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UPPGIFTER OCH DISKUSSIONSFRÅGOR B4.2

• Sverige beskrivs ibland som ett av världens mest sekulariserade länder. Hur kommer  
det sig att just Sverige har blivit så sekulariserat i jämförelse med exempelvis våra grann- 
länder Norge och Danmark?

• Vad kan det bero på att det har blivit ett ökat intresse för andliga frågor i flera väster- 
ländska sekulariserade samhällen?

• Vilka är de största skillnaderna mellan de nya religiösa rörelserna och de traditionella 
religionerna?

• Vad tänker du på när du hör ordet ”sekt”? Hur kommer det sig att du tänker så?  
Vad bygger du dina uppfattningar och åsikter på?

B4:2 Nya religiösa rörelser

Block 4 – 
Tematiska tvärsnitt



Kopiering tillåten! © Författarna och Sanoma Utbildning AB | Under Samma Himmel

103

B4:2 Nya religiösa rörelser

• Hur kan det komma sig att människor frivilligt väljer att gå in i auktoritära rörelser där  
de måste underordna sig ledare? Vilka är de främsta orsakerna till att människor går in  
i sådana rörelser tror du?

• På sidan 378 i läroboken finns ett antal kriterier för det som brukar kallas ”slutna  
rörelser”. Ser du några problem med dessa kriterier? Känner du igen kriterierna från 
andra sammanhang än just nya religiösa rörelser? Kan man hitta några alternativa sätt  
att identifiera och definiera det som media brukar kalla ”sekter”?

• Vilka nya religiösa rörelser har du själv mött, t.ex. på stan, via vänner eller genom andra 
kontakter? Vilka intryck fick du?

• Vilka faktorer tror du spelar in när människor har valt att begå självmord, utföra mord 
eller utföra andra brottsliga handlingar på uppdrag av ledaren?

• Studera olika definitioner av nya religiösa rörelser eller ”sekter”. Vilka likheter och  
skillnader lägger du märke till när du jämför definitionerna?

• Vilka associationer får du till ordet ”hjärntvätt”? Är det ett bra eller ett missvisande  
begrepp?

• Borde så kallade ”sekter” förbjudas? Varför? Varför inte?

• Studera Föreningen Rädda Individen (FRI) och deras definition av destruktiva sekter.  
Jämför med det du känner till om de olika rörelserna. Stämmer FRI:s definition överens 
med det du känner till om rörelserna? Vad kan eventuella skillnader bero på?

• Hur kommer det sig att olika former av ockultism har haft en så framträdande roll inom 
populärkulturen? Har du mött ockultism i dagens populärkultur, såsom musik, filmer, 
datorspel eller liknande?

• Kan ockultism vara farligt? Motivera!

• Varför har så många lockats av New Age, tror du? Vad är det som gör att en del 
människor i vår tid hellre vänder sig till dessa rörelser och strömningar än till de  
traditionella religionerna?

• New Age har kritiserats för att var oseriöst och ”flummigt”. Vad menar man med det? 
Håller du med om kritiken?

• Är det okej att plocka läror och ritualer från olika religioner och livsåskådningar från ett 
såkallat «andligt smörgåsbord», och sätta ihop en egen religion som man bestämmer över 
själv?

• Bör man kalla New Age för en ”religion” eller inte? Motivera!

• Det hävdas ofta att naturläkemedel, homeopati och andra alternativa behandlings- 
metoder inte har något vetenskapligt stöd - men människor upplever ändå att de får  
hjälp av detta. Är det bra att det finns alternativ till traditionell sjukvård eller bör  
”ovetenskapliga” metoder förbjudas?
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LÄNKAR B4.2

SO-Rummet – Nya religiösa rörelser
www.so-rummet.se/kategorier/religion/nyreligiosa-rorelser

FINYAR
www.finyar.se

Stiftelsen FRI-Föreningen Rädda Individen
www.fri-sverige.se

Jehovas Vittnen
www.jw.org/sv

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
www.jesukristikyrka.se

Scientologi
www.scientologi.se

Hare Krishna – ISKCON
iskcon.se

Svenska Bahá’i-samfundet
www.bahai.se

SO-Rummet – Ockulta inriktningar
www.so-rummet.se/kategorier/religion/ockulta-inriktningar

Church of Satan
www.churchofsatan.com/Pages/index.html

Dragon Rouge
www.dragonrouge.net

Samfundet Forn Sed
www.samfundetfornsed.se

Wicca
wicca.org

SO-Rummet – New Age
www.so-rummet.se/kategorier/religion/nyreligiosa-rorelser/new-age

Paranormal.se – om new age
paranormal.se/topic/new_age.html
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B4:2 Nya religiösa rörelser

Transcendental Meditation
tm-meditation.se

OSHO
www.osho.com

The Summit Lighthouse Sverige
tsl.nu
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FILMER B4.2

Studi.se – Nya religiösa rörelser översikt
www.youtube.com/watch?v=kHrifQoGCPI

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga – YouTube-kanal
www.youtube.com/user/mormonSwedish

Scientologins videokanal
www.youtube.com/user/ScientologiSV

ISKCON Videos på YouTube
www.youtube.com/user/IskconVideos

OSHO International YouTube-kanal
www.youtube.com/user/OSHOInternational

SVT Kobra – dokumentär om ockultism
www.youtube.com/watch?v=khKNIxhwIVQ

Satanic Internationals YouTube-kanal
www.youtube.com/user/satanicinternational

Samfundet Forn Seds YouTube-kanal
www.youtube.com/user/SamfundetFornSed
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