående gudsuppfattningen. Se exempelvis mormonernas beskrivning i SO:S Religion, del 4. Denna bristfälliga framställning är också anledningen till att hela eller delar av de berörda kapitlen är otillfredsställande utifrån kursplanen för religionskunskap. Givetvis måste böckerna vara skrivna så att målen för religionskunskapen kan nås (se kapitel 1.6.), vilket jag inte anser att de gör i och med att böckerna lägger allt för stort fokus på att förklara fenomen inom religionerna tagna från sitt sammanhang och förbiser att förklara religionen som en religion. Någon förståelse och kunskap om religionen blir därför svår att uppnå. Återigen, gudstron och gudsuppfattningen ligger inte till grund i dessa beskrivningar. Detta är i samklang med Hellstens kritik mot läroböckerna, att den existentiella aspekten av religionerna får en undanskymd roll.


5.2 På vilket sätt påverkar böckernas innehåll undervisningen?

Även om nu innehållet i läroböckerna är bristfälligt skulle jag hävda att detta inte spelar så stor roll då lärarna aldrig undervisar enbart utifrån läroboken. Intervjuperson 1 och intervjuperson 5 säger båda att de inte tar upp dessa kapitel i boken och således påverkas inte undervisningen av böckerna. Intervjuperson 4 använder boken mycket lite och i så fall enbart för läxläsning, vilka alltid följs upp utav honom. Intervjuperson 2 tycker innehållet är för tunt och väljer att skriva eget material utifrån sin egen kunskap samt från flera andra böcker. Intervjuperson 3 använder boken i sin undervisning, men inte enbart då hon även baserar sin undervisning på mycket föreläsningar. Hon tycker dessutom att läroboken, Religion och liv 8 SOL3000, är negativ i sin framställning vilket leder till att hon är medveten om att inte låta bokens bild styra framställningen av alternativa religioner och livsåskådningar. Med andra ord så verkar inte böckernas beskrivning av alternativa religioner och livsåskådningar påverka undervisningen i någon stor grad, om den ens påverkar undervisningen alls, i vissa fall.



5.3 Kan böckernas påverkan vara skadlig för eleverna?

Religion och liv 8 SOL2001 har definitivt en bild av alternativa religioner och livsåskådningar som är skadlig för eleverna. Bokens vinklade sätt att presentera de alternativa religionerna och livsåskådningarna medför med stor risk negativa fördomar bland eleverna mot dessa. Däremot tar intervjuperson 1 inte upp detta ämne och således presenteras eleverna aldrig för bokens framställning. Detta kan i sin tur betyda två saker som jag ser det. 1. Att eleverna inte utsätts för denna skadliga bild och således inte blir påverkad av denna. 2. Eleverna läser detta kapitel av egen nyfikenhet och blir projicerade en felaktig bild som läraren inte har någon chans att invända emot. Åkerbäcks farhågor om att skolan då producerar elever med stora fördomar mot vissa religiösa grupper är då definitivt något att beakta. Tvärtemot har Religion B ett mer förklarande fokus där den mer ofta än sällan försöker beskriva de alternativa religionernas och livsåskådningarnas tankevärld. Tyvärr används denna bok inte till mer än eventuell läxläsning, och både jag och intervjuperson 4 som använder sig av denna bok tycker den är för svår för eleverna. Hade eleverna exponerats av denna boks framställning kan ingen skadlighet för eleverna konstateras.



Många böcker är bristfälliga i sina beskrivningar och risken med bristfällig kunskap är att den lätt leder till förutfattade meningar och en svårighet att se på annan information om dessa alternativa religioner och livsåskådningar med kritiska ögon. Målet i kursplanen och läroplanen att undervisningen skall leda till förståelse blir svårt att uppnå enbart genom böckernas bild av alternativa religioner och livsåskådningar. Däremot anser jag inte att den bild som presenteras i läroböckerna av alternativa religioner och livsåskådningar är den som påverkar elevernas eventuella negativa syn på dessa människor mest, utan där spelar medias bild en större roll.[footnoteRef:72] Åkerbäck pekar på samma källa till de så kallade sekternas negativa framställning. ”Budskapet är alltid detsamma [i kvällstidningarna], sekter är farliga och de hjärntvättar sina medlemmar. Några alternativa perspektiv kommer i stort sätt aldrig fram.”[footnoteRef:73] [72:  Furseth, I. & Repstad, P. (2005), sid. ]  [73:  Åkerbäck, P. (2009), sid. 12] 




De lärarna jag har pratar med har alla påpekat, även om de inte tar upp alternativa religioner och livsåskådningar i deras undervisning, att de berättar för eleverna att det finns alternativa sätt att tro på och att undervisningen bedrivs på ett sådant sätt att förståelse och acceptans skall genomsyra det som lärs ut. Fem lärares syn på undervisningen om dessa områden ger inte någon fullständig bild av hur dessa områden berörs i läroböckerna runt om på Gävles högskolor. Men det visar ändå på en tendens, och den pekar helt klart på att detta är ett område som varken berörs enbart utifrån läroboken eller ägnas någon större tid. Böckernas bild av alternativa religioner och livsåskådningar kan via den bristande beskrivningen som förmedlas leda till ett fördomsfullt tänkande kring människor aktiva i dessa grupper. I vissa fall även ett starkt negativt synsätt. Men med lärarens inverkan på undervisningen vågar jag påstå att jag inte tror det är den bild som förmedlas till eleverna.



5.4 Att sekter är farliga, det vet väl alla? Eller?

Jag anser att Åkerbäcks rädsla för att vi ska få elever med en negativ syn på människor tillhörande alternativa religioner och livsåskådningar är förstorad. Uppenbarligen är den inte obefogad då min läromedelsanalys visat på att framställningen av dessa religioner är bristfällig. Men inte en gång nämner Åkerbäck ordet ”lärare” i sin artikel Att sekter är farliga – det vet väl alla? vilket gör att hans oro blir något missvisande. Nu är hans artikel riktad främst mot gymnasiet, men varken där eller på högstadiet bedrivs lärarlös undervisning. Det är läraren framför allt som styr undervisningen och vilka attityder och värden som lärs ut. En väsentlig faktor som Åkerbäck inte nämner i sin artikel. Min undersökning visar klart och tydligt att de undersökta lärarna aldrig bygger sin bild av alternativa religioner och livsåskådningar enbart på läroböckernas beskrivningar. Således kan det då konstateras att Åkerbäcks artikel har stora brister. Detta främst för att han aldrig granskat hur de böcker han undersökt används i undervisningen, vilket leder till att han inte har täckning att kritisera hela undervisningen. Artikeln är skevt framställ och kritiken Åkerbäck riktar mot undervisningen blir felaktig då han enbart undersökt läromedel. Det hade varit mer givande om Åkerbäck istället gav sig in i debatten om av vem och på vilket sätt läromedlen skrivs.



Peter Åkerbäck avslutade sin artikel med att fråga om gymnasieeleverna möjligtvis produceras till individer med stora fördomar mot vissa religiösa minoritetsgrupper och om detta i så fall är önskvärt. Självfallet är detta inte önskvärt, vilket Åkerbäck säkerligen håller med om. Huruvida det är ställt på gymnasieskolorna i Gävle kan jag dock inte svara på, men jag kan ge honom ett lugnande besked från stadens högstadieskolor. De elever som går ut ur högstadieskolorna i Gävle, har via läroböckerna, inte blivit producerade till individer med stora fördomar mot människor tillhörande alternativa religioner och livsåskådningar. Vilket vi har lärarnas inställning om att skolan skall präglas av tolerans och förståelse för oliktänkande att tacka för.
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Bilaga 1

		

		 Religion

		SOL2001

		SOL3000

		PM

		SO:S

		Religion B



		Totala sidantalet i hela boken

		287

		120

		142

		285

		112

		184



		Hare Krishna

		Marginellt

		½ sida

		-

		1/5 sida

		-

		1 sida



		Jehovas vittnen

		Marginellt

		½ sida

		1 sida

		1/3 sida

		1 sida

		4 sidor



		Mormoner

		1/5 sida

		½ sida

		2/3 sida

		1/3 sida

		1 sida

		-



		Scientologerna

		1/10 sida

		¼ sida

		-

		1/3 sida

		¼ sida

		1 sida



		New Age

		3 sidor

		¼ sida

		-

		-

		8 sidor

		6 sidor



		Humanism

		1/5 sida

		-

		-

		-

		4 sidor

		½ sida



		Marxism

		8 sidor

		-

		-

		-

		-

		-



		Feminism

		7 sidor

		-

		-

		-

		-

		-



		Ekosofi

		5 sidor

		-

		-

		-

		-

		½ sida



		Rastafari

		-

		-

		-

		-

		6 sidor

		-



		Astrologi

		marginellt

		1 1/3 sidor

		3 sidor

		-

		-

		-



		Spöken

		· 

		1 sida

		2 sidor

		-

		-

		-



		Liv i rymden

		-

		-

		3 sidor

		-

		-

		-



		Satanism

		1/10 sida

		-

		-

		-

		1/3 sida

		¾ sida



		Sekter

		-

		¼ sida

		1/2 sida*

		-

		-

		2 sidor



		FRI

		½ sida

		1/10 sida

		-

		-

		-

		-





* diskuteras i samband med Heaven’s gate. Författaren talar aldrig om ”sekt” utan man diskuterar vad det är som lockar med sådana här mindre grupper och varför människor söker sig dit.
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