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Abstract 
In this essay I have chosen to study the definition of new age in five different textbooks 

from the curriculum that was published in 2011. The textbooks that I have chosen for 

the analysis was Religion och sånt (2013), Religion och sammanhang (2013), Under 

samma himmel (2013), En människa, tusen världar (2015) and Söka svar (2013). The 

method I used to get an answer to my study was a qualitative content analyse and I 

analysed the result with help from David Thurfjell and his book Det gudlösa folket 

(2015) but Olav Hammer and På spaning efter helheten (2004) was also a big part of 

the result.  

The result showed that new age is forgotten when it comes to teaching in upper 

secondary school. Even if new age is well presented if you compare with Hammers 

definition the result shows that it is not really taken seriously. New age is often placed 

in the end of the books and the chapter that it contains doesn’t only focus on new age 

but also cults and other forms of alternative religion which can be a difficulty because 

students might be confused and think that these things are the same. In one of the books 

new age is not even mentioned. This shows that new age is not prioritised in the 

education of religion. 

Thurfjell presents secularization in a form that religion is not growing smaller in the 

society but rather changing form. People today are not looking for a religion as the 

traditional Christianity or Islam but for a more private religion where they can decide 

the contents themselves. This is something new age can provide. The author also claims 

that new age or spirituality is a big part of our ordinary day. We can see it in the 

newspaper, in the movies on television and in the advertising from big companies like 

IKEA. Then maybe it would be to prefer that the curriculum expand its contents and not 

only focuses on the big religions but also on the living religion, like new age. In that 

case the students can get the possibility to expand their vision when it comes to the 

definition of what religion really is.  
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1 Inledning 

Vad kan vi egentligen veta? Detta är en fråga som inte bara leder till många olika svar utan 

som även problematiserar lärandet i skolan. För vad är egentligen viktig kunskap och hur kan 

vi veta vad som är det viktigaste att undervisa gymnasieelever om? Bernt Gustavsson, 

professor inom pedagogisk filosofi, framställer begreppet i Vad är kunskap som att: ”Kunskap 

kännetecknar människans strävan att överleva och skaffa sig ett bättre liv, både individuellt 

och kollektivt” (Gustavsson, 2002:13). Gustavsson framför även en mer specifik 

kunskapsdefinition, nämligen att: ”kunskap börjar med vad vi kan tro, eller hålla för sant” 

(Gustavsson, 2002:31). Utifrån dessa bägge citat inser man vikten vid att människan innehar 

en kunskap som kan få oss att på bästa möjliga sätt bli förberedd för vad världen har att 

erbjuda. I denna bemärkelse är skolan otroligt viktig eftersom den har makten att lägga ribban 

för vad som är viktig kunskap för samhället. 

Komplexiteten för vad som är den viktiga kunskapen är därmed stor och en fråga många 

blivande eller redan verksamma lärare ställer sig är hur de på bästa sätt ska få med så mycket 

som möjligt i sin undervisning. Ett verktyg för att kunna få en bra uppfattning om vilket stoff 

läraren bör använda i sin undervisning är läroboken. Hur mycket man använder sig av den i 

sin undervisning varierar visserligen men den är ändå en bra riktlinje vilken troligtvis många 

lärare idag använder sig av. I denna uppsats kommer jag undersöka en idag tämligen 

bortglömd inriktning inom Religionskunskap, nämligen new age.  

Vid ett tidigare samtal med en verksam lärare om new age-inriktningens vara eller inte 

vara i undervisningen fick jag som svar ”New age, ingår det?”. Denna lärare är inte ensam 

med att tänka på det viset, utan idag är new age-inriktningen en bortprioriterad del av 

gymnasieskolans religionskunskap och behandlas oftast inte förrän i kurs 2. Om man utgår 

ifrån religionshistorikern David Thurfjells Det gudlösa folket (2015) framkommer det att 

Sveriges religiositet har gått från en kristen tradition till den idag mer mystiska nyandligheten. 

Skulle det därmed inte vara rimligt att faktiskt benämna livsåskådningen även inom kurs 1 på 

gymnasiet är en fråga jag ställer mig. Mitt syfte med denna uppsats kommer därför vara att 

undersöka huruvida läroböcker ger möjlighet för läraren att behandla new age och även lägga 

stor vikt vid hur läroböckerna framställer livsåskådningen.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Utgår man från att läroboken är ett viktigt verktyg för att i skolan förmedla rätt sorters 

kunskap, enligt de utformade kursplanerna, är det högst relevant att studera hur olika 

läroböcker presenterar sitt material och om de uppnår kunskapsmålen. Eftersom denna 

problematik är någonting vilket jag som blivande lärare kommer att ställas inför och behöva 

fundera kring är min undersökning högst relevant. Som lärare behöver man ägna en viss tanke 

om hur olika kunskapskällor, som läroboken, används och vad det är för kunskap den faktiskt 

förmedlar. Syftet med denna uppsats kommer således vara att undersöka hur new age 

framställs i fem olika läroböcker skrivna efter Gy11 utkom. New age, vilket även på vissa 

ställen kommer betecknas med begreppet nyandlighet (men likväl innebära samma sak), 

kommer i denna uppsats omfatta den gren härstammande från esoterismen som 

religionshistorikern Olav Hammer framställer i sin bok På spaning efter helheten (2004). 

Begreppet nya religiösa rörelser kommer användas i bemärkelsen när jag diskuterar 

läroböckerna i relation till kursplanen för religionskunskap eftersom det är detta begrepp som 

används i kursplanen. Det fungerar därmed i uppsatsen som ett samlingsbegrepp för många 

andra rörelser vilka kan räknas som nyreligiositet, inte enbart new age.  

 

Frågeställningarna som jag ämnar besvara i denna uppsats kommer därmed vara:  

- På vilket sätt framställs new age i de utvalda läroböckerna efter 2011? Skiljer det sig 

åt mellan böckerna? 

- Vad finns det för problematik med läroböckernas framställning utifrån 

religionsvetenskaplig kring new age? 

- Hur mycket plats får new age i läroböckerna? Finns det några belägg i läroböckerna 

att new age bortprioriteras från undervisningen inom religionskunskap beroende på 

dess utrymme? 

 

1.2 Tidigare forskning 

I artikeln ”Didaktisk textkompetens” redogör Johan Wickström, pedagogisk utvecklare, för 

problematiken kring användandet av läroboken. Undersökningar visar att trots de 

valmöjligheter lärare har vid bestämmandet av olika läromedel så är det fortfarande läroboken 

som är den mest dominerande (Wickström, 2011:157). Wickström framhåller även att inom 

just religionskunskapsämnet är det extra viktigt att lärare vidgar sina perspektiv för vilka 
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texter som används i undervisningen och hur de används. Han menar även att det kan vara 

väldigt diffust att utgå från vad som står i läro- och kursplaner eftersom det inte ger någon 

specifik orientering kring vad det är som lärare ska ta upp i undervisningen. Man bör därför 

inte enbart fokusera på ”kulturarv” utan ta upp och problematisera vad religion egentligen är 

(Wickström, 2011:162 – 163). Här kommer new age in väldigt bra eftersom många människor 

kanske inte associerar mindfulness, chakran och delfinsimning med religionsbegreppet. Det 

kan därmed vara viktigt att faktiskt ge eleverna fakta som kan skapa frågor hos dem.  

I artikeln ”But aren’t cults bad?: Active Learning, Productive Chaos, and Teaching New 

Religious Movements” beskriver vetenskapsmannen och religionsläraren Benjamin E.Zeller 

vilka svårigheter det finns vid ett undervisande om nya religiösa rörelser (E.Zeller, 2015). 

Författaren beskriver hur han ofta får ett tyst mumlande när han frågar sina elever om de vet 

vad nya religiösa rörelser innebär. När han däremot ställer frågan om de kan redogöra för 

begreppet sekter framkommer det betydligt större gehör. Problematiken menar E.Zeller ligger 

i att eleverna ofta redan har förutfattade meningar om vad ”“real” religion or “good” religion 

is, and how to distinguish it from what they generally consider its opposite, a cult” (E.Zeller, 

2015). Eleverna bär därmed med sig ett mönster kring vad religion egentligen innebär vilket 

skapar en problematik när man diskuterar religion som inte är av den traditionella formen utan 

som istället sticker ut. Detta går utan tvekan även applicera på den svenska 

religionsundervisningen där mestadels av kursplanen idag lägger sin vikt vid kristendomen 

istället för att bredda religionsbegreppet.  

I kandidatuppsatsen ”Nyreligiösa rörelser – ett andligt smörgåsbord?” (2015) gör Anton 

Amundsson och Jesper Göransson en undersökning kring vad som tas upp under bemärkelsen 

nya religiösa rörelser i sex olika läroböcker, tre från läroplanen Lpf94 och tre från Gy11 

(Amundsson, Göransson, 2015:6). Författarna gör således även de en läromedelsanalys men 

fokuserar mer på begreppet nya religiösa rörelser än just new age. Amundsson och Göransson 

kommer i sin diskussion fram till att det är en bristande framställning av nya religiösa rörelser 

i de studerande läroböckerna. De menar att det är en homogen bild som framförs med ett 

bristande språk och att nyreligiösa rörelser i böckerna jämförs med sekter – vilket kan vara en 

farlig formulering. Rörelser vilka kan räknas till formuleringen nyreligiösa rörelser är bland 

annat, enligt författarnas undersökning, new age och modern asatro. Avslutningsvis hävdar de 

att det är viktigt att lärarna inser problemen kring användandet av läroboken och att det är 

väsentligt att man funderar över detta (Amundsson, Göransson, 2015:40 – 43).  

Även Andreas Backström undersöker i kandidatuppsatsen ”Livsåskådningar i 

religionsundervisningen” (2009) hur livsåskådningsbegreppet presenteras i läroböcker skrivna 
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under 1994 års läroplan. Det Backström valde att studera var vilka olika åskådningar som 

presenteras under avsnittet, hur mycket utrymme det får i böckerna och om man kan finna 

någon definition av livsåskådning (Backström, 2009:6). Författaren gör därmed en studie 

vilken rör sig kring en annan läroplan än den jag själv gör en undersökning om men det kan 

ändå vara intressant att se hur det beskrivs i tidiga läroböcker. Något min blick föll på var att 

författaren använt sig av Religion och sånt men även boken Religion och sammanhang, två 

böcker även jag använde mig av. Det är dock två tidiga upplagor av Rings böcker och de är 

skrivna 2001 respektive 2004. Backström redogör för i sin bok hur många sidor som berör 

livsåskådningar vilket är tre sidor i den ena och endast en sida i den andra boken (Backström, 

2009:22).  

Författaren framkommer slutligen till att de två ovan benämnda läroböckerna inte når upp 

till kunskapskraven för vad läroplanen tar upp om olika livsåskådningar. Det är ett alldeles för 

tunt material kring olika livsåskådningar. Författaren redogör för hur stort utrymme som ges 

till kristendomen jämförelsevis med alternativa livsåskådningar och där kan urskiljas en 

skillnad på ungefär 30 sidor (Backström, 2009:22). Det verkar därmed som att alternativa 

livsåskådningar, eller religioner, får backa undan för de olika världsreligionerna i många 

läroböcker. Backström redogör för detta i sin slutsats där han menar att kristendomen ges en 

helhetsbeskrivning medan alternativa livsåskådningar bara beskrivs väldigt ytligt (Backström, 

2009:42). 

Av den tidiga forskningen kan därmed några slutsatser dras. Dels att läroboken idag 

fortfarande utgör den största kunskapskällan för den gymnasiala undervisningen. Därmed bör 

lärare lägga tid på att välja ut en bra lärobok som ger en allsidig och bred bild, inte bara om 

världsreligionerna utan även om alternativa livsåskådningar. Båda kandidatuppsatserna som 

tagits upp framför en komplexitet eftersom deras resultat pekat på en bristande framställning 

av just alternativa religioner i de undersökta läroböckerna. Det finns således redan en 

problematik kring vad, hur och på vilket sätt man som verksam lärare ska ställa sig till sitt 

läromedel.  

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

Som utgångspunkt för arbetet har jag valt att använda mig av Thurfjells Det gudlösa folket 

(2015). I boken beskriver han religiositeten hos de postkristna svenskarna och hur Sverige har 

gått från att vara ett kristet land till att bli mer och mer sekulariserade för att slutligen 

ifrågasätta det påståendet. Han menar att:  
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I fråga om tro och livsåskådning har alltså svenskarna genomgått en förändring bort från 

institutionaliserad kristendom och dess dogmer, men de har inte lämnat ett religiöst sätt att tänka 

kring tillvaron. En entydig sekulariseringsprocess går alltså inte att urskilja på detta område. 

(Thurfjell, 2015:27) 

 

Svensken har därmed inte genomfört den s.k. sekulariseringen utan istället lagt sin religiositet 

på ett annat ställe än tidigare. Larry Shiner, professor inom filosofi, historia och konst, 

beskriver i sin artikel ”The concept of secularization in empirical research” (1967) 

sekularisering utifrån sex olika punkter. Dessa punkter framställs i Religionssociologi av 

Inger Furseth, sociolog och forskare, och Pål Repstad, professor inom religionssociologi, som 

att: religionens innehåll förändras och blir mer världsligt, religionen blir mer inåtvänd, 

religiösa institutioner förlorar sin religiösa prägel, världen avsakraliseras, värderingar byts ut, 

handlingar motiveras genom förnuftet och slutligen förlorar tidigare accepterade institutioner 

sin betydelse (Furseth, Repstad, 2003:109). Religionen tappar helt enkelt makt över samhället. 

Enligt Shiners modell skulle sekulariseringen därmed innebära att kristendomen, som tidigare 

varit en accepterad institution i Sverige, tappar sin betydelse. Thurfjell menar istället att 

svensken fortfarande har en viss trofasthet gentemot kyrkliga institutioner men inte särskilt 

mycket mot just den kristna religiösa praktiken utan är mer inriktade mot en ”starkt 

individualistisk men likväl andligt orienterad livsåskådning” (Thurfjell, 2015:28).  

Trots tidiga undersökningar kring sekularisering har det framkommit, precis som 

Thurfjell menar, att religionens inflytande inte egentligen minskat utan snarare bara ändrat 

form. Istället för att vända sig till en institutionaliserad och organiserad kyrkotillhörighet 

väljer man idag istället en mer individanpassad religiositet. Religion blir istället kopplad till 

människans vilja att förverkliga sig själv och till hennes välmående (Thurfjell, 2015:32).  

Enligt Thurfjell har religiositeten således inte försvunnit från svenskarnas liv utan, som 

nämnts, istället ändrat form. Religiositeten har tagit form av en privatreligiositet vilken finner 

sina rötter i den esoteriska ådran i vilken new age härstammar. Thurfjell sätter esoterism som 

ett paraplybegrepp i vilken vi kan finna nyandlighet, mystik, ockult och övernaturliga 

företeelser (Thurfjell, 2015:116). Thurfjell menar att new age idag finns överallt i det 

vardagliga livet – i populärkulturen genom böcker och film, på internet och i veckotidningar. 

Människan möts ständigt av metoder för att kunna uppnå det som tidigare benämndes som 

självförverkligande (Thurfjell, 2015:117). Vi uppmanas genom veckotidningarna i mataffären 

att ta hand om vår hälsa genom att minska stress med hjälp av meditation, yoga och 

mindfulness och inte heller ovanligt är det att bemötas av inredningstidningar vilka redogör 

för bästa sättet att inreda hemmet till förmån för energier.  
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New age-fenomenet finns således i vardagen utan att det kanske reflekteras över. 

Thurfjell tar upp en kvinna, Sanna, som exempel. Sanna anser att hon inte själv är troende 

men kan däremot associera till andlighet och anser det vara spännande att bli spådd. Efter att 

hennes farmor dog har Sanna även upplevt att hon kommit till henne vid svåra stunder och 

gett tröst (Thurfjell, 2015:116). Sanna är ett bra exempel på hur den personliga upplevelsen av 

övernaturliga ting numera tar plats, vad som är intressant att notera är även det faktum att 

Sanna inte själv anser sig vara religiös. Thurfjell skriver: ”De befinner sig i gränslandet för 

vad de flesta sekulariserade svenskar öppet kan stå för eller tala om: astrologi och horoskop, 

vardagsvidskepelse, döda släktingar som besöker en i drömmarna, andar och spöken, 

småknytt i skogen, en känsla av mystik närvaro i naturen” (Thurfjell, 2015:125). Han menar 

att eftersom det inte är en institutionellt organiserad verksamhet utan snarare bygger på 

upplevelser och tankar hos utövaren vilka ”saknar oftast koppling till en tydlig dogmatik” är 

det svårt att helt sätta fingret på vad som är religiöst beteende eller inte. Man befinner sig 

nästan på gränsen till en låtsasvärld (Thurfjell, 2015:125).  

Professor Wouter Hanegraaff beskriver esoterism som en slags skräpkorgskategori och 

att dess idéer har en negativ klang jämförelsevis med de ”seriösa” religionerna, kristendomen 

bland annat (Hanegraaff, 2013:4). Applicerar vi Hanergraaffs resonemang på situationen i 

Sverige, kan vi förvänta oss att esoterism utgör en tämligen bortglömd del av den svenska 

religiositeten. Varför behövs då esoterism i samhället? Thurfjell sammanfattar det genom att 

skriva: ”Kanske kan esoterismen i modern västerländsk kultur också ses som ett försök att 

motverka den existentiella hopplöshet som modernitetens avförtrollning kan upplevas 

innebära” (Thurfjell, 2015:128).   

Sammanfattningsvis redogör Thurfjell för ett Sverige som inte längre är intresserad av 

den traditionella religionen utan numera eftersöker (kanske utan att reflektera över det) en 

mer öppen och individuell religiositet. Han menar att Sverige har sekulariserats, men att 

istället för att religionen helt försvunnit har det tagit en ny form. Precis detta hävdar även 

Furseth och Repstad genom att referera till Mary Douglas som har en teori kring att 

sekulariseringen inte innebär att religionen försvinner eller komma försvinna i takt med 

modernisering utan att det, precis som i det svenska fallet, kommer anta en ny skepnad 

(Furseth, Repstad, 2005:116). Människor dras således idag till mer mystiska företeelser 

framför de traditionella världsreligionerna och där passar new age väl in. Den teoretiska 

utgångspunkten vilken har presenterats framför således en ny bild av Sveriges religiositet i 

vilken new age tar en relativt stor plats.   
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1.4 Metod  

I denna studie kommer jag använda mig av en kvalitativ innehållsanalys. Men precis som när 

det kommer till de flesta undersökningar där metoden är att tolka texter kan det vara svårt att 

vara helt objektiv eftersom människan ständigt tar in och tolkar information utefter tidiga 

erfarenheter. Lennart Hellspong, professor inom retorik, summerar detta bra i boken Metoder 

för brukstextanalyser där han skriver: ”Att läsa är att tolka, att söka en mening hos orden” 

(Hellspong, 2001:13). För att undvika ett par alltför subjektiva glasögon använder jag mig av 

teman när jag analyserar läroböckerna, dessa teman redogörs utförligare under resultatdelen 

av uppsatsen.   

1.4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Forskningen kring lärobokens upplägg, existens och användningsområde kan enligt Niklas 

Ammert, docent i historia, i boken Att spegla världen (2011) delas in i tre olika perspektiv: ett 

processuellt perspektiv, ett strukturellt perspektiv och ett funktionellt perspektiv (Ammert, 

2011:28). I det funktionella perspektivet studeras vad det är läroboken förmedlar och hur det 

tas emot av läsaren (Ammert, 2011:33ff). Det är detta perspektivet jag har under analysen av 

läroböckerna eftersom syftet är just att se vad det är böckerna tar upp om new age och hur de 

tar upp det. Detta påverkar i sin tur hur läsaren mottar informationen.  

Helge Ostbye, professor inom medievetenskap, m.fl. beskriver i boken Metodbok för 

medievetenskap (2004) textanalysen på ett liknande sätt som Hellspong gör. De menar att en 

textanalys är en metod som kan användas när man vill besvara frågor om en text. De framför 

även en specifik textanalys vilken kallas för innehållsanalys (Ostbye m.fl. 2004:62 – 64). 

Denna analys kommer användas för att komma fram till ett resultat i min undersökning. Mer 

specifikt kommer att jag använda mig av en kvalitativ innehållsanalys. Med kvalitativ metod 

menas att man vill beskriva någontings, i detta fall läroböckers, egenskaper (Larsson, 1986:7 

– 8). Staffan Larsson framhåller att ”Kvalitativ metod är alltså systematiserad kunskap om hur 

man ska gå tillväga när man ska gestalta något” (Larsson, 1986:7). 

Kristina Boréus, professor inom statsvetenskap, och Göran Bergström, universitetslektor 

inom statsvetenskap, beskriver i artikeln ”Innehållsanalys” att en kvalitativ innehållsanalys är 

en metod för att ”på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll” (Boréus, Bergström, 

2012:50ff). I denna undersökning kommer analysen därmed gå ut på att sammanställa 

textinnehållet i de fem utvalda läroböckerna för att slutligen kunna dra en slutsats om 

innehållet. Ostbye m.fl. framhåller att ett verk är en betydelsehelhet och att man därför måste 

titta på alla delar för att förstå sammanhanget (Ostbye m.fl. 2004:65).  
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1.4.2 Hur metoden kommer användas 

Utgångsmetoden för denna undersökning kommer att vara, som beskrivits, en kvalitativ 

innehållsanalys. Den är kvalitativ eftersom den riktar sig till ett specifikt innehåll, syftet är 

således inte att samla in en större mängd data utan att dra slutsatser om egenskaperna i de 

utvalda läroböckerna – inriktad på ett särskilt område, new age. Jag kommer utgå från några 

olika frågor vid analysen precis som Ostbye m.fl. beskriver att en innehållsanalys går till. De 

menar att man genom en innehållsanalys kan besvara frågor om en text, vilket i detta fall är 

hela syftet med min uppsats (Ostbye m.fl. 2004:62 – 64). De frågor vilka jag tenderar utgå 

från är de frågor som presenterades i avsnittet ”Syfte och frågeställningar”. Jag har valt tre 

olika teman; kapitlets placering, omfång och innehåll. Dessa valdes eftersom jag tror mig 

kunna dra intressanta slutsatser utifrån hur mycket plats new age får i läroböckerna, om 

innehållet stämmer överens med Hammers definition och hur kapitlet är uppbyggt av 

läroboksförfattarna.  

 

1.5 Material  

Det material jag kommer använda mig av i innehållsanalysen är fem olika läroböcker, alla 

skrivna efter införandet av den nya läroplanen 2011. Anledningen att dessa böcker valdes 

beror till största del på att jag ville komma med en ny och applicerbar analys av läroböckernas 

innehåll. Böckerna plockades från en gymnasieskola i Växjö och är alla därmed aktivt 

använda. Man hade givetvis kunnat göra en större undersökning kring vilka böcker som 

används mest inom religionskunskap för att undersökningen skulle vara mer legitim. Men jag 

är sedan tidigare praktikperioder redan bekant med tre av läroböckerna och har använt alla tre 

i min undervisning. Jag har även diskuterat både för- och nackdelar med dessa böcker med 

mina handledare och kan därmed vara säker på att de används idag. Således är det bara två av 

de studerade läroböckerna som har valts slumpmässigt. Men eftersom de fanns på skolan tar 

jag för givet att de används i undervisningen. De böcker som ska studeras är: 

• Religion och sånt (2013) skriven av Börge Ring 

• En människa, tusen världar (2015) skriven av Robert Tuveson 

• Söka svar (2013) skriven av Leif Eriksson och Malin Mattsson Flennegård 

• Religion och sammanhang (2013) skriven av Börge Ring 

• Under samma himmel (2013) skriven av Ola Björlin och Ulf Jämterud 
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Som man även kan se har jag valt att använda mig av två böcker skrivna av Börge Ring. Detta 

var inte meningen till en början men gav ändå en intressant twist till mitt resultat eftersom 

böckerna sig väldigt mycket åt i både innehåll och sidantal. Boken Religion och sammanhang 

(2013) sträcker sig även till kurs 2 i religionskunskap medan Religion och sånt (2013) endast 

förhåller sig till kurs 1, vilket kan förklara varför de skiftar till innehållet.  

Förutom läroböckerna kommer jag använda mig av Olav Hammers, professor inom 

religionshistoria vid Syddansk Universitet i Odense, På spaning efter helheten (2004) för att 

skapa en någorlunda ledande new age-definition. Hammer skisserar i sin bok upp en väldigt 

detaljerad bild av new age där han både beskriver dess historia, vad new age är, hur new age 

tar sig uttryck i samhället och varför det har kommit att bli så populärt. En annan bok vilken 

kommer ligga i centrum för mitt resultat är David Thurfjells Det gudlösa folket (2015). 

Thurfjell, en religionshistoriker och professor vid Södertörns högskola, beskriver i boken hur 

det kommer sig att svenskarna idag kallas för världens mest sekulariserade folk. Han 

diskuterar begreppet sekularisering i en kritisk bemärkelse där han ifrågasätter huruvida 

svenskarna verkligen är sekulariserade med bakgrund mot new age-fenomenet (Thurfjell, 

2015). En intressant bok vilken ger en förklaring till varför min undersökning är viktig. I 

övrigt kommer jag även att stödja mig på hur läroplanen (Gy11) ser på new age.  
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2 Bakgrund 

2.1 New age enligt Hammer 

I boken På spaning efter helheten framställer Olav Hammer hur new age-fenomenet tagit 

över stor del av den svenska religiositeten (2004). Utan att tänka på det cirkulerar idag 

begrepp som meditation, akupunktur, healing, horoskop och energier i både morgontidningen, 

reklambladet från IKEA och på internet. Många människor stöter således på det som idag 

kallas för new age utan att egentligen reflektera över det. Kanske brukar man även använda 

uttryck som ”jag känner lite negativa energier från dig just nu” eller ”vad står det i mitt 

horoskop idag?”. Men vad är egentligen new age och varför finner så många människor det 

intressant?  

Hammer beskriver som en tro bestående av övernaturliga varelser vilka kontaktar vissa 

människor, osynliga och omätbara energier som cirkulerar samt genomsyrar kosmos men 

även att vissa djur kan ha andliga egenskaper. Det finns ett stort och brett utbud av vad som 

kan räknas till new age och ibland beskriver man det som ett enda stort smörgåsbord där alla 

själva väljer vad man vill ha (Hammer, 2004:18 – 19). Hammer ger även några mer konkreta 

exempel på saker som går att finna i en ”new age-bokhandel”: 

 
Astrologi, Bachs blomsterterapi, chakrabalansering, delfinsimning, energimassage, färgterapi, 

healing, irisdiagnostik, jordstrålning, klärvoajans, magi, naturmedicin, parapsykologi, reiki, 

slagrutor, tarotkort, UFO:n, visualiseringar, yoga, zonterapi, änglar. (Hammer, Olav, På spaning 

efter helheten, 2004:18) 

 

New age är således, precis som ovan nämnts, ett samlingsbegrepp för en rad med olika 

komponenter vilka tillsammans kan finnas under taket av andlighet och de kosmiska 

energierna. Eftersom det är en mer öppen och fri tolkning än hur man kanske normalt 

uppfattar olika religioner finns det större utrymme för människan att anpassa det religiösa 

utövandet till en grad som passar dem. Människan, menar Hammer, är en sökande varelse 

som ständigt arbetar med sitt personliga projekt, livet, och att lära känna sitt inre jag har blivit 

en stor del av det som idag benämns som new age (Hammer, 2004:313 – 314).  

New age går därmed att koppla till begreppet privatreligiositet vilket tas upp av Lena 

Löwendahl i boken Religion i Sverige. Detta hänvisas till de människor som själva väljer sina 

trosföreställningar och inte skyltar med dessa offentligt (Löwendahl i Svanberg & 

Westerlund, 2011:29 – 32). Genom att människorna själva väljer vad de tror på är 

individualism och den fria tanken nära anslutet till privatreligiositeten som idag präglar en 
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stor del av den svenska religionsutövningen (Löwendahl i Svanberg & Westerlund, 2011:29 – 

32).  

I dagens samhälle där religiositet har fått en viss negativ klang, kyrkan har tappat 

inflytande och Sverige har börjat propagera sig som ett sekulariserat land kan man dock finna 

att new age tagit stort fäste. Hammer redogör för en studie i vilken forskare undersökt hur 

utbrett fenomenet är i Sverige. I studien framkom att hela 77 procent, tre fjärdedelar, av de 

svenska ungdomarna trodde på någon form av varsel. Författaren skriver även att: ”Man hör 

ibland att Sverige är ett alltigenom sekulariserat land. Sjödins undersökning visar hur föga 

sekulära vi egentligen har blivit. Det är snarare föremålet för tron som skiftat: inte Jesus och 

bibeln utan andar och stjärntydning” (Hammer, 2004:28). Religiositeten har med andra ord 

inte minskat utan istället, som Hammer antyder, tagit en annan inriktning.  

Att new age har kunnat befästa sina rötter i samhället kan bero på att det lockar den nya, 

självständiga, sökande människan. Utövaren kanske istället kallar sig själv för ”sökare” och 

detta är ett begrepp som inte minst cirkulerar mycket i olika medier (Hammer, 2004:24). Det 

är följaktligen inte sällsynt att utövare skyler över sin religiositet och istället använder 

begrepp som andlighet eller att ”söka sitt inre jag” som ett personligt projekt och som en 

täckmantel för den s.k. religiositeten. Människan har idag mer möjlighet att vara funderande 

och prova sig fram i livet än tidigare och därmed menar Hammer att new age ger utrymme för 

detta nya behov (Hammer, 2004:313). New age passar således in i det moderna samhälle som 

idag har uppstått och frågan är därför om det inte bör få mer utrymme i 

religionsundervisningen.  

Intressant att notera är att den tidiga upplagan av På spaning efter helheten (1997) 

innehåller ett avsnitt om ”Häxor, wicca och nyhedendom” som helt har uteslutits ur den nya 

upplagan (vilken jag utgått från ovan). Även avsnittet som heter ”New Age och sekter” från 

den tidiga upplagan har tagits bort. Har det uteslutits på grund av platsbrist eller för att 

Hammer helt enkelt ändrat sin bild av vad som bör benämnas ihop med new age? Frågan är 

omöjlig att besvara men leder trots det till att läsaren förutsätter att Hammer helt enkelt tagit 

ett aktivt val att ta bort dessa två avsnitt.  
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2.2 Studiet av läroboken 

””Filosofins första fråga”, säger Immanuel Kant är: ”Vad kan vi veta?” Läroplansteorins första 

fråga är: ”Hur ska vi organisera vårt vetande – så att vi kan lära ut det?” Varje svar på denna 

fråga sammanhänger med hur vi uppfattar både vad vi kan veta och vad som är värt att veta”. (P. 

Lundgren, 2014:139)  

 

På 1700-talet funderade Immanuel Kant över begreppet kunskap och ställde den intressanta 

frågan om vad vi egentligen kan veta. Detta är värt att ägna en tanke åt även i diskussionen 

kring lärobokens upplägg. Trots att man i dagens samhälle har en otrolig närhet till olika 

medier menar Ammert att läroboken fortfarande är det mest dominerande läromedlet 

(Ammert, 2011:26). Ammert beskriver läroboken som ett rättesnöre att förhålla sig till som 

lärare. Trots olika elevgrupper och deras tidigare kunskaper samt erfarenheter går det alltid 

vända sig till läroboken för att få en uppfattning om vad man bör ta upp i undervisningen. 

Författaren menar att även om man som lärare tar ett aktivt avstånd från läroboken är även 

detta ett sätt att förhålla sig till boken (Ammert, 2011:26). Det är således eftersträvansvärt att 

läroboken tar upp det viktigaste inom religionskunskap på ett rimligt sätt.  

 

2.3 Människans uppfattning om världen 

Bernt Gustavsson framför en intressant bild av fenomenet som vi kallar kunskap i boken Vad 

är kunskap? (2002). Vår kunskap, menar författaren, har formats efter vår sociala tillvaro i 

livet. Han menar att man kan likna det vid att vi har blivit nedsänkta i en grop som formats 

beroende på erfarenheter och därigenom skapat uppfattningar, kunskaper och även fördomar 

(Gustavsson, 2002:111). Vi är redan på förhand sorterade i fack där vi växer upp och där 

traditioner ”utövar ett slags auktoritet över oss, så att vår omvärld inte kan tolkas och förstås 

hur som helst. Det är på förhand givet” (Gustavsson, 2002:112). Människan skapar således 

kunskap genom dess egna levnadsvillkor och en viktig uppgift i skolan bör kanske därför vara 

att försöka bryta detta mönster. Att utmana elevernas tankesätt snarare än att undervisa om det 

de redan är uppvuxna i.  
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2.4 Läroplanens syn på kunskap 

”Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för 

att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper” (Skolverket 2011:6). Skolverket 

indikerar nästan omedelbart med detta citat i läroplanen för gymnasieskolan att 

huvuduppgiften för skolan är att förse eleverna med olika sorters kunskaper. Under 

kunskapsavsnittet framkommer även att varje elev ”har förmåga att kritiskt granska och 

bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika 

livsfrågor och värderingsfrågor” (Skolverket, 2011:10). Alla elever ska således tilldelas 

förutsättningar för att kunna sätta sig in i dagens samhälle, vad som utformar den och hur det 

egentligen framställs i exempelvis media. Under kunskapsavsnittet framkommer även att alla 

elever: ”har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och 

västerländska kulturarvet” (Skolverket, 2011:10).  

Om man hoppar fram och ser vad det står i läroplanen för Religionskunskap framställs 

inte new age som en utsedd punkt att behandla i kurs 1 utan det står istället i ämnets syfte att: 

”De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och 

trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och 

leva” (Skolverket, 2011:137). I religionskunskap 2 framkommer att det centrala innehållet ska 

behandla: 

• Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för 

förhållande till världsreligionerna 

• Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa 

trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald (Skolverket, 2011) 

New age som begrepp tas därmed inte upp någonstans i läroplanen men skulle kunna räknas 

in i begreppet nyreligiösa rörelser alternativt inom privatreligiositet. Vad som här blir 

problematiskt är det faktum att de flesta gymnasieelever endast läser kurs 1 och skulle därmed 

inte få chansen att studera dessa nya religiösa rörelser vilka framförs i kurs 2 om läraren inte 

väljer att undervisa om det som en livsåskådning i första kursen. Läroplanen lägger 

följaktligen inte någon fokus på new age i läroplanen för religionskunskap på gymnasienivå. 

Hittills har således kunnat urskiljas att new age inte existerar som begrepp i läroplanen 

men att det skulle kunna räknas in under punkterna om nya religiösa rörelser alternativt 

privatreligiositet. Redan från början har new age det därmed kämpigt att kriga sig in i 

undervisningen, trots dess stora inflytande i samhället.  
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3 Resultat 

3.1 Beskrivning av läromedelsanalysen 

För att kunna genomföra min kvalitativa innehållsanalys av läroböckernas framställning av 

new age valde jag att arbeta utifrån tre olika teman: kapitlets placering, kapitlets omfång och 

kapitlets innehåll. Dessa teman valdes eftersom det underlättade vid själva läsningen av 

läroböckerna, det vill säga hur jag skulle arbeta med texten. Det första jag gjorde vid analysen 

var således att undersöka var i boken new age tas upp, vilka olika underrubriker som finns, 

om det tas upp någonting mer än new age under rubriken och slutligen hur författarna 

beskriver det. Således valde jag att inte fokusera på språket eller detaljer i läroböckerna utan 

undersökte själva innehållet.  

 

3.2 Kapitlets placering 

Vad som märktes ganska snabbt när jag ögnade igenom läroböckerna var att kapitlena 

innehållande new age konsekvent låg sist (eller näst sist) i böckerna. Vad som var lite 

förvånande var dock att det ändå gavs ganska stort utrymme, större än vad jag från början 

trodde. I boken Söka Svar (2013) av Eriksson och Mattsson Flennegård var kapitlet döpt till 

”Nyandlighet”. Religion och sånt (2013) och Religion och sammanhang (2013) kallades 

kapitlet för ”Nya religiösa rörelser”. Även i boken Under samma himmel (2013) var kapitlet 

döpt till ”Nya religiösa rörelser”. Boken En människa, tusen världar (2015), vilken sträcker 

sig till religionskunskap 1, stack ut mest eftersom det inte gick att hitta någonting alls om new 

age i den. Den fokuserade istället på de fem världsreligionerna. Av de fem läroböckerna som 

har studerats är det således bara en av dem som inte tar upp någonting alls om new age-

inriktningen.  

Vad som här är intressant är dels att de läroböcker som tar upp new age väljer att lägga 

avsnittet sist av alla men även att det är en av böckerna som helt har uteslutit inriktningen. 

Resultatet bekräftar utgångspunkten som fanns från början – att new age är en tämligen 

bortglömd religiositet som stoppas undan i slutet eller som helt uteslutits (vilket inte är helt 

orimligt eftersom begreppet saknas i läroplanen). Läroböckerna tar på så vis ställning till att 

new age inte är det som bör prioriteras i undervisningen men tar trots det upp mer än väntat 

kring inriktningen. En annan förklaring skulle dock vara att författarna valt att placera 

kapitlen i kronologisk ordning med hinduism och buddism först, sedan judendom, 

kristendomen osv. Mer om innehållet kommer att redovisas nedan.  
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3.3 Kapitlets omfång 

Precis som beskrivits framgick under analysen att new age trots dess frånvaro både från 

läroplanen för religionskunskap 1 ändå får visst utrymme i läroböckerna. En människa, tusen 

världar var den enda läroboken som inte alls tog upp new age men den tar heller inte upp 

några andra specifika livsåskådningar utan nämner bara kort feminismen, humanismen och 

ekosofin (Tuveson, 2015:22). Boken fokuserar istället på de fem världsreligionerna. Den 

läroboken kommer jag från och med nu lämna eftersom den inte längre tillför någonting till 

undersökningen förrän i analysen. 

 

 
Figur 1: Hur stort utrymme kapitlen innehållandes new age får i läroböckerna. 

 

I tabellen ovan redovisas hur mycket plats kapitlen innehållande new age får i läroböckerna. 

Jag studerade kapitlen vilka innehöll new age eftersom det visade sig att det inte fanns ett helt 

enskilt kapitel om new age. Tabellen är dock en aning missvisande eftersom det egentligen 

ska stå ”New age-kapitlets antal sidor”. Hela kapitlet fokuserade därmed inte enbart på new 

age utan blandade även in andra alternativa religioner, vilket kommer redovisas inom kort. 

Söka svar (2013) innehöll mest på 48 sidor och på 11 % av bokens totala innehåll. 

Religion och sånt (2013) innehöll 22 sidor och 10 % medan Religion och sammanhang (2013) 

innehöll 31 sidor och utgjorde därmed 8,9 % av boken. Under samma himmel (2013) bestod 

av 36 sidor vilket kan tyckas vara mycket men eftersom den i övrigt var väldigt tjock utgjorde 

sidorna endast 6,7 % av bokens innehåll. Resultatet visar att antal procent innehållande 

nyreligiositet inte skiljer sig något större böckerna emellan om man bortser från boken En 

människa, tusen världar (2015).  

Under analysen fann jag några intressanta aspekter av just böckernas inledning till delen 

om new age. De flesta av böckerna beskrev new age som en ny inriktning vilken har kommit 

att tilltala många människor. Nedan följer utvalda citat: 
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Andligheten finner nya vägar och de rörelser som på 1970-talet benämndes nya religiösa rörelser 

är inte längre nya, och de har fått fäste i det allmänna tänkandet och utövar ett inflytande som 

kan vara svårt att se vid en första anblick. (Ring, Börge, Religion och sånt 2013:196) 

 
Religionsutövningen i vår västerländska del av världen, präglad av kristendom, känns för många 

främmande och omodern. Den sekulariserade människan vill vara fri från auktoritet och från en 

andlighet som reglerar moral och vardag. Behovet av religionen finns dock kvar. (Mattsson 

Flennegård, Malin, Söka svar, 2013:358) 

 
Samtidigt som religionens inflytande i samhället minskade kunde man se ett nyvaknat intresse 

för alternativ andlighet från 1960-talet och framåt. […] Undersökningar har visat att många 

svenskar idag inte vill kalla sig religiösa men att de däremot ser sig som andliga, vilket tyder på 

en viss öppenhet och intresse för företeelser som traditionellt sett har räknats till religionens 

område. (Björlin, Ola & Jämterud, Ulf, Under samma himmel, 2013:387 – 388) 

 

Det som hänt under det senaste årtiondet är att den nyandlighet, som tidigare stod i opposition 

till det etablerade samhället, numera finns mitt i samhället. Mindfulness kan utan vidare 

presenteras som ett led i stresshantering. Yoga erbjuds på många arbetsplatser. (Ring, Börge, 

Religion och sammanhang, 2013:307) 

 

Vad som framkommer av ovanstående citat är en någorlunda liknande definiering av platsen 

new age antar i samhället. Författarna trycker på hur människan gått från kristendomen och 

andra världsreligioner till att söka efter en mer individanpassad religion, där new age passar 

väldigt bra in. Alla trycker således på hur viktig den andliga fåran innehållande new age har 

blivit i samhället idag. New age har fått fäste i ett sekulariserat samhälle där religionen inte 

längre ska spela någon roll i livet. New age, enligt läroböckerna, ger människor en chans att 

gå ifrån den tidigare institutionella religionen till en mer privat religion vilken passar in i 

samhället mer idag. Citaten visar även en medvetenhet som inte bara understryker 

nyandlighetens egentliga innehåll utan hur det tar sig utrymme i samhället.  

 Något som blir tydligt när man jämför böckernas innehållsförteckning för kapitlen är att 

de är ganska lika. Alla författare använder sig av begreppen ny tid, New age och nya rörelser 

med gamla rötter på ett eller annat sätt. Författarna framställer således new age som en ny 

religiositet som fokuserar på nya vägar att nå frälsning men lägger samtidigt betoningen på att 

det härstammar från gamla anor. I alla böcker förekommer även någon slags rubrik för sekter 

och i Rings två böcker förekommer även begreppet satanism. Författarna verkar därmed vara 

relativt eniga om vad som bör tas upp under new age-rubriken.  
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 Vad som är spännande att notera är vilka mer underrubriker det finns under kapitlen. I 

boken Söka svar heter kapitlet som tidigare nämnts ”Nyandlighet” men författaren väljer inte 

att enbart ta upp new age, nyhedendom, schamanism, yin och yang vilka alla kan räknas till 

någon form av andlig utövning. Utan författaren har valt att under kapitlet även ta upp bland 

annat olika sekter som exempelvis Jehovas vittnen, Scientologikyrkan, mormonerna och 

Bahai (Mattsson Flennegård, 2013:376ff). Liknande upplägg har övriga läroböcker där de 

blandar new age med sekter, men eftersom kapitlen där istället heter ”Nya religiösa rörelser” 

fungerar det bättre eftersom det begreppet ger möjlighet för en mer öppen tolkning än vad 

”Nyandlighet” gör. Man kan dock finna det en aning märkligt att sekter som i högsta grad har 

en religiös institution och gemenskap blandas med new age som istället betonar den privata 

religiositeten.  

 I boken Religion och sammanhang (2013) och Religion och sånt (2013) heter ett kapitel 

”Esoteriska rörelser och satanism” där Ring redogör för ockulta rörelser inom esoterismen 

som rörelsen Dragon rouge. Att Ring inte benämner begreppet esoterism förrän efter new age 

och istället i sällskap av satanismen kan tolkas som att han inte räknar new age till 

esoterismen. Hans kapitel uppfattas som något förvirrande eftersom underrubrikerna är många 

och korta samt att han blandar in så många olika inriktningar. Söka svar (2013) framställs som 

mer genomtänkt eftersom texten följer en röd tråd genom kapitlet och övergår från new age 

till nyhedendom till nya religiösa rörelser inom hinduismen för att slutligen hamna i sekter 

med bakgrund i kristendomen (Jehovas vittnen, Scientologerna exempelvis).   

 Under samma himmel (2013) benämner i början av kapitlet nyandlighet och sekularism 

för att sedan övergå till olika sekter. New age hamnar sist. Björlin och Jämterud beskriver i 

början på kapitlet new age som ett samlingsbegrepp för nyandliga rörelser men går sedan 

ifrån det och beskriver nya religiösa rörelser, där olika slutna rörelser (sekter) tas upp. Det blir 

ett slags samlingsbegrepp för olika alternativa rörelser som varken kan placeras under 

världsreligionerna men som inte heller står för sig själva.  

 Söka svar (2013) har en rad med instuderingsfrågor i slutet av kapitlet vilka berör både 

new age, nyhedendom, nyschamanism, olika sekter som Jehovas vittnen och Bahai. Mattsson 

Flennegård blandar därmed inte bara olika inriktningar i samma kapitel utan väljer även att 

lägga alla instuderingsfrågorna på samma ställe. Ring väljer istället att efter varje underrubrik 

ha instuderingsfrågor. Frågor om new age blandas därmed inte på samma sätt med sekter utan 

Ring skapar istället en viss distans dem emellan. I Under samma himmel (2013) förekommer 

inga instuderingsfrågor alls, varken i den löpande texten eller i slutet av kapitlet.   
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 Man skulle kunna dra en slutsats som innebär att avsnitten som behandlar new age inte 

endast håller sig till den andliga formen utan breddar beteckningen genom att även beskriva 

sekter och andra religiösa rörelser vilka på ett eller annat sätt härstammar från 

världsreligionerna. New age är därmed inte ett fristående kapitel utan blandas med annan 

religiositet. Materialet visar således på att även om kapitlen där new age tas upp är relativt 

långa och får en oväntat stor plats (om man ser till läroplanen) är själva omfånget inte särskilt 

brett eftersom det inte enbart fokuseras på new age (om man utgår från Olav Hammers nyare 

upplaga av boken). Författarna väljer att dels nämna sekter men även andra rörelser vilka 

härstammar från religioner som kristendom och hinduism.  

 Alla böckerna har olika styrkor och svagheter. Rings böcker är väldigt översiktliga och 

man får som läsare ingen djupgående fakta. Mattson Flennegårds bok är mer djupgående men 

blandar samman sina instuderingsfrågor vilket gör att läsaren kanske uppfattar att new age till 

viss del hänger ihop med kristna sekter som Jehovas vittnen. Björlin och Jämteruds bok 

fungerar bara som ett uppslagsverk med mycket fakta men innehar därför inga 

instuderingsfrågor. Den, precis som övriga, blandar new age med andra alternativa religioner 

på ett sätt som kan bli förvirrande för läsaren. Speciellt eftersom den redogör för sekter 

emellan och new age.  

 

3.4 Kapitlets innehåll 

Ring väljer att introducera new age som en religion vilken redan befäst sig i det svenska 

samhället. Han trycker sedan på att det som benämns som new age kan vara sådant som vi 

egentligen inte lägger märke till. Som exempel benämner han ”Reiki, yoga, ayurveda, 

mindfulness och flow” (Ring, 2013:198). Ring leder sedan in läsaren i begrepp som potential, 

sambandet mellan kropp och själ, livscoaching och astrologi (Ring, 2013:198 – 199). Ring 

delar in kapitlet i många olika underrubriker och varje stycke under rubrikerna är väldigt kort. 

Detta verkar vara ett genomgående fenomen i hela boken. Han tar upp mycket men väldigt 

kort kring det. Rubrikerna vilka berör new age under det studerade kapitlet är: 

Ø Nya vägar: livscoaching. 

Ø New age – en ny tidsålder: astrologi. 

Ø Fånga den kosmiska energin: metoder för att hitta ett riktigare liv. 

Ø Vi återföds till nya liv på jorden: reinkarnation.  

Ø Det finns alltid en mening: ödet. 

Ø Människan är god: den inre positiva kraften. 
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Ø Förlorad kunskap: återgå till gamla kulturers kunskaper och tron på UFO:n.  

Ø Häxor: magi, Wicca.  

Ø Kvinna och man i new age 

Ø Är new age en religion?  

I resten av kapitlet benämns även ockulta rörelser som en del av de esoteriska rörelserna. Ring 

tar i samband med det upp sekter och satanism med utgångspunkt i rörelsen Dragon rouge 

(Ring, 2013:206). Det känns dock som att, vilket tidigare nämnts, författaren väljer att dra en 

linje mellan new age och esoteriska rörelser vilket kan uppfattas som en aning förvirrande.  

 Sammanfattningsvis framför Ring new age som en bred och öppen livsåskådning i vilken 

många olika sorters aspekter kan räknas. Läsaren får ingen djupdykning i religionen men 

likväl en överblick i vad som kan tänkas räknas till den. Författaren lägger fokus på hur 

människan kan finna helhet och mening med livet genom att ”fånga den kosmiska energin”. 

Han framställer således new age som ett sätt för människan att aktivt söka efter ett bättre liv 

(Ring, 2013:200). Rings andra bok Religion och sammanhang (2013) tar upp liknande saker 

som Religion och sånt (2013) men består av fjorton sidor enbart om new age medan dess 

föregångare bara består av sju sidor. Ring har därmed fördubblat antalet sidor om new age i 

boken som sträcker sig även över kurs 2. Medan Religion och sånt (2013) skriver väldigt kort 

och koncist om många saker går Religion och sammanhang (2013) mer djupgående in på new 

age och hur dess utövning kan se ut. I den senare boken framkommer även begreppet 

smörgåsbordet vilket inte nämndes alls i Religion och sånt (2013) boken, ett begrepp vilket 

Olav Hammer beskriver new age utifrån i hans bok (2004).  

Boken Söka svar (2013) är i förhållande till Rings böcker betydligt mer detaljerande och 

framstår som ett bättre alternativ eftersom den på ett lättare sätt framställer new age genom att 

punkta upp innehållet. Mattsson Flennegård framhåller att new age vuxit fram genom att 

erbjuda en alternativ religion som inte binder sig till speciella samfund, regler eller 

trosbekännelser utan ger istället rodret till den enskilda individen (Mattsson Flennegård, 

2013:358). I kapitlet framställer författaren new age som det andliga smörgåsbordet där en 

sökande människa själv kan välja ut levnadssätt, handlingar och tankar efter vad som känns 

rätt. New age är således inte en enskild religion utan ett samlingsbegrepp för olika religiösa 

handlingar (Mattsson Flennegård, 2013:359). Mattsson Flennegård betonar sex huvudsakliga 

tankar inom new age: 

Ø Reinkarnation: själens återfödelse. 

Ø Kosmisk helhet: allting är energier som hänger ihop och cirkulerar i kosmos. 
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Ø Synkretism: allting ses som en helhet och därmed blandas olika religioner. Allting har 

ett kosmiskt ursprung vilket betyder att ingenting är bättre eller sämre än det andra.  

Ø Individens utveckling: allting börjar med den inre utvecklingen. Alla individer måste 

lära sig att förverkliga sig själv innan man kan gå vidare. Meditation benämns som en 

viktig strategi inom denna aspekt.  

Ø Uråldrig kunskap och visdom: det moderna samhället har förvrängt människan och 

man bör därför gå tillbaka till gamla naturtraditioner för att lyckas skapa balans.  

Ø Hälsa är balans: alla människor bör eftersträva att finna den s.k. balansen mellan sina 

energier i kroppen. Detta kan man göra genom olika strategier som yoga, massage, 

akupunktur eller healing. (Mattsson Flennegård, 2013:360 – 362) 

New age kan enligt Söka svar därmed ge några specifika inriktningar vilket kan göra 

orienteringen för eleverna något lättare.  

Under samma himmel (2013) betonar liknande tankar. Kosmisk energi, återupptäcka 

sanningar, reinkarnation och synkretism är saker som även i denna bok tas upp. Björlin och 

Jämterud tar även upp: 

Ø Dold kunskap: att det finns sanningar som inte går att uppfatta varken med sunt 

förnuft eller med vetenskap utan som endast kan uppnås genom olika 

meditationstekniker. 

Ø Healing: vilket betyder att man genom olika tekniker kan påverka den kosmiska 

energin för att läka.  

Ø Kanalisering: en människa som kallas för medier kan förmedla mellan den levda 

världen och ”den andra sidan”. (Björlin & Jämterud, 2013:417) 

Även Björlin och Jämterud framhåller att new age fungerar som ett smörgåsbord där 

människor kan välja och vraka bäst de själva vill. Ingen har rätt att gå in och berätta vad som 

är rätt och vad som är fel (Björlin & Jämterud, 2013:417 – 418). Ett intressant citat som 

Björlin och Jämterud framför är ”Det är dessutom oklart om New age syftar på en troslära, en 

livsåskådning, en terapi, eller en livsstil” (Björlin & Jämterud. 2013:414). De framför därmed 

ett par kritiska glasögon som faktiskt kan vara spännande att diskutera i en klass – för vad är 

egentligen religion? Frågan tror jag skulle öppna upp för ett nytt sätt att förhålla sig till 

religionsundervisningen.  

Mellan de fyra läroböckerna kan man genast uppfatta vissa likheter. De framför (med 

undantag av Rings Religion och sånt) new age som ett smörgåsbord – precis som Hammer 

(2004). De förmedlar en väldigt bred bild av new age där många olika aspekter kan ingå. Det 

finns dock vissa specifika grenar vilka samtliga böcker framhåller som viktiga: 
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1. Reinkarnation, vilket betyder att alla liv befinner sig i ett ständigt kretslopp och 

kommer återfödas i nya kroppar efter döden. 

2. Tron på att allting i universum hänger ihop av energier. Mer ingående betyder det att 

allt liv är i ett ständigt kosmos. Dessa energier går att kanalisera, frigöra och med hjälp 

av olika tekniker hantera för att uppnå ett bättre liv. 

3. Betoningen på den individuella förmågan. Alla människor har en inre positiv kraft. 

4. Hänvisningen till gamla traditioner. Dagens moderna samhälle har gått ifrån de gamla 

traditionella rötterna och har därför hamnat på villovägar. 

5. Tron på att det finns människor med ”övernaturliga” egenskaper. Exempelvis häxor 

(wicca) eller olika medier vilka kan kanalisera mellan världar.  

6. Hälsa. Samtliga böcker betonar vikten av att människan har en god hälsa och att man 

genom alla olika tekniker, exempelvis healing, yoga och akupunktur, kan utveckla 

denna.  

Den new age som framställs i läroböckerna kan därmed sammanfattas genom ovanstående 

punkter. Vad som är intressant att reflektera över är det faktum att Olav Hammer valt att 

utesluta begreppet wicca i den nya upplagan av hans bok men att författarna till läroböckerna 

valt att ta med det under beteckningen nyandlighet. Även det faktum att new age blandas med 

olika sekter visar på att författarna till läroböckerna kanske ändå inte helt utgår från Hammers 

nyare upplaga av På spaning efter helheten (2004). Dessutom tror jag att man genom att 

studera läroböckerna noggrannare kan finna ett intressant sätt att förhålla sig till 

religionsundervisningen. Björlin och Jämterud visar på ett kritiskt förhållningssätt som kan 

vara användbart när man diskuterar religionens plats i samhället. Nu menar jag givetvis inte 

att man ska kritisera religionen utan snarare ge eleverna verktyg för att se bortom de 

traditionella världsreligionerna vilka dittills präglat deras syn på religion och få dem att förstå 

att religion även kan vara små aspekter av det vardagliga livet. Som tron på att en bortgången 

släkting besöker mig i drömmen eller tron på att yoga kan hjälpa mig att frigöra de olika 

chakran i kroppen. Men även att synen på vad som är religion och inte beror helt på vem det 

är man frågar.  
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4 Analys 

Resultatet av undersökningen visar att min utgångspunkt stämde relativt bra. New age är en 

bortglömd del vilken inte ges något vidare utrymme förrän i andra kursen av religionskunskap 

på gymnasieskolan vilket kan förklara varför många lärare väljer att prioritera annat i 

undervisningen. Medan religionsvetenskapen, med Hammer och Thurfjell i spetsen, hänvisar 

till en ökad privatreligiositet fokuserar kursplanen på gymnasieskolan fortfarande på 

världsreligionerna. I läroplanen, både den allmänna för gymnasieskolan och den som är 

inriktad på religionskunskap, finns det inget särskilt underlägg för att man måste undervisa 

om new age (undantagsvis för religionskunskap 2) vilket inte helt orimligt leder till att det 

glöms bort. Särskilt när undervisningen idag präglas av tidsbrist. Mycket innehåll på alldeles 

för kort tid. Således är det tämligen inte helt oväntat att lärare fokuserar på det innehåll som 

uttryckligen står i läroplanen istället för att blanda in ytterligare stoff, framförallt de som 

endast undervisar i religionskunskap 1.  

Vad som dock kunnat utläsas av resultatet är både väntat och oväntat. Från början trodde 

jag inte att det skulle stå särskilt mycket om new age i läroböckerna men det visade sig vara 

fel. Alla böcker utom en, En människa, tusen världar (2015), avsatte ett helt kapitel åt nya 

religiösa rörelser. Innehållet i kapitlen varierade dock en aning men ett samband man kunde 

se var att alla böckerna benämnde sekter ihop med new age – vilket kan tyckas vara en aning 

märkligt eftersom de skiljer sig väldigt mycket åt. Samma resultat visade sig i Amundsson 

och Göranssons undersökning där de kom fram till att nyandlighet ofta benämndes i samma 

kapitel som sekter (Amundsson, Göransson, 2015:). Författarna pekar just på problematiken 

som kan uppstå om dessa blandas ihop eftersom det är två helt skilda sätt att utöva religiöst 

beteende. Sekter som är väldigt styrda av en institution och new age som inte har någon 

institution alls. Läsaren kan lätt bli förvirrad och kanske rentav inte förstår var gränsen mellan 

new age och de olika sekterna går. 

Vad som bör uppmärksammas är hur Hammers olika upplagor av sin bok skiljer sig åt till 

innehållet. I boken från 1997 redogör han för wicca och nyhedendom i ett eget kapitel medan 

det i boken från 2004 inte ens går att finna i registret. Likaså väljer han i den nyare upplagan 

att ta bort kapitlet om new age och sekter. Läroboksförfattarna redogör inte bara för wicca 

utan även för sekter i förhållande till new age vilket skulle kunna förklaras genom att de utgår 

från Hammers tidiga upplaga av På spaning efter helheten. Om det är rätt eller fel kan jag inte 

kommentera men det skulle förklara varför new age förekommer i kapitel där det inte enbart 

är fokus på nyandlighet utan även på andra alternativa religioner. Kanske har den faktiska 
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bilden kring vad som räknas till new age förändrats och att läroböckerna inte riktigt hängt 

med i svängen. Ett ytterligare alternativ skulle vara att man slänger in alla alternativa 

religioner under samma avsnitt för att kunna ge mer utrymme åt världsreligionerna vilka i 

övrigt får majoriteten av sidorna i läroböckerna. Därmed skulle man kunna utveckla det citatet 

från Björlin och Jämterud som tidigare tagits upp, där de ifrågasätter om new age verkligen är 

en religion. Frågan skulle kunna leda till ett större perspektiv där eleverna får diskutera och få 

en större bild av religion än deras tidigare uppfattning om världsreligionerna (som dominerar 

kursplanerna).  

Läroböckerna förmedlar new age som en ny religiositet i en ny tid. En tid som inte längre 

är intresserad av de traditionella världsreligionerna. En slutsats som skulle kunna dras är att 

läroböckerna förmedlar en relativt lik bild av new age. Kapitlen är placerade på ungefär 

samma ställe, i slutet av böckerna, de framställer åskådningen på ett ungefärligt sätt och 

använder sig av liknande innehållsdefinitioner som Hammer (2004) gör i sin bok. Uttrycket 

smörgåsbordet är något som används frekvent, likaså healing, akupunktur, kanalisering, 

energier, kosmos, människans individuella förmåga och tron på övernaturliga saker. De tar 

därmed upp relevanta saker inom new age om man utgår från Hammer.  

Även Thurfjell är överens med både Hammer och läroböckerna i bemärkelsen om vad 

som ingår i new age. Det är ungefär samma punkter alla författare pekar på. New age 

framställs som en andlig inriktning i vilken människan innehar en gudomlig essens inom sig 

och där hela universum består av energier som genom olika metoder går att kontrollera. Men 

det kan även vara ett behov av förverkligande av det egna jaget. New age består av ett stort 

spektrum av olika inriktningar i vilken människan kan finna mening med dess tillvaro.  

Samtliga av de fyra böckerna redogjorde för en new age som blivit högst omtyckt hos 

den svenska medborgaren. De förklarar detta genom att new age erbjuder en privatreligiositet 

vilken inte är styrd av någon högre auktoritet och menar att det tilltalar dagens moderna 

samhälle. Människor vill inte längre styras av ett prästsamfund eller av att behöva be fem 

gånger om dagen utan eftersöker en religiositet de själva kan bestämma över och som passar 

in i deras liv. Detta stämmer överens med både Thurfjells teori om att sekulariseringen inte 

bidragit till en mindre religiositet utan att det istället har övergått till en annan religiositet 

samt Löwendahls påstående om att privatreligiositeten tagit över.  

Thurfjell förklarar och beskriver esoterismen som en viktig ådra i svenskens 

religionshistoria. Han menar att svenskens s.k. sekulariserade tillstånd där världsreligionerna 

inte längre är åtråvärda bidrar till att människan söker sig vidare. Frågan som uppstår efter att 

ha sett resultatet i samband med den teoretiska utgångspunkten är varför verksamma lärare 
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idag väljer att inte undervisa om new age när det finns bra underlag för det i läroböckerna. 

Som tidigare nämnts kan tidsbristen vara en ledande faktor kring varför new age helt enkelt 

glöms bort. Men om man utgår från Thurfjells teori om att religiositeten i Sverige har varit 

övervägande kristen till att idag vara betydligt mer privatiserad kanske det vore läge att börja 

se efter om inte new age ändå bör benämnas redan i religionskunskap 1.  

Thurfjells bok visar på att esoterismen inte är en ny religiositet i Sverige utan att den 

snarare har påverkats av de gamla folksagorna, naturreligionerna och även asatron samt att 

mycket av dess stoff härstammar redan från antiken (Thurfjell, 2015:123). I läroplanens 

kunskapsavsnitt framkommer det att eleverna ska ha ”kunskaper om och insikt i centrala delar 

av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet” (Skolverket, 2011:10). Utifrån 

Thurfjells sekulariseringsteori bör detta indirekt innebära att man bör ge eleverna kunskap om 

inte bara det kristna kulturarvet utan även det esoteriska. Kanske är problematiken kring den 

diffusa läroplanen, som Johan Wickström redogör för, att vi idag fokuserar för mycket på de 

traditionsenliga religionerna istället för att fokusera på den faktiska levda religionen. Om man 

utgår från Thurfjell och Hammer skulle därmed new age vara högst relevant att ge eleverna 

kunskap om eftersom den privata religiositeten är en stor del av den idag levda religionen i 

Sverige.  

Sammanfattningsvis kan därmed fastställas att det finns en viss problematik kring hur, 

var och i vilket omfång new age ska undervisas om. Forskning visar att den privata 

religiositeten idag är en väldigt central del av svenskens religiösa utövande trots att det inte är 

denna som är den mest centrala i religionskunskapens kursplan. New age är inte heller det 

som fokuseras mest på i läroböckerna utan hamnar istället under kapitel med andra alternativa 

religioner. Att new age överhuvudtaget inte nämndes i en av de fem böckerna visar även på 

ett tydligt ställningstagande om att det inte är någonting som bör prioriteras i undervisningen. 

Läroboken är enligt både Ammert och Wickström fortfarande det mest dominerande 

läromedlet som lärare utgår från när de fastställer deras planering. Därmed kan det lätt bli att 

man glömmer bort new age eftersom resultatet visar att det alltid ligger i slutet av boken, om 

det ens finns med.  

Precis som E.Zeller menar finns det idag en bristande kunskap kring vad nyreligiösa 

rörelser innebär, vilket även gäller new age. I läroplanen framkommer precis som nämnts 

ingenting specifikt om new age men däremot går det att urskilja från innehållet i det centrala 

innehållet för religionskunskap 2 att eleverna ska få kunskap om; ”Nyreligiösa rörelser och 

strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till 

världsreligionerna” (Skolverket, 2011). Utifrån den rubriken stämmer läroböckernas innehåll 
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överens med det som Skolverket vill att lärare ska undervisa elever om i religion. Kapitlen 

som beskriver new age i de olika läroböckerna utgår från den rubriken och tar därunder upp 

det som faktiskt kan räknas som nya religiösa rörelser – sekter inkluderat.  

Jag skulle vilja avrunda analysen med ett citat från just Wickström: ”Jakten på ”den goda 

läroboken” är dömd att misslyckas. I stället bör lärare träna didaktisk textkompetens” 

(Wickström, 2011:173). Lärare bör således ha ett något kritiskt perspektiv kring den använda 

läroboken och inte helt utgå från hur den ställer sig till vad det är för innehåll som ska vara 

central. Kanske bör man istället undervisa om just den levda religionen och använda sig av 

mer än ett läromedel för att få så mycket bredd på sin undervisning som möjligt. Att ge 

eleverna förutsättningar till att bredda sitt perspektiv när det kommer till den religiösa 

utövningen kan både skapa större förståelse för omvärlden de lever i men även få dem att inse 

att religion inte bara behöver betyda att människor blir styrda av någonting utan snarare att 

det är människan som skapar religion.  
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5 Slutsatser 

New age har visat sig ha en relativt liknande definition i fyra av de fem studerande böckerna. 

De skiljer sig således inte åt i deras olika definitioner utan man kan genom undersökningen se 

en liknande benämning som Olav Hammer gör. Antagligen för att hans bok är ledande inom 

new age idag. Det verkar dock som att läroboksförfattarna använt sig av den gamla upplagan 

från 1997 där Hammer både benämner wicca och sekter ihop med new age – något som är ett 

genomgående tema i alla läroböckerna där många olika alternativa religioner hamnar under 

samma kapitel. Just new age får därmed inte ett helt kapitel själv utan mixas ihop med annat. 

New age benämns i slutet av böckerna och då ofta, precis som ovan nämnts, ihop med andra 

alternativa religioner som nyhedendom, sekter och naturreligioner (vilket ändå kan stödjas 

genom att kapitlen benämns som ”Nyreligiösa rörelser”). Det kan dock vara problematiskt 

eftersom skillnaderna mellan new age och sekter som Jehovas vittnen samt Scientologkyrkan 

är påtagliga. Att benämna dessa under samma kapitel kan leda till att läsaren blir förvirrad och 

ser nyandlighet som ett samlingsbegrepp för alla aspekterna vilket skulle vara en tämligen 

orimlig tolkning. Rings böcker benämner även esoterismen först efter new age och det kan 

vara problematiskt eftersom läsaren kan tolka att det bara är satanismen som hör ihop med 

esoterismen när även new age i själva verket (om man ser till Thurfjell) härstammar därifrån. 

Böckerna kan därmed vara något missvisande och ge en vilseledande bild av esoterismens 

breda innehåll.  

Kapitlen där new age framkommer får ganska mycket utrymme men eftersom de tar upp 

mer än new age blir det likväl någorlunda glest. Verksamma lärare skulle även kunna 

påverkas av att avsnittet är i slutet av boken eftersom man under en 50 poängs kurs (som 

religionskunskap) oftast inte hinner gå igenom allting i läroböckerna. Därmed kan placeringen 

av materialet bidra till att new age inte prioriteras i undervisningen. I övrigt anser jag, utifrån 

Hammers definition av new age, att det inte finns några andra belägg för att livsåskådningen 

bortprioriteras från undervisningen eftersom författarna ändå framför bra material om vad 

new age egentligen är. Man får som lärare bara vara noggrann att framföra skillnaderna när 

man diskuterar new age ihop med kristna sekter. 

De olika författarna definierar new age som ett smörgåsbord där människan kan plocka 

ihop sin egen tallrik utefter behov och begär. De kommer dock fram till några specifika 

punkter vilka är: reinkarnation, att universum består av energier, den individuella förmågan, 

hänvisningen till gamla traditioner, tron på att vissa människor har övernaturliga egenskaper 

och att man kan nå en god hälsa genom olika tekniker (som yoga, akupunktur, meditation och 
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healing). New age framställs även i läroböckerna som en ny sorts religiositet i vilken dagens 

människa finner att den passar in. New age erbjuder en privatreligiositet som i dagens 

samhälle passar in väldigt bra. Människor vill inte längre att religion ska styra deras liv utan 

vill istället själva bestämma över religionen. De vill kunna ha möjligheten att ta egna beslut.  

Läroboksförfattarnas begår egentligen inget fel i upplägget av sina böcker utan utgår bara 

från hur kursplanen för religionskunskap är uppbyggd. New age tas inte upp som något eget 

begrepp utan det är upp till lärarna själva att tolka vad som kan räknas in i nyreligiösa rörelser 

och hur just deras undervisning ska se ut. Med det sagt bevisas ytterligare en gång hur 

bortglömt new age är eftersom det som begrepp inte ens förekommer i läroplanen (trots dess 

uppenbarliga popularitet i dagens samhälle). New age, men även andra rörelser som går att 

finna under begreppet nyreligiösa rörelser, borde kanske förekomma i tidigare kursplaner så 

att vi kan undvika det problem E.Zeller framför om att eleverna innehar en bristande kunskap 

när det kommer till religionsbegreppets egentliga innebörd, dvs att det inte enbart ska beröra 

byggstenarna av de traditionella världsreligionerna.  

Slutligen skulle jag vilja peka på det faktum att både Hammer, Thurfjell och även 

läroböckerna framställer new age som en idag väldigt populär religion i vilken många 

människor söker stöd. New age cirkulerar överallt i vardagen – i Hollywood-filmerna, i 

dagstidningen, på teveprogrammen och i det dagliga samtalet genom olika uttryck. I tron på 

att människan kan besökas av bortgångna nära och kära i drömmen eller känslan av att allting 

händer av en anledning. Tankegångar som härstammar från esoterismen. Kanske vore det 

därmed rimligt att även new age får plats i dagens religionsundervisning så att dagens 

ungdomar får verktyg att kunna se att religion egentligen förekommer överallt. Kanske kan 

man därmed utveckla religionsbegreppet till någonting som inte endast handlar om gudar, 

skäggiga män och strikta regler utan visa att religion är någonting som genomsyrar även den 

sekulariserade människans vardag. Men hur detta ska kunna genomföras utan Skolverkets 

inflytande lämnar jag osagt.  
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6 Vidare forskning 

I denna uppsats har jag undersökt hur olika läroböcker framställer new age som 

livsåskådning. Det visade sig vara en någorlunda rättvis bild om man ser till Hammers 

definition. Det hade varit intressant med en studie som undersöker om och hur verksamma 

lärare undervisar om new age för att kunna se om det finns något samband mellan 

undervisningen och den faktiska läroboken. Frågor som jag hade velat ha svar på är: 

• Undervisar verksamma lärare om new age i religionskunskap 1? 

• Om de gör det: vad undervisar de om och på vilket sätt? 

• Om de inte gör det: varför inte? 

• Anser de att läroboken är ett bra hjälpmedel i undervisningen om new age?  

En annan undersökning som hade varit spännande att genomföra hade varit att undersöka 

läroböckernas tidigare upplagor för att se om de utökat innehållet eller ändrat innehållet om 

new age genom åren eller om det fortfarande är samma bild som framförs i en upplaga 

utkommen innan den nya läroplanen 2011.  
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